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Amerika, ďakujeme.
Bolo to úžasné dobrodružstvo!
„Ideme do toho?“ Spýtala som sa na jeseň 2017 môjho
priateľa Borisa. Už dlhší čas sme nad tým rozmýšľali, no nikdy
sme nenabrali dostatok odvahy. Ten jesenný deň sme však cítili,
že nastal čas zahodiť všetky tie „ale“, ktoré nás dovtedy brzdili.
Vtedy sme sa rozhodli, že leto 2018 strávime tisícky kilometrov
od domova. A tak sa začalo naše americké dobrodružstvo.
Na pár mesiacov sa naším americkým domovom stalo
mestečko Jackson na severe USA. Ráno sme sa starali o golfový
areál, večer sme pracovali v miestnej reštaurácii. Jackson je
miesto, kde nenájdete veľké supermarkety, namiesto toho
si však v malom obchodíku s obmedzenou ponukou tovaru
môžete kúpiť tie najteplejšie ručne štrikované rukavice.
Je to miesto, kde sa nemusíte báť ľudí, ale veľkých zvierat,
prechádzajúcich cez cestu. Miesto, kde sme nezaspávali pri
zvuku jazdiacich áut, ale pri zvukoch lesa. Je to miesto, ktoré
nie je vysvietené nočnými podnikmi, ale miliónmi hviezd,
ktoré nám v noci svietili na cestu. Pochopili sme, že žiť v cudzej
krajine je iné ako prísť tam na dovolenku. Odrazu sme sa stali
súčasťou miestnej komunity. Zvykli sme si na doláre, teplotu
sme merali vo fahrenheitoch, tekutiny sme kupovali na
galóny a potraviny vážili na libry. Rána sme začínali čerstvými
waflami v malej raňajkárni na konci mesta, večer sme po práci
s kolegami sledovali bejzbalový zápas. Amerika nás privítala
s otvorenou náručou a poslala nám do cesty skvelých ľudí.
Po ukončení práce sme sa vybrali spoznávať zákutia
Spojených štátov. Prvý rok sme cestovali po východnom
pobreží, druhé leto sme sa vybrali na západ. Amerika je
krajina neobmedzených možností, čo sa nám potvrdilo aj
počas cestovania. Ruch vysvietených veľkomiest strieda
pokoj amerických národných parkov. Počas leta sme si však
odskočili aj do Karibiku a Mexika. Prečo? Pretože sme sa riadili
www.ckm.sk

známym #CestujKýmMôžeš. Amerika nás zmenila. Naučila
nás samostatnosti, ukázala nám prekrásne miesta, dala nám
nových priateľov. Dnes už vieme, že najrušnejšie miesto
sveta je Times Square, najfarebnejšie východy slnka zažijete
v národných parkoch, najsilnejší vánok veje v San Franciscu,
najdlhšie palmové promenády sú v Kalifornii a najkrajšie
západy slnka nad Atlantikom.
Dve letá, desiatky skúseností, stovky zážitkov a tisíce
precestovaných kilometrov. Dodnes som rada, že sme sa ten
jesenný deň rozhodli ísť spolu do toho. A ako leto za veľkou
mlákou ovplyvnilo náš vzťah? Nuž, z druhého amerického
leta som sa vrátila s prstienkom na ruke. A hoci sme po
škole a do USA sa už ako waťáci nevrátime, tie najkrajšie
spomienky sa mi vždy budú spájať s letom v Amerike.
Foto: Marcela Rebrová
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– Marcela Rebrová –
dvojnásobná CKM waťáčka
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Vyvolená Maťa: Leto za veľkou
mlákou? Jednoducho skvelé!
Programový poplatok na naše triko – to bola výhra, ktorú
od nás minulý rok získala naša waťáčka Maťa. Naša Vyvolená
nám v rozhovore opísala svoje leto za veľkou mlákou
a prezradila, aká bola jej reakcia, keď sa dozvedela, že do USA
pocestuje vďaka CKM takmer ZADARMO.
– Kedy a prečo si sa rozhodla ísť na Work and Travel?
Do programu som sa rozhodla ísť pomerne neskoro. Ešte na
začiatku februára som nemala potuchy, že moje leto odštartuje už v máji, a že ho strávim za veľkou mlákou. Do Ameriky
som túžila ísť už od prvého ročníka na vysokej škole, ale každý

Do súťaže som sa zapojila a postla na facebook obrázok „Ja
som vyvolená” asi 5 minút pred deadlinom. Takže si asi viete
predstaviť moju prvotnú reakciu. Naozaj úprimne som sa tešila, nakoľko mi to ušetrilo kopu peňazí, čo sa nám, študentom,
vždy zíde, haha. Bola som veľmi prekvapená a zároveň happy,
ako sa len dalo. Asi som v tom momente dokonca začala veriť
na nejaké magické náhody. Ja som nikdy nevyhrala ani euro
na žrebe, nieto celý programový poplatok.

a práce bolo čoraz viac. Nebolo to však len o práci, mali sme
tu, samozrejme, aj zábavu. Náš zamestnávateľ bol jednoducho
skvelý! Sprostredkoval nám množstvo eventov. Často sme
mávali ranné BBQ spojené s pool party, ochutnávky vína
v miestnych viniciach, po ktorých nasledovali staff obedy
v prima reštauráciách. Ďalej to boli rôzne ochutnávky piva,
športové atrakcie, flyboarding či BBQ na pláži. Jednoducho,
aj oni urobili naše leto špeciálnym. Sezónu sme uzavreli vo
veľkom štýle a náš zamestnávateľ pre nás zorganizoval naozaj
brutálnu GOODBYE party. Moje leto by som zhrnula takto veľa práce, málo spánku, množstvo zážitkov.

