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INTERVIEW S ...ZO ŽIVOTA ...

SÚČASNÁ DOBA SA POVAŽUJE ZA VEĽMI HEKTICKÚ A UPONÁHĽANÚ, ČASTO 
HOVORÍME O TOM, ČO MAJÚ INÍ A ČO MUSÍME MAŤ MY. MNOHÉ TIETO 
„DÔLEŽITÉ“ ATRIBÚTY – MAŤ ASPOŇ JEDNO AUTOR, KAŽDÝ ROK DOVOLE-
NKA, ZNAČKOVÉ OBLEČENIE, SKVELÁ PRÁCA ..... A K TOMU EŠTE „MÚDRE“ 
ANALÝZY EKONÓMOV O TOM, ŽE RODINY S TROMI A VIAC DEŤMI SÚ NAJVI-
AC OHROZENÉ CHUDOBOU, TO VŠETKO MÁ ZA NÁSLEDOK, ŽE MNOHÍ Z NÁS 
SÚ JEDINÁČIKOVIA, PRÍPADNE MAJÚ LEN JEDNÉHO SÚRODENCA. MY SME 
VŠAK ZISTILI, ŽE MÁME SPOLUŽIAČKU, KTORÁ JE Z 9 DETÍ! TO JE PARÁDA! 
PRE MŇA, AKO JEDINÁČIKA, JE TO FASCINUJÚCE, PRETO SOM NEVÁHALA A 
NAŠU ANNU-MÁRIU Z 1. B VYSPOVEDALA.

K: Máš osem súrodencov, 
koľká si v poradí ty? 
AM:  No, takže, je Oliver, 
René, Františka, Filip, Kris-
tián, Anna - ja, Žofia, Viki, 
Lea.
K: Vaša rodina je ozaj 
početná. Bývate v dome? Ako 
je to s detskou izbou?
AM: Bývame v dome. 
Detská izba ...? Dievčatá 
sme spolu – ja a 3 sestry, 
jedna sestra je v zahraničí.
K: Koľko rokov má najstarší a 
najmladší súrodenec?
AM: Najstarší má 23 a 
najmladší 9 rokov.  
K: Ja som jedináčik a 
pravdupovediac, neviem si 
predstaviť ani jeden deň s 
toľkými súrodencami.
 Ako vyzerajú rána u vás 
doma? Už pri troch ľuďoch 
prítomných  doma v rovna-
kom čase je problém dostať 
sa do kúpeľne. 
AM: Hej, to musíme čakať, 
je to hrozné (smiech). 
Ráno vstávame podľa 
toho, ako  komu treba ísť 

do školy. 
K: Moje ráno je zväčša 
osamelé, až by si to prialo 
súrodenca,  ktorý by mi 
zavadzal ráno v kúpeľni.  Ako 
trávite doma sviatky? 
AM: Všetci doma, pri jed-
nom stole, dosť veľkom 
stole. 
K:  Máš nejakú spriaznenú 
dušu medzi súrodencami? 
AM: Tak najbližšia je mi  
staršia Františka. 
K: Priala by som si mať súro-
denca, ktorý by bol mojou 
spriaznenou dušou, ale na 
druhej strane mám aspoň 
výbornú kamarátku. Máš aj 
nejaké súkromie v takej veľkej 
rodine? 
AM: Áno, ale je to také, že 
niekedy mám fakt súkro-
mie, teda som chvíľku aj 
sama a niekedy niektorí 
zo súrodencov potrebujú 
pomoc alebo sa chcú 
rozprávať.  
K: Ja mám doma až príliš veľa 
súkromia...ale nesťažujem si. 
Ako zvládaš školu a učenie? 
AM: Mám rada ľudí, pred-
stav si, že sa ešte stihnem 
venovať folklóru, spievam. 
Učenie – keď zvýši čas, 
tak pol na pol, dá sa to 
stihnúť.  
K:  Ja zas mám na  učenie 
kopec času, niekedy až 
priveľa. Priala by si si byť 
jedináčikom? 
AM: Nie, bolo by to také, 

že sa nemám s kým 
porozprávať, nechcela by 
som. 
K: Ja by som s radosťou 
privítala súrodenca.  V čom 
vidíš pozitíva a negatíva takej-
to veľkej rodiny?
AM: Pozitívom určite je, 
že vždy sa mám s kým 
porozprávať, nikdy nie 
som sama. Negatívom 
určite je to, že sa treba 
vždy prispôsobovať.
K: Chcela by si aj ty mať tak 
veľa detí?
AM: Určite nie, maximálne 
tak dve deti mi postačia.
K: Čo tvoje plány do budúc-
na? 
AM: Ešte neviem, 
neuvažovala som nad 
tým. 

K: Čím viac plánujem, 
tým viac to nevychádza. 
Každopádne, milá Anna-
Mária, úprimne ti želám, aby 
ti všetky tvoje plány vyšli.
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