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Kabi. Cestovanie vo 

vysokej nadmorskej výške 

Športovo-podnikateľský vzor ENDURANCE 

 

Edurne Pasaban, 

Španielsko 

 

Športová minulosť 

Edurne Pasaban sa narodila 1. augusta 1973 v Tolose (Gipuzkoa). Je španielskou horolezkyňou. Ako 

prvá žena na svete zdolala štrnásť najvyšších hôr, známych ako štrnásť osemtisícoviek, a ako 21. osoba 

v celom rebríčku. Jej hrdinský počin trval deväť rokov od prekonania Everestu v máji 2001 až po 

zdolanie Shisha Pagma v máji 2010. Edurne vo veku 14 rokov uskutočnila svoje prvé vážne výstupy na 

Pyreneje, Alpy, Andy a Himaláje. Ešte pred dovŕšením 21 rokov vystúpila na vrcholy ako Mont Blanc, 

Cervino, Monte Rosa, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua a Guagua Pichincha. 

 

Podnikateľský príbeh 

Jej prvým zamestnaním bola pozícia inžinierky v rodinnej spoločnosti PASABAN S.A. 

(www.pasaban.com), ktorá sa venuje konštrukcii strojov na rezanie a navíjanie papiera, poprednej 

medzinárodnej spoločnosti. Neskôr Edurne založila vlastnú spoločnosť ABELETXE 

(www.abeletxe.com). Spočiatku to bol malý vidiecky hotel a reštaurácia. Dnes je po rekonštrukcii 

jedinečným priestorom určeným na oslavy rôznych udalostí v Baskicku. Edurne má aj svoju citlivú 

stránku. Je patrónkou a zakladateľkou organizácie “Mountaineers for the Himalayas by Edurne 

Pasaban”, v rámci ktorej sa venuje rozvoju projektov súvisiacich so vzdelávaním detí v Himalájach. 

(www.mhfedurnepasaban.com). 

V súčasnosti kombinuje svoju športovú kariéru s profesionálnou kariérou lektorky a trénerky pre 

národné a medzinárodné spoločnosti. Venuje sa organizovaniu prednášok, školení a seminárov. 

Sprevádza tímy a jednotlivcov na ceste za ich vlastnými cieľmi a učí ich prostredníctvom svojich 

skúseností horolezca. Najnovším projektom Edurne je “Kabi by Edurne Pasaban”. Cestovná agentúra, 

v ktorej spolu s tímom profesionálov organizuje výlety šité na mieru s cieľom podporiť jej vášeň pre 

Baskicko a Pyreneje (www.kabi-travels.com). 

 

Vstup na podnikateľskú dráhu 

Svoj prvý podnikateľský projekt založila v oblasti konferencií, koučingu a prednášok. Vďaka svojej 

povahe a organizačným schopnostiam sa mnohokrát v horách ujala role lídra. Objavila v sebe 

vlastnosti, ktoré sa zdali byť pre ňu prirodzené, ale dovtedy ich nerozvíjala. Postupne sa trénovala, až 
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kým tieto vlohy nezlepšila a neposilnila. Počas tohto procesu sa naučila základné princípy a mnohé 

nástroje, o ktoré sa delí na svojich konferenciách, aby si ich mohli so sebou odniesť účastníci, ktoré im 

umožnia pozitívne ovplyvňovať a pôsobiť na svoje pracovné tímy. V týchto aktivitách jej pomohla jej 

popularita na národnej i medzinárodnej úrovni a aj skutočnosť, že je žena. 

Pokiaľ ide o cestovnú kanceláriu, ktorá je jej druhým podnikateľským projektom, túto svoju činnosť 

začala na základe svojich skúseností, hľadania nových výziev a spôsobov, ako sa otestovať. Kabi je 

spoločnosť, ktorá ponúka zážitky z aktívnej turistiky v Baskicku aj v Pyrenejach. Prechod od 

športovkyne k podnikateľke pre Edurne nebol náročný, keďže počas celého života spájala šport s 

rôznymi podnikateľskými iniciatívami. Okrem toho zamerala činnosť svojej spoločnosti na oblasť, ktorú 

dobre pozná, na Baskicko a Pyreneje. 

 

Posilnená a povzbudená 

Edurnin život je príbehom osobného a profesionálneho zdokonaľovania, v ktorom pochopila, čo 

znamená odvaha, motivácia a nekonformnosť. Hodnoty, ktoré uplatnila aj vo svete podnikania. 

Vyzdvihuje štyri faktory, ktoré sa utužili počas jej športovej kariéry a ktoré jej pomáhajú v 

každodennom živote a podnikaní. Prvým z nich je ctižiadostivosť. V živote je potrebné mať ambície, 

chápané ako niečo pozitívne, čo nás poháňa ísť ďalej, a to tak v športe, ako aj v podnikaní. Druhým je 

túžba zlepšovať sa, chcieť robiť veci stále lepšie a lepšie alebo sa aspoň zlepšovať. Ako povedala: "Čo 

sa môžem naučiť z tejto skúsenosti, čo som neurobila najlepšie? Je pre nás ťažké postaviť sa pred 

zrkadlo a povedať si: Čo môžem zmeniť alebo čo môžem nabudúce zlepšiť?" Tretím je hlad po úspechu. 

Čo to znamená? Musíme veriť, že sme schopní robiť veci, ktoré nás niečo stoja a stoja nás veľa. A 

najdôležitejšia je vášeň; Edurne je presvedčená, že bez vášne by len sotva vyliezla na štrnásť 

osemtisícoviek, a že bez vášne by sme určite nerobili mnohé veci, ktoré bežne robíme. 

Všetky tieto faktory boli kľúčom k prechodu zo športu do profesionálnej oblasti, popri ďalších 

faktoroch, ako sú napríklad štúdium. Študovala priemyselné inžinierstvo na Baskickej univerzite (UPV 

- EHU), potom absolvovala program SEP (Senior Executive Program) a získala magisterský titul v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov, oba na ESADE Business School v Barcelone. Neskôr absolvovala magisterské 

štúdium v odbore koučovanie a manažment vedúcich pracovníkov na IE Business School v Madride. 

A napokon, tešila sa aj podpore svojej rodiny, najmä na začiatku, ale aj počas celého športového a 

profesionálneho života. 
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