
Nádejná fotografka a spisovateľka Miška, s veľkým talentom na cudzie 

jazyky 

 

Spracovala Lila Mikčová zo IV. C                              Marec 2017 

 

Napísať článok o Michaele Markovičovej z 3.D som sa rozhodla preto, lebo ma Miška veľmi 

zaujala. Je nesmierne šikovná a talentovaná. Jej angličtina je úžasná, a to len vďaka jej pevnej 

vôli a pracovitosti. Koľkí z nás sa naučia cudzí jazyk doma? Miška to dokázala pomocou 

filmov, kníh a učiteľa zo základnej školy. Na strednej škole exceluje vo francúzštine. Komu 

sa nelení, tomu sa zelení. Mohli by sme si z Mišky vziať všetci príklad. V neposlednom 

rade je Miška veľmi dobrý človek a vo svojom voľnom čase sa venuje cirkevnému 

spoločenstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miška povedz nám niečo o sebe  

Rozmýšľam, čo stojí za zmienku... :-D Rada píšem, prevažne prózu, i keď už dlhšie som pero 

a papier nevidela... Veľmi rada sa rozprávam so svojou sestrou (je to moje dvojča). :-P 

Nedávno som prijala výzvu začať fotiť v spoločenstve, ktorého členom som. Je to katolícke 

spoločenstvo Marana Tha. Začalo ma to baviť. Keď pozerám na ľudí cez hľadáčik, je to niečo 

úplne iné. Mám možnosť zachytiť vzácne momenty, a to ma fascinuje. Tiež rada čítam, 

vlastne čítanie ma inšpirovalo začať písať. Myslím si o sebe, že som veľmi sebakritická, 

a zároveň často neskutočne lenivá. Paradox, však? :-P 

V poslednej dobe žijem tým, že si robím vodičák. To ma zamestnáva rovnako ako SOČ-ka, na 

ktorej spolupracujem so spolužiačkami. Vytvorili sme SOČ-ku s témou pútnický zájazd po 



talianskych mestách a po stopách svätcov a zázrakov, s názvom „Po stredovekých cestách do 

Ríma.“  

 

Prečo si sa rozhodla študovať na Strednej odbornej škole podnikania? Kto ťa k tejto škole 

priviedol? 

Rozhodovala som sa medzi zdravotníckou školou a tou našou. SOŠP ma presvedčila len 

vďaka možnosti vybrať si z cudzích jazykov. Vybrala som si angličtinu a francúzštinu. Moja 

mama mi navrhla štúdium práve na tejto škole. 

 

Prečo si si vybrala odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu?  

Zdal sa mi ako najlepšia možnosť, pretože ekonomický smer ma nezaujal a na umelecký 

nemám talent. (sebakritická :-P) 

 

Čo vnímaš ako najväčšie pozitíva, ktoré naša škola ponúka svojím študentom? 

Zahraničnú prax.  

 

Áno, pred takmer rokom si absolvovala odbornú prax na Cypre. Aké máš z toho dojmy, 

pocity? Čo ti táto prax dala? 

Minulé leto som sa jej zúčastnila a musím úprimne povedať, že som unesená tým, že takýmto 

spôsobom nám stredná škola dokáže ukázať pravú tvár ozajstného života, ktorý nie je vždy 

najľahší. Nie stále sú podmienky dobré, ľudia navôkol vľúdni a práca fajn a ľahká. Nie sú to 

najkrajšie zážitky, ktoré som si priniesla. Ani pláca za tú prácu nestála za veľa, ale pozitívne 

je, že aspoň viem, ako to môže vo svete a s prácou v zahraničí byť. Stretla som však aj ľudí, 

ktorí mi boli oporou a naučila sa riešiť problémy sama. Dlhé telefonáty domov pomáhali, ale 

nakoniec som veci riešila sama za seba. Teraz na túto skúsenosť hľadím s nadhľadom a som 

rada, že som ju absolvovala. 

 

Vieme, že si veľmi talentovaná na jazyky. Ktorými jazykmi hovoríš? 

Ďakujem.  Hovorím len po anglicky, ale chystám sa to zmeniť. Snáď jedného dňa budem 

hovoriť plynule aj po francúzsky. Tiež ma fascinuje nórčina, tá hatlanina má niečo do seba.:-P 

 

Ako si sa učila jazyky? Pomohlo ti samoštúdium alebo škola? 

Veľmi mi pomohlo samoštúdium, hlavne vo forme mojich záľub  filmov, hudby. Sem-tam 

som aj niečo po anglicky napísala. Ale nemenej mi pomohol môj učiteľ na základnej škole, 

ktorý bol vždy ochotný mi odpovedať na otázky. Keď zistil, že ja aj moja sestra sme 

v angličtine lepšie než ostatní spolužiaci, začal sa nám viac venovať, a na hodinách nás 

nechával pracovať samostatne, so zložitejším učivom, za čo som mu nesmierne vďačná.  

 

Kto alebo čo ťa najviac motivovalo sa venovať jazykom? Inšpirovala ťa nejaká kniha alebo 

známa osobnosť? 

