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téma 

NAŠA ANKETA

Martin  
Filip,  
Senica

,,V minulých rokoch som 
si vždy predsavzal, že ne-
budem toto, budem tam-
to. No aj tak som to ne-
dodržal. Tento rok som na 
nejaké predsavzatia radšej 
ani nepomyslel. Pokraču-
jem ďalej a snažím sa me-
niť a  zlepšovať za pocho-
du. Čakajú ma významné 
osobné míľniky, ako matu-
rita či vodičák, tak dúfam, 
že to zvládnem.“   

Jaroslava 
Černeková, 
Podbranč

,,Predsavzatia si nedávam, 
som v  plnom pracovnom 
nasadení a  nemám na ne 
čas. Skôr som si len sama 
pre seba cestou v autobuse 
bilancovala uplynulý rok, 
to, čo mi dal a vzal. Vlaňaj-
šok mi do rodiny prinie-
sol smútok v podobe úmr-
tia blízkeho človeka, ale aj 
radosť z promócie dcéry či 
prvých narodenín neter-
ky. Do tohto roka si želám, 
aby sme boli všetci zdraví, 
a  keďže sa stanem babič-
kou, tak aby všetko dobre 
dopadlo.“

Ivan  
Barták, 
Senica

,,Novoročné predsavzatia 
si nedávam, pretože viem, 
že by sa mi ich nepodarilo 
splniť. Asi najviac by som 
potreboval prestať fajčiť, 
alebo aspoň fajčenie ob-
medziť, no nemám pev-
nú vôľu. V  minulosti som 
to skúšal, ale nepodarilo 
sa mi vytrvať. Pokiaľ ide 
o šport či pohyb, tam ne-
potrebujem nič meniť, cez 
deň sa nachodím dosť.“ 

Imrich Sibyla,  
Žilina, 
kúpeľný hosť  
v PLK Smrdáky

,,Predsavzatia? Tie už si 
radšej nedávam. Vždy som 
mal predsavzatie prestať 
fajčiť, no nikdy sa mi ho ne-
podarilo dodržať. Lekárke 
na jej pripomienky odpove-
dám, že chlap, ktorý nefaj-
čí, smrdí capinou. A  pitie? 
Toho sa zbavovať nemôže-
te, lebo Slovák, ktorý nepije,  
vyzerá čudne...“

Dávate si novoročné 
predsavzatia?  

svoje životné ciele, pretože tak ako lukostrelec musí určiť 
svoje ciele pred výstrelom, aj my skôr dosiahneme,  
čo chceme, ak sa na to zameriame... (Aristoteles)

Hľadajme

MK jazykové centrum
vás pripraví do sveta... 
Aj vy ste si predsavzali, že sa v tomto roku zdokonalíte v cudzom jazyku, 
alebo sa začnete učiť nový cudzí jazyk? Či už ste v tejto oblasti začiatočník, 
alebo pokročilý, v ústrety vám vychádza MK jazykové centrum.

Škola a prekladateľská a tl-
močnícka agentúra bola 
založená v  roku 1991 

v Hodoníne ako jedna z prvých 
súkromných jazykových škôl 
v  porevolučnom Českosloven-
sku. Na Slovensku pôsobí od 
roku 1998. ,,Máme tri poboč-
ky, v Hodoníne, Skalici a Holíči. 
Vo všetkých ponúkame výučbu 
rôznych jazykov vo všetkých 
úrovniach pre rôzne vekové ka-
tegórie. Okrem toho ponúka-
me i preklady s overením alebo 
bez overenia vo všetkých jazy-
koch, nevynímajúc netradič-
né jazyky, ako je napríklad aj 
čínština. Naši tlmočníci cestu-
jú po celom svete, v súčasnosti 
máme tlmočníkov v Číne, Por-
tugalsku či Indii,“ prezrádza 
Alexandra Rozborilová, riadi-
teľka slovenskej pobočky MK 
jazykového centra.      