– Čo ti dalo leto za veľkou mlákou?
Z tohto leta si odnášam veľa zážitkov, nové priateľstvá
a krásne spomienky, na ktoré nikdy nezabudnem. Ľudia, pre
ktorých som pracovala, mi dali veľa skúseností a ponaučení
do života. Pracovali sme síce veľa, ale bez práce predsa nie sú
koláče, takže to určite stálo za to.
– Čo by si odkázala študentom, ktorí rozmýšľajú nad letom
v USA?
Rozhodne NEVÁHAJ a GO AHEAD! Ja som už svoje stratené
roky rozhodne oľutovala. Choď do toho, uvidíš, bude to stáť
za to. Zlepšíš si angličtinu, rozšíriš si svoje obzory, prinesieš si
veľa nezabudnuteľných momentov a získaš nových kamarátov z celého sveta.
– Keď môžeš s odstupom času zhodnotiť – bola pre teba
CKM správnou voľbou?

– Aké bolo tvoje vyvolené americké leto?
Moje leto za veľkou mlákou? Jednoducho skvelé! Stretla som
množstvo úžasných ľudí, dostali sme sa na najlepšie a asi aj
najbezpečnejšie miesto v štáte New York. Spočiatku boli moje
dni v Amerike voľnejšie, nepracovali sme tak veľa – takže sme
mali dostatok voľného času. Ako správny študent so športovým duchom som sa rozhodla ísť do Walmartu a vykúpila som
všetko športové náčinie. Samozrejme, nechýbal nabúchaný
bicykel, s ktorým sme potom brázdili miestne parky a lesy. Po
tom, ako som sa dozvedela, že v mojej oblasti stojí sezónna
permanentka do fitka 550 dolárov, som sa uspokojila aj
s domácim workoutom, haha. Počas voľna som teda cvičila,
náš zamestnávateľ nám dokonca 3x do týždňa sprostredkoval
jogu. Keď zostal čas, išla som zrelaxovať na pláž, ktorá bola
od nás len pár minút. Postupne prepukla letná sezóna naplno

Tak ja si myslím, že moja odpoveď je jasná J Rozhodne áno!
V CKM som vždy dostala odpoveď na akúkoľvek z mojich
otázok. Aj vďaka vám som si našla prácu, kam som sa každý
deň tešila. Program JOB Placement mi umožnil nájsť môjho
vysnívaného zamestnávateľa. Ani s letenkami neboli žiadne
problémy, a to sme aj menili dátum spiatočného letu. Tím
CKM nám vďaka zmene letenky pomohol za minimálny poplatok zostať v USA o trochu dlhšie. Takže jednoducho najlepšia
voľba! A veď kto by sa aj sťažoval, keď som to mala vďaka vám
ZA-DAR-MEN-KO, haha.

Foto: vyvolená Maťa
Foto: vyvolená Maťa

rok sa objavilo niečo, prečo som sa nemohla WAT-ka zúčastniť.
A práve posledný rok na výške bol mojou poslednou šancou
sa sem dostať na tie naše „džejvan“ víza. Tak som si povedala –
Kedy, keď nie teraz?

– Aká je Amerika? Čo ťa na nej zaujalo a čo ťa prekvapilo?
Amerika je iná. Ľudia sú rozhodne iní ako v Európe, odlišná
je aj architektúra a aj celkový spôsob života. Pracovala som
v jednej z tých lukratívnejších oblastí mesta. Ľudia tu veľmi
neriešili peniaze, zaujímalo ich len to, ako si ich užiť plnými
dúškami. Tu v Hamptons už nie je asi nič, čo by ma mohlo
prekvapiť. Do reštaurácie k nám prišla speváčka Pink, robili
sme oslavu “beatlesákovi” Paulovi McCartneymu a pána
Calvina Kleina som stretávala častejšie ako kohokoľvek iného.
A vieš, že ťa už nič neprekvapí, keď ťa na drink pozve Cuba
Gooding. V oblasti, kde som strávila svoje leto, sa to len tak
hemžilo hviezdami a známymi osobnosťami. Okrem toho som
tu bola obklopená krásnou prírodou, sviežim oceánom, ktorý
mi dopĺňal energiu počas voľna. To bolo pre mňa zároveň asi
najväčším prekvapením, pretože som ani len netušila, že Long
Island je tak krásny zelený ostrov. Všade navôkol nádherná
príroda, o ktorú sa tu ľudia vďačne starajú.

