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L aserovú operáciu očí 
zvažoval Rasťo Holu-
bec, životný aj pracov-
ný partner návrhára 

Fera Mikloška, už veľmi dáv-
no. Ostalo však len pri zvažo-
vaní. „Pred dvanástimi rok-
mi som bol dokonca už aj na 
vstupnom vyšetrení. No pa-
mätám si, že prístup na tej kli-
nike ma nepresvedčil. Navrh-
li mi operáciu excimerovým 
laserom, lenže ja som nech-
cel trpieť v bolestiach tri dni,“ 
spomína. 

Rasťo v devätnástich zistil, 
že na prednáškach nedovi-
dí na plátno. „Nastúpili prvé 
,občasné‘ okuliare na diaľku, 
ale v roku 2000 som ich začal 
nosiť natrvalo. Naučil som sa 

ich nezabúdať. Len čo som 
ráno vstal, ako prvé som na-
ťahoval ruky, aby som si ich 
nasadil. Na pomôcke, ktorá 
vám pomáha, je totiž najhor-
šie, že bez nej ste doslova 
stratený,“ smeje sa PR mana-
žér ateliéru Fera Mikloška.

More spláchlo okuliare
„Nemohol som si kúpiť slneč-

né okuliare, aké sa mi páčili, 
a navyše, dioptrie sa mi každý 
rok zhoršovali. Keďže mi nevy-
stačili jedny, chcel som striedať 
rôzne dizajny, stále som musel 
investovať do nových. Jedny 
prekrásne dioptrické slnečné, 
ktoré neboli práve najlacnejšia 
záležitosť, mi spláchli vlny pri 
plávaní v mori…“ hovorí. „Raz 

mi zasa istá dáma na súťaži 
pre mladých módnych tvorcov 
dioptrické okuliare zašliapla. 
V polovici súťaže som si preve-
sil sako cez stoličku. Okuliare 
zo saka vykĺzli na zem. V tom 
čase som nosil jednoduché, bez 
rámu, celé priesvitné. Vo chvíli, 
ako mi vypadli zo saka, sa dáma 
rozbehla ku mne a rozrados-
tene šliapla na dioptrický rám. 
Zvyšok súťaže som odpisoval 
výsledky od ostatných členov 
poroty,“ spomína s úsmevom.

Šošovky nezniesol
Počas práce PR manažéra 

pre Dior spoznal očnú lekárku 
MUDr. Adrianu Smorádkovú 
z očnej kliniky v bratislavskej 
Petržalke. „K pani doktorke 
som začal chodievať na pra-
videlné a precízne očné pre-
hliadky. Kontaktné šošovky 
som však na svoje dioptrie do 
diaľky nemohol používať, moje 
oči ich jednoducho nezniesli. 

Trpel som veľmi suchými oča-
mi, nenašli sa žiadne, v ktorých 
by som sa bol cítil komfortne,“ 
hovorí. 

Hoci mu očná chirurgička 
spomínala laserové odstráne-
nie dioptrií už oveľa skôr, Ras-
ťo sa rozhodol až nedávno. Na 
očné prehliadky priviedol so 
sebou aj Fera Mikloška, ktorý 
mal už dlhšie pocit, že sa mu 
zhoršuje zrak. „Aj on začal cho-
diť na kontroly vrátane merania 
vnútroočného tlaku,“ dodáva. 

Mal strach
Pred operáciou sa Rasťo bál. 

„Bol to môj prvý zákrok v živo-
te. Napriek strachu zavážilo to, 
že operácia femtosekundovým 
laserom je naozaj bezbolest-
ná, rovnako aj hojenie po nej. 
Konečne nemám unavené oči 
a nie som závislý od dioptric-
kých okuliarov. Hoci imidžovky 
s čistými sklami si určite z času 
na čas nasadím,“ uzavrel. n

Rasťo Holubec (39), životný part-
ner návrhára Fera Mikloška, sa po 
dvanástich rokoch odhodlal na operáciu. 

Zbavil sa závislosti
Femtosekundo-
vý laser nebolí.

Odvahu mu 
dodávala 
nielen očná 
chirurgička 
Adriana 
Smorád-
ková ale aj 
partner.

Rasťo zmenil 
imidž – okulia-
re už nenosí.
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