Agentúra je zaradená do sie-
te škôl Ministerstva školstva 
SR, čo znamená, že v priebehu 
2 rokov bude ako jediná v ce-
lom regióne poskytovať mož-
nosť štátnych jazykových skú-
šok. V súčasnosti je partnerom 
väčšiny firiem na Záhorí. Keď- 
že vzdelávanie v  oblasti cu-
dzích jazykov nadobúda  stále 
väčší význam, zaujímalo nás, 
o  ktoré jazyky je najväčší zá-
ujem na Záhorí. ,,Sme veľmi 
radi, že sa nám darí úspešne 
otvárať kurzy angličtiny, nem-
činy, francúzštiny, španielčiny 
a  ruštiny. Záujemcovia môžu 
tieto jazyky študovať vo všet-
kých úrovniach, buď priamo 
v  pobočkách, alebo v  podni-
koch. Najväčší záujem je stále 
o angličtinu a nemčinu.“ Podľa 

A. Rozborilovej  v  poslednom 
období neustále narastá záu-
jem aj o internetové kurzy po-
mocou programu SKYPE. 

Efektívne aj príjemné 
vzdelávanie 
Úspech každého vyučovacie-
ho procesu je závislý od množ-
stva faktorov, z ktorých každý 
je dôležitý. Potrebný je kvalit-
ný a  stály tím profesionálov 
– učiteľov vzdelaných a navy-
še zanietených. V MK jazyko-
vom centre takých majú. ,,Uči-
telia v našej škole sa neustále 
vzdelávajú, máme zahranič-
ných lektorov na angličtinu, 
nemčinu, ruštinu a  španielči-
nu, ktorých poskytujeme nie-
len študentom, ale vedome 
i  učiteľom. S  profesionálmi 
z  cudzích krajín komunikujú, 
radia sa a vymieňajú si infor-
mácie,“ prezradila A. Rozbori-
lová. Na hodinách sa používa 
vždy najmä cudzí jazyk, a to aj 
v úrovniach úplných začiatoč-
níkov. Vyššie úrovne často má-
vajú alternovanú výučbu, kde 
sa v  jednej skupine striedajú 

slovenskí i  zahraniční lekto-
ri. Úspešný absolvent akejkoľ-
vek úrovne pozná predpísanú 
gramatiku i slovnú zásobu. Aj 
úplní začiatočníci sú vedení 
k tomu, aby od začiatku komu-
nikovali a  nebáli sa jazyk po-
užívať. ,,To často predpokladá 
používanie rôznych hier, pre-
cvičovanie reálnych situácií 
a premyslené vedenie hodín,“ 
zdôrazňuje A. Rozborilová. 
Agentúra má vypracovaný sys-
tém, ktorý kontroluje a sleduje 
progres študentov i prácu uči-
teľov, aby mala škola moderné 
prostriedky a  aby vzdelávanie 
súčasne bolo príjemné.

Začať možno 
v každom veku
Mladí ľudia sa dnes s cudzími 
jazykmi vo veľkej miere stre-
távajú už v  školách, horšie je 
na tom staršia generácia. Má 
zmysel učiť sa cudzí jazyk aj 
v neskoršom veku? A. Rozbo-
rilová  tvrdí, že v každom prí-
pade. ,,Mladí totiž často odces-
tujú do zahraničia, často tam 
zostanú, založia si rodiny a ro-
dičov nechajú na Slovensku. 
Ponúkame teda i  kurzy pre 
seniorov a  nenechajte sa mý-
liť, nie preto, lebo by snáď ne-
zvládli tempo v mladšej skupi-
ne – práve naopak, stále viac 
mám pocit, že sa učia radšej 
a poctivejšie – ale preto, lebo 
im chceme dopriať i  možnosť 
stretávať sa v skupine so svo-
jimi rovesníkmi.“ Treba však 
povedať, že o  štúdium cu-
dzích jazykov sa stále najviac 
zaujímajú študenti stredných 
škôl, mládež a  stredná gene-

rácia. Stabilný záujem je ne-
pochybne dôkazom, že škola 
ponúka kvalitnú a  zaujímavú 
výučbu. A  ako si cudzí jazyk 
osvojiť čo najľahšie? Alexan-
dra Rozborilová priznáva, že 
nemá zmysel nechať sa chlá-
choliť existenciou zaručených 
metód, jedinou cestou je drina, 
systematickosť a  usilovnosť. 
Tiež motivácia dokáže zázra-
ky a spolu s vyššie uvedenými 
predpokladmi prebije aj ,,ne-
dostatok mozgových buniek 
na jazyky“, ako v  škole často 
počúvajú. 

Cudzí jazyk 
ako darček
Čo teda treba urobiť, ak ste sa 
v tejto chvíli rozhodli, že sa po-
pasujete s  cudzím jazykom? 
Do MK jazykového centra sa 
možno prihlásiť kedykoľvek, 
a  to telefonicky, emailom ale-
bo osobne. ,,Odporúčame, aby 
si záujemca prečítal naše we-
bové stránky, alebo sa pozrel 

na našu facebookovú stránku. 
Každý záujemca sa môže prísť 
pozrieť na jednu hodinu zadar-
mo,“ vysvetľuje A. Rozborilová. 