– Váhala si niekedy, či do toho vôbec ísť?
Moje rozhodnutie bolo tak spontánne, že som, pravdupovediac, ani nemala čas váhať. Ja som sa jednoducho rozhodla
v priebehu dňa a hneď na ďalší týždeň som už podpísala všetky dokumenty. Ale samozrejme, mala som pred touto výzvou
istý rešpekt. Človek predsa len cestuje na iný kontinent, do
sveta nových ľudí, ale práve to ma lákalo najviac – zažiť niečo
iné, spoznať novú kultúru, vidieť nový svet a, samozrejme,
cestovať.
– Pre leto 2019 si sa stala CKM Vyvolenou. Aká bola tvoja
reakcia, keď si sa dozvedela, že programový poplatok máš
od nás úplne ZADARMO?
Ja som ten typ človeka, ktorý robí všetko na poslednú chvíľu.
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Foto: vyvolená Maťa

A Vyvoleného budeme hľadať aj tento rok. Budeš to práve
ty, kto pocestuje za veľkú mláku takmer ZADARMO?
Buď ako Maťa a nenechaj si ujsť svoju šancu. Čekuj naše
sociálne siete, kde sa dozvieš viac.

www.watsteps.sk
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Vitamín zvaný cestovanie

Hawaii:
Tak blízko a zároveň tak ďaleko

Vždy ma fascinuje ten pocit, keď som o 4 ráno na letisku
a čakám na let, ktorý ma dopraví o niekoľko (ak cestuješ úplný
low-cost, zameň niekoľko za nekonečne veľa) hodín do úplne
iného sveta. Jednoducho, ráno si tu, vo svojej domovine a po
obede si už tam, napríklad za veľkou mlákou.

Ak ste aj vy vyrastali na seriáloch ako Krok za krokom,
Priatelia a podobne, odporúčam, aby ste si moje slová nižšie
prečítali naozaj pozorne. Keď si spomeniem na všetky tie
perfektné epizódy, ktoré sa odohrávali na exotickom Hawaii,
úprimne, nikdy som ani len nedúfala, že sa tam jedného dňa
ocitnem. A nebyť programu WAT USA, asi by som doteraz
o legendárnej Waikiki Beach iba snívala. Tak poďme na to.

Vychádzaš z letiska a počuješ rozličné prízvuky, vidíš rôzne
národnosti, skrátka, otvára sa ti úplne nový obzor. Neviem
ako ty, ale ja tento pocit zbožňujem. Neznášam letiskový stres,
ale keď ti aspoň raz v živote nevystúpi tlak 200/300, nie si
správny cestovateľ. Dobrodružstvá v zmysle „naplánuješ
a okolnosti to aj tak všetko zmenia“, sú väčšinou tie najlepšie.

Svätý grál divokého západného východu
Keď som za veľkú mláku vycestovala po druhýkrát, opäť
spoločne s mojím priateľom, dohodli sme sa, že na konci
amerických prázdnin pôjdeme tentokrát cestovať práve na
Hawaii. Celé pracovné leto sme sa však báli vysloviť našu ideu
nahlas, aby sme si to nezakríkli, pretože to bola pre nás naozaj
vysnívaná destinácia. Doslova svätý grál. A urobili sme dobre.
Nakoniec sa nám to podarilo a bola to fakt pecka J

Nemáš vždy iba tie pozitívne zážitky, ktoré prezentuješ na
sociálnej sieti, a o to práve ide. Život ťa skúša, či si schopný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prekonať aj pár problémov.
Čaká ťa napríklad prekonanie jazykovej bariéry, no keď z teba
ten stres opadne, zistíš, že nemusíš použiť všetkých 13 časov, ani
všetky predložky, ktoré ťa v škole aj tak poriadne nenaučili.

Foto: Paula Daridová

A kto si nechce užívať slobodu a šťastie? Takého človeka
nepoznám! A aj keď sa ti možno zdá, že ty to určite nezvládneš
alebo nevieš ako na to, ver mi, že keď trochu posurfuješ
na vlnách internetu, prípadne prebrázdiš dych berúce
cestovateľské instagramy, túžba sa určite dostaví. Väčšinou ju
sprevádza aj závisť, tak pozor, aby to nemalo opačný efekt!

Foto: Paula Daridová

Môžem však garantovať, že na všetky útrapy a problémy
okamžite zabudneš v momente, keď dosiahneš svoj cieľ. Keď
po prvýkrát zbadáš svoju vysnívanú destináciu a povieš si,
že je to ešte omnoho krajšie ako na obrázkoch. Keď ochutnáš
miestnu kultúru a do pľúc vdychuješ tamojšiu atmosféru, želáš
si, aby ten okamih trval navždy. Ten pocit by som prirovnala
k pocitu absolútnej slobody a úprimnej radosti.
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Ak stále nevieš ako na to, tu je ten najjednoduchší návod,
ako začať:
1. Prihlás sa na Work and Travel USA.
2. Nahovor kamošov, ktorí ti nebudú liezť na nervy
(prípadne spoznaj nových kamošov).
3. Vymyslite spolu cestovateľský plán alebo sa inšpirujte
najväčšími klasikami.
4. Uskutočnite svoj cestovateľský plán.
5. Ako veľmi si to chceš zopakovať?
Ak je tvoja odpoveď viac než pozitívna, gratulujem, cestovanie bude zrejme aj tvojou drogou. Samozrejme, nie z každého
sa hneď stane Kolumbus, no podľa mňa stojí za to si to aspoň
vyskúšať.
Cestovanie je pre mňa vitamínom – a vitamíny treba brať
pravidelne, tak sa hlavne uisti, aby si toto pravidlo nezanedbal,
žmurk.
– Paula Daridová –
trojnásobná waťáčka & CKM travel konzultantka

