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Aj dve sestry Janka a Veronika Visz-
kocsilové si svojím talentom získali
pozornosť tohto šľachetného projek-
tu. Dvadsaťročné dievčatá sú dnes
úspešnými študentkami na vysokých
školách. Mali šťastie v nešťastí, preto-
že obe vyrastali v pestúnskej starostli-
vosti. Janka mala tri roky a Veronika
sedem, keď si ich manželia Viszkocsi-
lovci vzali do svojej opatery ako naj-
staršie dcéry. Hoci nie sú biologické
sestry, majú skvelý súrodenecký vzťah
a sú aj najlepšie kamarátky. Od zák-
ladnej školy spolu „drali“ lavice v jed-
nej triede a pokračovali na gymnáziu,
kde tento rok zmaturovali. Prijali ich
na vysoké školy, kde sa im zatiaľ nie-
len darí, ale považujú to aj za prvé veľ-
ké životné rozhodnutie. Janka študu-
je na STU v Bratislave odbor geodézia
a kartografia a Veronika na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre anglický
a ruský jazyk. V detstve mali dievčatá
množstvo záujmov a koníčkov. Janka
aktívne plávala, hrala futbal a kreslila.

Veronika tancovala vo folklórnom
súbore Zlatý levík a venovala sa aj
spevu. Vyrástli z nich mladé, sebave-
domé ženy, ktoré vedia, čo chcú,
a idú si za tým. Pestúnski rodičia sú
na obe dievčatá jednoducho pyšní
a Nadačnému fondu Plaváček, ktorý
ich podporil v štúdiu, sú veľmi vďač-
ní. Prispel im na vysokoškolské knihy,
ktoré nie sú v dnešnej dobe lacné. Nie
je jednoduché v deväťčlennej rodine
nakupovať dvom dcéram drahé
skriptá, a napriek tomu Viszkocsilov-

ci podporujú aj ďalších sedem detí.
Biologický brat Veroniky je úspešný
študent gymnázia a športovec. Venu-
je sa thajskému boxu a kikboxu, kde
sa mu naozaj darí. O dva roky bude
maturovať a plánuje pokračovať v štú-
diu na vysokej škole ako jeho dve star-
šie sestry. Biologický syn manželov
Jožko, ktorý je prvákom na gymnáziu,
hrá aktívne hokej v extraligovej súťa-
ži. Zvyšní piati súrodenci sú ešte len
žiakmi základnej školy a všetkým sa
darí nielen v škole, ale aj v mimoškol-
ských aktivitách. Nadačný fond Plavá-
ček dal príležitosť tejto rodine, lebo
rodičia sa snažia vytvárať všetkým de-
ťom podmienky na rozvoj ich talentu.
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Galavečer pripravujú Nadačný
fond Plaváček v spolupráci so spo-
ločnosťou Leca production.

Aj Slovensko
môže mať
Cambridge
„Napriek tomu, že to možno už znie
ako klišé, že sa to donekonečna opa-
kuje, realita je stále taká a pravde-
podobne ešte dlho bude, že na svete
žijú ľudia, ktorí pomoc jednoducho
potrebujú. A ak nie je schopný týmto
ľuďom pomôcť štát, tak je morálnou
povinnosťou každého z nás, ktorí