Najviac ma inšpirovala moja obľúbená kapela MUSE. Keď som počúvala ich hudbu, túžila 

som im rozumieť, tak som sa do toho pustila. Začala som ručne prepisovať texty všetkých ich 

skladieb z vtedajších piatich albumov. Doteraz ich mám odložené. :-P 

 



Viem o tebe, že si písala či píšeš príbehy v angličtine. Čo ťa priviedlo k písaniu?  

Veľa toho v angličtine nebolo... Úprimne ani neviem, čo ma priviedlo k písaniu. Len som tak 

jedného dňa vzala papier, pero a začala. Možno to boli okolnosti, na ktoré si nespomínam. 

Viem, že som vtedy mala 11 rokov. 

 

Aké sú tvoje koníčky vo voľnom čase? 

Veľa voľného času nemám... Ale zvyčajne ho trávim v Komunitno-pastoračnom centre na 

Šváboch v Prešove, pretože tam sídli spoločenstvo Marana Tha a tam fotím. Tiež si rada 

pozriem dobrý film alebo seriál. Obľubujem hlavne historické námety. Moje prvé dielo, ktoré 

som však nikdy nedokončila, sa odohrávalo v 18. storočí.  

 

Aké máš plány do budúcnosti, po ukončení tejto školy? 

Štúdium na vysokej škole je jednou z možností, ale neviem či som presvedčená, že chcem ísť 

týmto smerom. Môj názor je taký, že sedieť 20 rokov v škole, mať nálepku s titulom, a možno 

dobré vyhliadky, mi nemusí nič garantovať. Radšej pôjdem za svojimi snami a túžbami. 

Možno budem fotiť, možno písať, možno budem len matkou alebo nič z toho, ale ani na jedno 

z nich nutne nepotrebujem výšku. Verím v Boha a som si istá, že on má plány s mojím 

životom a chcem Jeho nechať, aby vybral, čím budem. Jednou z mojich najväčších túžob je 

tiež sa jednoducho stať manželkou a matkou, a ak by to malo byť to, čo v budúcnosti budem 

robiť, tak som odhodlaná dať do toho všetko.  

 

 

 

 

Miška a jej dvojča Helka  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miškina tvorba: „Útek“ (Pôvodný názov bol v angličtine - Escape) 

 

 

Odísť z reality. To bolo mojím cieľom. Vždy som vedela, že som viac než schopná 

vytrvať a bojovať s týmto svetom a s problémami, ktorým bolo treba čeliť. Ale aj napriek 

tomu som sa necítila, akoby som bola víťazom. Mojou realitou je štúdium, ktoré je plné 

nezaujímavej teórie, sebazaprenie v otázkach mojich túžob a nekonečná pretvárka pred 

ľuďmi, ktorým by som mala veriť. Rozhodla som sa teda začať žiť svoj sen, odísť z reality. 

V deň, kedy som začala písať tieto riadky, som vzala foťák, zápisník, pero a Bibliu, sadla som 

do auta a rozhodnutá opustiť aspoň na chvíľu svet, v ktorom som žila, som naštartovala, 

netušiac kam smerujem. Môj cieľ bolo miesto, kde budem môcť byť sama, len so svojimi 

myšlienkami a s Otcom. 

Zrazu bolo rozhodnuté. Viem, kde je môj cieľ. Namierila som svoju cestu do lesa. V tomto 

som bola len jediný raz, ale cítila som sa tam bezpečne. Zavesila som si na krk fotoaparát 

a svoj zápisník, spolu s najväčším pokladom, ktorý som kedy mala v rukách, Svätým Písmom 

v taške, som opustila svoje auto. Vkročila som do lesa, kde ma čakal ten istý pohľad ako pred 

rokmi. Koberec zo suchého lístia ma vítal príjemným šušťaním pod nohami, vánok, ktorý 

objímal každý list na strome osobitne, ma vľúdne pozdravil. Akoby ma tam už očakávali. 

Štrbinou v korunách stromov sa na úpätie drobnučkého vŕšku vkradlo zopár slnečných lúčov. 

Môj útek sa podaril. Dostala som sa do vlastnej Narnie. Oprela som sa o kmeň mohutného 

stromu a spustila sa na zem. Nemusela som ani zatvárať oči, aby som začala snívať. V jednej 

chvíli som si tu predstavila ako ženích čaká na svoju nevestu, odhodlaný vziať a prijať ju za 

svoju celým srdcom a ona kráča v ústrety novému životu, a chystá sa odovzdať celú svoju 

bytosť práve jemu. Ani jeden z nich necíti neistotu či pochybnosť, sú si istí, že ich príbeh bol 

napísaný rukou majstra pred vekmi. Veria Jemu, Nebeskému Otcovi. Obaja. Premohla ma 

pravdivosť tohto obrazu a tvár som zrazu mala mokrú od sĺz. Uvedomila som si, že pri sebe 

mám vrcholné dielo autora tohto príbehu, ktorý sa predo mnou práve odohral. Siahla som 

rukou do tašky, vybrala svoju Bibliu a ponorila sa do myšlienok.  

 

Ty nepohoríš, keď si budeš veriť, len sa nespoliehaj na seba a svoju silu, ale 

výhradne na mňa. Vzdaj sa tohto boja, ja za teba už bojujem, dcérenka. Stojíš na 

víťaznej strane. Ver mi! 

 

Tvoj Otec, ktorý bojuje o tvoje srdce 



Zachytené Miškinými „očami“ 

 