www.watsteps.sk
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S vidinou nádherných pestrofarebných vencov zo živých
kvetov, zavesených priamo na našich krkoch, sme pristáli
na magickom ostrove Maui. Až potom sme sa dozvedeli, že
naša predstava tradičného havajského uvítania pri výstupe
z lietadla musí byť vopred objednaná. Small mistake. Vôbec
však nevadilo a našu detskú radosť to nijako nepoznačilo. To
sme ale ešte netušili, aké náročné bude vybrať si pár must-see
lokalít tohto čarovného súostrovia divokého západu. Alebo
východu?

Foto: Róberta Žemberová

pláž Waianapanapa? Proste, urobila by som to opäť a tie
stopky na odpočívadlách si už aj tak nepamätám.
Po pár dňoch sme leteli na ostrov O’ahu, lietadlom
preplneným asi ako bratislavská MHD počas vianočných
sviatkov. Chvíľu sme sa cítili ako Kanye West a Kim
Kardashian J Ako možno tušíte, ubytovali sme sa v hlavnom
meste Honolulu blízko známej Waikiki Beach. A áno, všetky
tie filmy, seriály, videoklipy, ktoré ste kedy videli, neklamali.
Je naozaj úchvatná. Vyšli sme aj na Diamond Head, aby sme
videli pláž spolu s mestom v ich plnej kráse. Splnený sen.
#lifeisbeautiful
Zastávku sme si spravili aj na miestach, kde sa natáčal Jurský
park. Uchvátili ma najmä vysoké hory, ktoré sa strácali v hmle,
pričom som bola od najbližšej pláže vzdialená len niekoľko
metrov. Jedným z našich najzvláštnejších zážitkov at all však
bola návšteva Pearl Harbor - miesta s tak jedinečnou atmosférou, že ju doteraz neviem opísať. Hawaii si nás jednoducho
získal. Ak stále žiješ iba v predstavách, ver mi, realita je ešte
lepšia. A život ešte krajší, teda, ak si ho taký aj sami skúsime
spraviť #lifeisbeautiful
– Róberta Žemberová –
dvojnásobná CKM waťáčka

Súkromným lietadlom ako West a Kardashian
I keď Hawaii leží na západnej pologuli, je na ňom cítiť závan
východnej kultúry. No tento fun fact sme v tom momente
príliš neriešili. Naším hlavným problémom bolo, že sme boli
výrazne limitovaní časom. Stihli sme napríklad liahnutie
korytnačiek na Ho’okipa Beach a tiež sme absolvovali slávnu
Road to Hana. Poviem vám, môj žalúdok nie je veľký fanúšik
zákrut, ale stálo to za to. Vidieť nádhernú čiernu piesočnatú

www.ckm.sk

www.watsteps.sk

Foto: Pixabay

WAT USA

5

lifetime summer

lifetime summer

Amerika ti odkazuje:
Sme omnoho viac než len
Hollywood, hamburgery a pop music
Konzul americkej ambasády v Bratislave, pán Matthew
Pierson, alebo, ako to on sám preferuje, Matt, je naozaj milý,
vždy usmiaty, zábavný, ale najmä vzdelaný, rozhľadený
a scestovaný človek. A to aj napriek tomu, že je štátny úradník.
Neveríš? Presvedč sa sám v krátkom rozhovore, ktorý poskytol
redakcii WAT Noviniek, alebo rovno vycestuj do Ameriky
spolu s nami v CKM a stretni ho osobne.

- Prečo by mali najmä mladí ľudia navštíviť Spojené štáty,
stretnúť vás, Američanov, a spoznať vašu kultúru?
Z nášho amerického pohľadu som presvedčený, že Slovensko
a Spojené štáty majú spoločnú naozaj dlhú históriu, na
ktorú môžeme byť všetci právom hrdí. Aj preto by nás mali
mladí Slováci určite navštíviť a vidieť miesta, kde sa usadilo
a rozhodlo žiť množstvo ich bývalých krajanov. Domnievam
sa, že táto skúsenosť je o to dôležitejšia, pretože veľa
Američanov si stále neuvedomuje, akým skvelým miestom
Slovensko v skutočnosti je. Vzhľadom na to, ako málo
Slovákov behá po tomto svete v porovnaní s početnejšími
národmi je dôležité, aby ste cestovali do zahraničia a mohli
napríklad aj nám povedať viac o tom, kto naozaj ste.
A z vášho pohľadu? Myslím si, že je pre vás veľkým prínosom
prísť do Ameriky a zistiť, že sme omnoho viac než len
Hollywood, hamburgery a pop music. Dozviete sa, že sme
národom imigrantov, ktorý už takmer tri storočia obohacujú
tou svojou trochou ľudia z celého sveta. Uvidíte, že sme
krajinou, ktorá pracuje tvrdo a poctivo, ale ktorá je tiež známa
tým, že vie oddychovať a vychutnať si voľný čas so svojimi
priateľmi a rodinou. Dúfam, že už po pár týždňoch v Spojených
štátoch pochopíte, koľko toho majú Slováci a Američania
spoločného, že zdieľame spoločné ciele aj hodnoty.