v tomto smere máme v živote viac šťastia, takýmto ľuďom pomáhať.
Ide o veľmi dobrý projekt, ktorý je postavený na filozofii – nestačí
hladnému dať rybu, treba ho naučiť ryby chytať. Tým, že som sa roz-
hodla tento projekt manželov Jakubiskovcov podporiť, dávam život-
nú šancu práve mladým ľuďom, ktorí by ju možno nikdy nedostali,
a je len na nich, či to dokážu v svojom živote využiť. Ja im veľmi
držím palce, aby sa im to podarilo a aby boli v živote úspešní,“ vy-
slovila svoje očakávania zakladateľka a riaditeľka Stredoeuróp-
skej vysokej školy v Skalici Ing. Heidy Schwarczová. Úspešná Slo-
venka patrí k ženám, ktoré sa dokázali v živote presadiť vlastný-
mi silami a talentom. Jej životná dráha je obdivuhodná.
Vyštudovala Vysokú leteckú vojenskú školu v Košiciach a neskôr
Vojenskú akadémiu v Brne. Pôsobila v protivzdušnej obrane štá-
tu na leteckých základniach Žatec a Praha. Dokonca lietala na
stíhačkách MIG 29. V roku 2004 založila Skalici Stredoeurópsku
vysokú školu, kde doteraz pôsobí ako riaditeľka. Svojou odvahou,
životným prístupom, tým, ako svoje veľké sny premenila na sku-
točnosť, je pre mnohých študentov na vysokých školách príkla-
dom. Aj ako matka obom synom, Borisovi a Dávidovi, ktorí sú
dnes už dospelí, zdôrazňovala, aké je štúdium pre nich dôležité.
Jej víziou je, aby sa Skalica stala univerzitným mestečkom, akým-
si „slovenským Cambridge“.

Módna návrhárka Annamária Kiss
Kósa, hoci je veľmi mladá, má už
na svojom konte veľa úspechov. Je
až neuveriteľné, že čerstvá víťazka
súťaže Nové tváre módnej scény
2011 má skúsenosti s navrhovaním
scény, kostýmov a bábok, môže sa
pochváliť prestížnymi oceneniami
módnych tvorcov, v Budapešti si
kúpite pod jej módnou značkou
KOKAfashion aj originálny kúsok
z jej dielne. Napriek jej pracovné-
mu vyťaženiu chce aj ona podpo-

rovať mladé talenty.
„Veľmi ma potešilo, keď
ma nadačný fond Plaváček
oslovil a navrhol mi účasť na
projekte Vietor do plachiet. Talent je
veľký dar, ale sama viem, že nie vždy
je jednoduché presadiť sa a ukázať,
čo dokážete. Oporou vám je najmä
rodina a priatelia, ktorí vždy stoja pri
vás a pomáhajú finančne alebo jed-
noducho tak, že šíria produkty vašej
tvorby medzi svojich známych. Nosia
oblečenie, ktoré navrhnete a ušijete,

šperk, ktorý vytvoríte, alebo
si vystavia obraz, ktorý ste
namaľovali. Ale ani to nieke-
dy nestačí. I ja som mnoho-
krát potrebovala nájsť sponzo-

ra, ktorý by mi pomohol reali-
zovať nápady a vytvoriť tak

modely, s ktorými som sa zúčastnila
a uspela na súťažiach. Preto som
hrdá na to, že teraz zasa môžem po-
môcť talentovaným deťom ja, a ony
si môžu splniť svoje sny, tak ako sa to
podarilo mne.“

VERONIKA TURZÁKOVÁ

Idú za svojím snom

Pomáham plniť túžby

Každý môže lietať vysoko
Talent je veľký dar. Mal by sa podchytiť a rozvíjať už od

útleho veku. Ale nie všetky „malé“ talenty majú aj
dostatočný priestor na to, aby nám ukázali svoje

majstrovstvo, čo naozaj dokážu. Preto sa im rozhodli
pomôcť úspešné Slovenky, ktoré v rámci projektu
manželov Jakubiskovcov Nadačný fond Plaváček

podporujú deti z detských domovov a sociálne slabých
rodín. V dnešnej Slovenke vám predstavujeme dve z nich.

Dobročinný projekt vyvrcholí 29. januára 2012
galavečerom s názvom Vietor do plachiet v Slovenskom

národnom divadle, kde sa talentované deti
pradstavia po boku hviezd.
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Pestúnski rodičia
Viszkocsilovci sú

hrdí na svoje
dcéry Janku a

Veroniku


