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ŠPORT JU SPREVÁDZA OD DETSTVA, PRIORITOU JE
VZDELANIE

Od malička máte pozitívny vzťah

k športovaniu, s akými športmi ste

začínali?

Ako trojročná som začala 

s rekreačným lyžovaním. 

Prvý šport, ktorému som sa začala

viac venovať, bolo krasokorčuľovanie. 

S tým sa spájal balet a športová

gymnastika, s ktorou som začala 

ako štvorročná a napokon som jej

venovala najviac času.

   

V akom klube ste robili gymnastiku?

V klube AŠK Inter Bratislava 

pod vedením Adriany Krnáčovej.

Čo Vás na gymnastike bavilo a čo

naopak nie?

Najradšej som mala trénovanie

zostáv na prostných. Zbožňovala som

ten pocit, keď som dokázala

prekonať samú seba a naučila som 

sa nový cvičebný prvok. Aj teraz si

viem spomenúť  na ten pocit šťastia 

a hrdosti. Vyhýbala som sa kladine,

pred ňou som vždy mala rešpekt.

 

Gymnastike ste sa venovali približne

desať rokov. Chodievali ste aj 

na súťaže? Ak áno, aké sú vaše

najväčšie gymnastické úspechy?

Napriek tomu, že som sa venovala

gymnastike desať rokov, nikdy som 

v nej nesúťažila. Venovali sme sa 

iba exhibičným predstaveniam.

Avšak, v rámci gymnastiky som 

sa posledné štyri roky venovala

súťažiam vo fitness. V juniorských

súťažiach Miss Fitness som sa aj

významne umiestnila.

  

Prečo ste skončili s gymnastikou?

Keď som mala 14 rokov, ocitla som

sa na pomyselnej križovatke.

Musíte sa rozhodnúť, či sa chcete

stať profesionálnou gymnastkou

alebo skončíte. V tej dobe som 

sa už venovala tenisu, plávaniu

a joge. Tieto športy mi ako aktivity

stačili a tiež som vedela, 

že v živote sa chcem venovať aj

iným veciam.
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SO ŠPORTOVOU GYMNASTIKOU ZAČALA AKO ŠTVORROČNÁ A VENOVALA SA JE PRIBLIŽNE

DESAŤ ROKOV. DO ŽIVOTA JEJ DALA ODHODLANIE, CIEĽAVEDOMOSŤ A ZDRAVÝ VZŤAH 

K ŠPORTU. PRIORITOU LEONY NOVOBERDALIU JE VZDELANIE, NO PRESADILA SA AJ VO

SVETE KRÁSY. 23 ROČNÁ BRATISLAVČANKA, KTORÁ RADA ČÍTA, CESTUJE A TRÁVI ČAS 

SO SVOJIMI BLÍZKYMI, MINULÝ ROK VYHRALA PRESTÍŽNU SÚŤAŽ MISS SLOVENSKO.
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Máte za sebou bakalárske štúdium na King´s College v Londýne, teraz študujete na University College London

financovanie a plánovanie infraštruktúry. Čo pre vás znamená vzdelanie?

Väčšinu svojho života som venovala práve vzdelaniu, to je moja priorita. Až keď som cítila, že som dostatočne

vyzretá ako osobnosť, prihlásila som sa do súťaže krásy. Vďaka vzdelaniu sa mi  v živote otvára mnoho dverí, 

a preto ho nechcem nikdy zanedbať.

Ako vyzerá vaše štúdium vzhľadom na aktuálnu celosvetovú situáciu? Trávite viac času v Bratislave 

alebo v Londýne?

Vyučovanie momentálne prebieha online. Od septembra 2020 trávim čas 50:50, čo znamená, že cestujem 

medzi Bratislavou a Londýnom. Je to aj kvôli tomu, že okrem školy pracujem a ku koncu minulého roka som

mala povinnosti súvisiace s projektom Miss.

Čo hovoríte na Londýn? 

Keď som mala dvanásť rokov, bola som v Londýne prvýkrát a už vtedy sa mi tam veľmi páčilo. Je to mesto, ktoré

nikdy nespoznáte celé. Každú chvíľu sa tam niečo deje. Keď vidia, že niečo viete, ihneď prejavujú rešpekt a je im

úplne jedno, odkiaľ ste. Jedna vec mi však  v Londýne trochu chýba, tamojší ľudia sú menej temperamentní ako

u nás.

Čo bolo impulzom k tomu, prihlásiť sa do súťaže krásy?

Dôvodom, prečo som sa rozhodla prihlásiť, bol môj vnútorný pocit, ktorý som mala už dlhšie. Každý mi dá určite

za pravdu, že v živote niekedy urobíme rozhodnutia, ktoré sú čisto intuitívne. Súťaž Miss pre mňa spája ideál

ženskej krásy s množstvom pekných myšlienok. Videla som to aj ako možnosť zažiť niečo nové a priblížiť sa tak

svetu módy a modelingu ako takému. 

"Väčšinu svojho života som venovala práve

vzdelaniu, to je moja priorita. Až keď som

cítila, že som dostatočne vyzretá ako

osobnosť, prihlásila som sa do súťaže krásy."



Aký to bol pocit, vyhrať túto súťaž?

Ku všetkému som v ten večer pristupovala tak, že sa to už nikdy nebude opakovať. Vnímala som to 

ako zážitok, ktorý budem mať na celý život, a preto som sa snažila si to užiť najviac ako som mohla. 

Jediná myšlienka v mojej hlave bola, ako veľmi rýchlo plynie čas. Na výsledok som nemyslela. Ani som sa

nenazdala a bol koniec. Môžem povedať, že do značnej miery sa mi splnil sen. Aj napriek súčasnej situácii

sa snažím z toho čerpať len to pozitívne. Stále pracujem a aj študujem v Londýne, takže môj pôvodný život

som si mohla v plnom rozsahu ponechať. Na Slovensko dochádzam len kvôli povinnostiam, ktoré súvisia 

s mojim titulom.

   

Čomu by ste sa chceli venovať po škole?

Po ukončení magisterského štúdia ma čaká koncom roka svetová súťaž Miss World, na ktorej budem

reprezentovať našu krajinu. Všetko záleží od situácie, ale ak to bude možné, rada by som sa popri mojej

práci aktívne v budúcnosti venovala modelingu. Či už na domácom trhu, ale určite aj v Londýne. Som

otvorená všetkým príležitostiam a nechám sa prekvapiť, kam budú smerovať moje kroky. Ak mi budú

hviezdy naklonené, rada by som ešte veľa cestovala a spoznávala iné krajiny predtým, ako sa usadím 

doma na Slovensku.

                                                                                                                             Anouchka Žambochová
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