Foto: Heni Tóthová

- V čom je Európa odlišná od Spojených štátov?
No, na prvý pohľad si všímam malé hlúposti, keď sa musím
sám seba pýtať, prečo Európa nepoužíva klimatizáciu? Alebo,
prečo nepridávate ľad do svojich nápojov? J Ale to sú,

- Prečo si sa stal americkým konzulom, ktorého bežnou
pracovnou náplňou je cestovanie?
Pretože cestovanie naozaj zbožňujem a ešte radšej mám
stretnutia s ľuďmi. Veľa z mojich kolegov - diplomatov trávi
celé svoje pracovné dni len v diskusii s inými diplomatmi,
so zástupcami ministerstiev a podobne. Nemajú preto často
možnosť porozprávať sa s obyčajnými ľuďmi, čo v mojom
ponímaní znie trochu ako nuda. MILUJEM KONVERZÁCIE
S ĽUĎMI! Je to skvelá cesta, ako sa dozvedieť viac o danej
krajine.
To napríklad okrem iného znamená, že aj keď som zatiaľ
nemal možnosť navštíviť niektoré slovenské mestá, mám
možnosť stretnúť ľudí z týchto miest a môžem sa tak naučiť
viac o nich samých a ich každodenných životoch. Svoju prácu
mám tiež rád, pretože jej kolobeh ma núti, približne každé tri
roky, presťahovať sa do inej krajiny, čiže možnosť spoznávať
nové a nové miesta nikdy nekončí.

www.ckm.sk

www.watsteps.sk

- Prečo by sa mali slovenskí študenti zúčastniť WAT USA?
Foto: Heni Tóthová

samozrejme, nepodstatné malichernosti. Raz som sa podobnú
otázku opýtal študentky, ktorá už na Work and Travel USA cez
leto bola a povedala mi, že Amerika je v porovnaní s Európou
veľmi mladou krajinou bez stáročnej histórie, a preto sa ľudia
u nás doma radšej pozerajú do budúcnosti, viac rozmýšľajú
o tom, čo by sa ešte dalo zmeniť, urobiť inak a táto vlastnosť
nás Američanov naozaj robí optimistickejšími. Nemám na
to síce žiadne štúdie podložené výskumom a faktami, ale
chcel by som povedať, že s jej názorom súhlasím. Pre nás
Američanov je typické, že nestrácame nádej.
- Čo pre teba znamená program Work and Travel USA?
Pre mňa je Work and Travel program (WAT USA) výberom
toho najlepšieho z našich, občas nesúladných svetov. Ako
som už povedal, milujem cestovať, dostať sa niekam preč, do
neznáma. Milujem aj stretnutia s novými ľuďmi a učenie sa
o nových miestach a kultúrach, čo je pre mňa naozaj veľmi
dôležité. Najlepšia vec! Avšak všetci vieme, že nikto vám
len tak nedá letenku zadarmo a ak nechcete spať na lavičke
v parku, lebo hotely vedia byť niekedy príšerne drahé, tiež si
musíte siahnuť hlbšie do vrecka.

Hmm, jednoduchá odpoveď by mohla znieť tak, že zo svojich
amerických prázdnin si predsa môžu priniesť domov na
Slovensko skvelé mexické jedlo a urobiť svet krajším tým,
že budú okolo seba šíriť osvetu o tom, aké je burrito chutné.
Jediná zjavná odpoveď však je, že pre mnohých z nich
ide o jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť, ktorá im
ponúka život na druhej strane zemegule a prácu v odlišnej
spoločnosti. Samozrejme, ste členom Európskej únie,
čiže slovenskí študenti môžu po skončení školy pracovať
kdekoľvek naprieč starým kontinentom a kariéra v Estónsku
či vo Francúzsku im takpovediac leží na stole.
Avšak dostať sa k možnosti legálne pracovať v Amerike
je pomerne zložité, čiže WAT USA bude pre väčšinu z nich
jedinou šancou ako vycestovať ďaleko od domova a stráviť
pár bezstarostných mesiacov za Atlantikom. Zároveň
získajú možnosť zlepšiť si svoju angličtinu v jej prirodzenom
prostredí. Ako by ste teda nemohli chcieť vycestovať na
WAT USA? A ak je to tiež spôsob, akým na Slovensku zvýšiť
sympatie k americkému futbalu, myslím, že je to skvelý nápad,
ktorý vám naozaj neublíži J

Takže WAT USA je z môjho pohľadu neopakovateľnou
skúsenosťou, ktorá už síce nie je pre mňa, ale pre
univerzitných študentov. Umožní im cestovať a objavovať
značnú časť sveta, do ktorej by sa inak pravdepodobne nikdy
nedostali, pretože práve počas tohto programu môžu legálne
pracovať, čiže majú možnosť zarobiť si peniaze priamo na
ceste ku svojmu cieľu. Bohužiaľ, keď som bol študentom ja,
podobný program na amerických univerzitách neexistoval, čo
ma doteraz mrzí. Ušetril by ma od mnohých prebdených nocí
na spomínaných lavičkách v parkoch, to je isté.
- Aká je tvoja najhoršia a najlepšia skúsenosť s WAT USA?