V  najbližšej dobe škola po-
núka atraktívnu novinku – su-
per rýchle kurzy pre úplných 
začiatočníkov v  nemčine, an-
gličtine, ruštine, francúzštine, 
španielčine a  taliančine. Kurz 
bude mať 25 hodín a jeho cie-
ľom je naučiť úplné základy 
a otvoriť záujemcovi dvere do 
konkrétneho cudzieho jazyka. 
,,Ideálne je to pre tých, ktorí 
chcú štúdium iba skúsiť, alebo 
povedzme v  budúcnosti budú 
cestovať do niektorej z krajín, 
kde sa jazyk používa. Po absol-
vovaní kurzu sa študent bude 
môcť lepšie rozhodnúť, či chce 
pokračovať.“ 

Na záver ešte jeden zaují-
mavý tip: ak chcete niekomu 
venovať zmysluplný darček, 
v  MK jazykovom centre vám 
radi vystavia darčekový certi-
fikát v akejkoľvek hodnote.  /

Jazyková škola Cool School  
prináša balíček noviniek
Cool School, jazyková škola, a. s., ponúka od nového roka 
rôzne atraktívne novinky pre všetky vekové kategórie.

Pre najmenších drob-
čekov je určený kurz 
BABY ENGLISH, vhod-

ný už pre deti od 1-3 ro-
kov. Deti sa hravou formou 
oboznámia s angličtinou, ale 
hlavne sa zahrajú a  zabavia. 
V tomto veku je pre deti úpl-
ne prirodzené hrať sa v  cu-
dzom jazyku a takto si zvykať 
na cudziu reč automaticky. 
Detičky sa budú stretávať 2x 
týždenne a v  spoločnosti ro-
dičov sa hrať po anglicky. 

Pre staršie deti pripravu-
jeme ENGLISH  FOR LITTLE 
CHILDREN, ktorý je určený 

pre deti vo veku od 3-6 rokov, 
čo je ideálny vek na učenie sa 
cudzieho jazyka. Deti v tom-
to veku naberajú slovnú záso-
bu neskutočne rýchlo a je im 
celkom jedno, v akom jazyku. 
Učiť sa budú v  mikroskupin-
kách (6-8 detí) a  vyučovanie 
sa bude konať taktiež 2-krát 
týždenne, ale v  popoludňaj-
ších hodinách, aby stíhali 
prísť zo škôlky. 

Novinkou pre dospelých 
bude vyučovanie anglického 
jazyka pre mamičky na MD, 
prípadne nezamestnaných, 
ktoré sa uskutoční v dopolud-

ňajších hodinách  2x týžden-
ne po 2 hodinách. Výhodou 
pre mamičky bude zabezpe-
čená starostlivosť o detičky. 

Okrem týchto noviniek vy-
učujeme anglický, nemecký, 
ruský, francúzsky a  španiel-
sky jazyk na rôznych úrov-
niach pre žiakov základných 
škôl, stredných škôl ale i do-
spelých a firmy. Samozrej-
mosťou sú malé skupinky 
(max. 6 účastníkov) a  indivi-
duálny prístup. Takže, ak plá-
nujete v  novom roku urobiť 
niečo pre svoj rozvoj, pridajte 
sa k nám! Cool School Senica

Aby chrbát nebolel...

Mestské kultúrne stredisko Senica organizuje na 
začiatku roka 2013 kurz rehabilitačných cvičení 
zameraných na spevnenie svalového korzetu, uvoľ-
nenie skrátených svalov  a uvedomenie si správne-
ho držanie tela s využitím rehabilitačných pomôcok 
(overball – loptička, theraband – guma). 

Využite možnosť a  prihláste sa do 1. 2. 2013.  
Bližšie informácie môžete získať v MsKS Senica ale-
bo na t. č. 034/6512301-2, 0905809766.
Začiatok kurzu: 1. 2. 2013 o 17.00 – 18.00 h podľa 
dohody.

Koniec kurzu: 30. 6. 2013.

Lektor kurzu: fyzioterapeutka Svetlana Cvečková.

Poplatok: 2 €/za jednohodinové cvičenie.

Jedinou cestou 
je drina, 
systematickosť 
a usilovnosť.

MK jazykové centrum
tel.: 034/664 91 97
        0904/361 681 

www.mkcentrum.cz