Foto: konzul Matt
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ale skôr pripravili na všetky tie skvelé veci, ktoré ich na
ceste s názvom WAT USA čakajú. Už v tom momente im vždy
závidím všetky tie nezabudnuteľné zážitky, ktoré im tento
program ponúka a na ktoré budú spomínať po celý svoj život.
No keď sa tak nad tým zamýšľam, mojou ďalšou zlou
skúsenosťou s WAT USA je, že nemám možnosť sa s nimi
porozprávať hneď ako sa po svojom americkom lete vrátia
späť na Slovensko, čiže nemôžem si vypočuť všetky ich čerstvé
dobrodružstvá a príhody. Nemal by som si túto možnosť
pridať medzi podmienky potrebné na získanie víz?

WAT USA

Jediná zlá skúsenosť, ktorú s týmto programom doteraz
mám, je práve fakt, že som sa ho počas mojich študentských
čias nezúčastnil. A mojou najlepšou skúsenosťou sú zase
rozhovory so študentmi pred ich vycestovaním do Spojených
štátov, na ktorých vždy vidím to vzrušenie. Môžem im pritom
niečo povedať, napríklad ich povzbudiť, aby sa nestresovali,
www.ckm.sk

www.watsteps.sk

Foto: konzul Matt

WAT USA
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Tvoja CKM #dreamcrew. Aká je?
Toto sú tváre tých, ktorí ťa budú sprevádzať na tvojej ceste
za oceán. Ak sa chceš o svojej CKM #dreamcrew dozvedieť
nejaké tie zákulisné informácie, čítaj ďalej. A pokiaľ nestačilo,
pokračovanie hľadaj na našej úplne novej webke CKM.sk.

Karči:
Náš letenkový macher Karči je správcom vzdušného CKM priestoru už dlhých 13 rokov. S WAT-kom ti síce veľmi nepomôže,
ale určite na neho natrafíš pri vybavovaní leteniek. V tom je
profík. A keď ti práve nenaháňa dobrú cenu letenky, naháňa sa
na ihrisku za futbalovou loptou. V skratke. Keď je Karči v bráne,
nikdy neprehráme.

Linda:
Ideš do CKM a zrazu z diaľky počuješ neutíchajúci rehot? Nezľakni sa, to je naša Linda. Stále hladná, večne usmiata cestovateľská
duša, ktorej nikdy nič neunikne. Všetko chce vidieť. A vedieť.
V USA bola dvakrát a jej životným cieľom je precestovať všetky
kontinenty. Z orientácie v teréne má od nás jednotku s hviezdičkou. S Lindou sa skrátka nestratíte.

Lu:
Naša pani riaditeľka, ktorá vyrieši aj zdanlivo nemožné. Verí, že
život je ako ozvena a každému sa vráti to, čo urobí alebo povie.
Priznáva, že je veľká detailistka, čím nám vraj lezie na nervy.
Sama seba presviedča, že začne pravidelne športovať. Zatiaľ to
však vyzerá skôr na maratón pracovných telefonátov a držanie
rekordov v počte hodín bez spánku.

Študentka marketingu a dvojnásobná waťáčka, ktorá háji farby
CKM v Nitre. Vďaka USA má dnes pozoruhodnú sieť medzinárodných priateľstiev. Tvrdí, že cestovaním človek získa otvorený
pohľad na svet. Súhlasíme. Viac ako dobré filmy a šport má rada
už len šálku kávy a ľudí so zmyslom pre humor. Teraz nám je už
jasné, prečo je medzi nami.

Pali:

Košice:

Ak si chceš zlepšiť svoje #inglíšskills, tu máš odborníčku na slovo vzatú. Študentka angličtiny a histórie, ktorá strávila minulé
leto #zavodousCKM. Má rada spev a tanec, kedysi dokonca
objavovala čaro dosiek, ktoré znamenajú svet. Okrem prvého
WAT-ka zažila s CKM aj svoje letecké „po prvé“. Dnes už má
lietanie v malíčku. Gratulujeme.

Žanet:
Jej revírom je Bystrica. Jej športové tempo je vražedné. Naša
Žanet. V Amerike bola s nami dvakrát. Sama o sebe tvrdí, že
nie je zberateľkou hmotných vecí, ale dobrodružných zážitkov.
Zdoláva štíty hôr a opakovane prekračuje nielen osobné, ale
najmä štátne hranice. Spoznávať nové krajiny, kultúry a ľudí. To
je to, čo ju robí šťastnou.

Na východe vraj nič nie je. V čase písania našich WAT noviniek
tam nebol ani náš CKM konzultant. Poznáš to, niekedy vážne
rodinné dôvody zmenia životy aj prácu. Tipujeme však, že
medzitým si už na stoličku v metropole východu zasadol niekto
šikovný, vysmiaty, ukecaný, s kým budeš môcť celé hodiny
„hutoric“ o svojom vysnívanom americkom lete.
V CKM nás spája ochota vzájomne si pomáhať. Nielen
medzi sebou, ale najmä vám, našim waťákom. Amerika aj
skúsenosti nás naučili, že je oveľa krajšie dať niekomu pocit,
že je medzi nami vítaný, ako sa na seba mračiť. Tiež nás
teší prekvapovať vás. Preto vám každoročne odovzdávame
v predodletovom balíčku špeciálny darček. V lete 2019 to boli
namakané americké fusakle #byCKM, ktoré vidíš aj na našej
spoločnej fotografii. Od roku 2012 sme TOP značkou mladých.
Nekecáme, snažíme sa. A sme tu aj pre teba #CKM4U

Ministerku Vianoc už poznáte, zoznámte sa s prezidentom!
Dobre naladený marketingový profík s dobrodružnou dušou
športovca. Má rád všetko dobré a, naopak, nemá rád čokoľvek
zlé – čo platí pre výrobky, rozhodnutia aj ľudí. A aby sme nezabudli, lietadlá sú jeho vášeň. Tvrdí tiež, že čím viac cestuješ, tým
viac spoznávaš samého seba.

Pauli:
„Bez doplnkov ani na krok“ – to je heslo našej CKM fashionistky,
trojnásobnej waťáčky a večnej cestovateľky Pauli. Ideálny
štart dňa? HIIT tréning, palacinky s čučoriedkami a voňavá
šálka kávy. Má rada ľudskú spoločnosť a smiech. V jej prípade
dlhotrvajúci. Vďaka Pauli je naša bratislavská pobočka už tretí
rok farebnejšia. Ďakujeme.

Šanka:

Maca:
Guru sociálnych sietí. V jednej ruke voňavá káva, v druhej
telefón, na nohách farebné ponožky. Manažmentom severného
pólu pasovaná za ministerku Vianoc. Feliz Navidad si spieva už
v auguste a vianočné pyžamo nosí celý rok. V Amerike strávila
dve najlepšie letá svojho života a je vždy tam, kde sa niečo deje.
Vďaka čomu ani tebe nič neunikne.
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Nika:

Viky:

www.ckm.sk

Amerika je jej srdcovka a stále sa tam vracia. Najčastejšie ju
stretneš s čerstvou kávou v ruke a chutným cheesecakeom na
tanieri. V duchu hesla „zážitky a pôžitky“ sa Šaňa stala našou
testovačkou večerných podnikov. Ak hľadáš za veľkou mlákou
miesta, kde môžeš zažiť fakt dobrú žúrku, poraď sa s ňou. Veď
všetci dobre vieme, že: NO ŠANKA – NO PARTY.

www.watsteps.sk

WAT USA

LIFE IS A JOURNEY
#CestujKymMozes
www.ckm.sk

www.watsteps.sk
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9

lifetime summer

lifetime summer

Fotosúťaž
#zavodousCKM:
Našli sme ho!
Toto je náš
INSTA GURU

Špeciálna cena
RUNNER UP:
Dominika Ďaďová
Výhra: 2 letenky
v rámci Európy
v hodnote 200 EUR

Ó áno, v CKM milujeme súťaže. Najmä tie, cez ktoré sa
dozvedáme vaše cestovateľské príbehy. Aj v sezóne 2019 sme
si preto pre našich waťákov pripravili ďalší ročník najväčšej
Work and Travel fotosúťaže široko-ďaleko. A tentoraz priniesla
letná súťaž #zavodousCKM ešte viac ako kedykoľvek predtým.
Viac súťažných kategórií a s nimi aj viac skvelých cien! Hľadali
sme navyše aj INSTA GURU, a.k.a. najlepšieho fotorekordéra
leta 2019, ktorý vďaka svojim vychytaným letným záberom
poletí s CKM do čarovného Dubaja.
Povieme vám úprimne, vybrať víťaza bola fuška. Do
fotogalérie na Instagrame naši waťáci postli so súťažným
hashtagom #zavodousCKM viac ako 2400 fotiek. A áno,
prechádzali sme si všetky. Jednu po druhej. Výsledok sa rodil
ťažko. Občas to pripomínalo uzatváranie komplikovaného
2000 stranového mierového paktu po tristoročnej vojne, ale
dali sme to!
Toto sú víťazi fotosúťaže #zavodousCKM pre sezónu 2019.
Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako sme rozhodovali, klikni
na náš novučký web CKM.sk.

Bonusová cena
#PUREphoto:
Denis Miklík
Výhra: poukážka
na nákup športového
oblečenia v predajni
Mammut v hodnote
100 EUR

Kategória #NATURE:
Adela Gajdošíková
Výhra: ruksak
Fjällräven
Kanken Ochre

Kategória #PARTY:
Petra Kuniková
Výhra: nadupaný
party balík

Kategória #FOOD:
Petra Kuniková
Výhra: večera
v Pulitzer restaurant
Bratislava

Kategória #LOVE:
Alexandra Goľová
Výhra: 10 lístkov
do CINEMAX-u, a.k.a.
5x rande v kine

Kategória #SELFIE:
Róbert Bab
Výhra: instantný
fotoaparát Fujifilm
Instax Mini 9

Kategória #CITY:
Diana Vargová
Výhra: reproduktor
JBL Flip 4

Kategória #WORK:
Magdaléna Kleinová
Výhra: vrecková tlačiareň
na fotografie
Canon Zoemini PV-123

INSTA GURU a.k.a. #CKMepicwinner:
Andrej Bukovčák
Výhra: 2 spiatočné letenky do Dubaja

Kategória #CKM: Dagmar Majerechová
Výhra: slúchadlá JBL Tune600 BTNC

Kategória #BEACH:
Bianka Guzyová
Výhra: poukážka
na slnečné okuliare
v hodnote 80 EUR
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Kategória #SPORT:
Klára Pešková
Výhra:
fitness náramok
Xiaomi Mi Band 3
a balíček vitamínov

WAT USA

www.ckm.sk

www.watsteps.sk
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Vedeli ste, že...?
Američania milujú pizzu. Každý deň sa v Spojených
štátoch skonzumuje v priemere 40 hektárov pizze.
A koľko pízz sa tu predá ročne? Viac ako 3 miliardy.

...alebo 10 (ne)užitočných
zaujímavostí o Spojených štátoch.

Socha slobody nie je v New Yorku. Ikonická socha,
zdobiaca takmer všetky turistické suveníry, ktoré si
môžeš v New Yorku kúpiť, sa v skutočnosti nachádza
v New Jersey.

Amerika, krajina Vianoc? V USA je 182 miest, ktoré
majú v názve slovo „Christmas“.
Medveď grizly je oficiálnym štátnym zvieraťom
Kalifornie. Vyobrazený je dokonca aj na vlajke tohto
štátu, a to aj napriek skutočnosti, že od roku 1922 sa na
území Kalifornie nenachádza žiaden medveď grizly.
Súčasnú vlajku USA navrhol študent strednej školy
Robert G. Heft.

Najšťastnejším štátom USA je Utah. Dokazuje
to prieskum zverejnený na stránke osobného
financovania WalletHub. Experti sledovali 28
kľúčových parametrov šťastia vrátane emocionálneho
zdravia, výšky príjmu a sociálnej integrácie. Na prvej
priečke sa umiestnil práve Utah.
V Michigane môžete dostať licenciu na lov jednorožcov.
Seriózne. Takúto licenciu môžete získať od
Michiganskej štátnej nadácie Lake Superior.

Pôvodným hlavným mestom Spojených štátov bola
Philadelphia. Úlohu hlavného mesta plnila Philly až
do roku 1800.

Economy
cena, premium
hodnota? LOT!
Poznáte to, cestovateľské plány do detailov spísané, všetko
naplánované, chýba už len jedna podstatná vec – letenka. Odkiaľ? Kam? S kým? Za koľko? Vďaka našej spolupráci s leteckou
spoločnosťou LOT sme si posledné dve sezóny pripravili pre
našich waťákov exluzívne letenky za oceán. Často priame lety,
až 2 kusy batožiny, zmena dátumov od 35 EUR a najmä super
cena! Ponuka, ktorú využilo viac ako 600 z vás.
Na vlastnej koži sme preto chceli vyskúšať, ako sa našim

Ak si sadnete v USA na korytnačku, spáchate tým
zločin 3. stupňa.

Spojené štáty americké sú považované za najtučnejšiu
krajinu sveta. Až 66% populácie má nadváhu a 33%
obyvateľov je obéznych.

Zdroj: bestlifeonline.com

...a teraz niekoľko zaujímavostí z WAT USA 2019
Najčastejšie dievčenské mená

%

Lucia

30

Martin

34

Chlapci

47 %

Kristína

24

Jakub

24

Dievčatá

53 %

Simona

22

Tomáš

24

Katarína

21

Michal

22

Veronika

19

Peter

22

Vedeli ste, že...?
...s nami v roku 2019 za veľkú mláku vycestovalo viac ako 1000 študentov?
...všetky poplatky spojené s vycestovaním waťáci uhradili v 5176 platbách v priebehu 8 mesiacov?
...náš brutálny ONLINE systém #WATsteps im poslal až 12708 automatických emailov s inštrukciami?
...medzi najmladším a najstarším účastníkom WAT USA bol 10-ročný rozdiel? (pozn. najmladší waťák mal 18 a najstarší 28 rokov)
...najčastejšie študenti na WAT USA cestujú vo veku 24 rokov? (pozn. minulý rok ich bolo 254)

Letím, letíš, letíme...

Top 3 mestá
Bratislava
Banská Bystrica

Najlacnejšia spiatočná letenka kúpená cez CKM stála 384 € .
Najdrahšia spiatočná letenka kúpená cez CKM vyšla na 810 €.
Priemerná cena letenky kúpenej cez CKM bola 514 €.

Z akých miest
pochádzajú CKM
waťáci? #Bratiska

Top 3 školy

%

Univerzita Komenského v Bratislave

15 %

Ekonomická univerzita v Bratislave

12 %

Slovenská technická univerzita

11 %

Košice

Kde naši waťáci študujú?

12

www.ckm.sk

www.watsteps.sk

P.S.: Ak si chceš pozrieť, ako to na palube LOT-u vyzerá, pozri
naše storky na Instagrame @ckmslovensko.

Najčastejšie chlapčenské mená

Kto za veľkú mláku
cestuje častejšie? #wmnpwr

WAT USA

tyčiniek či drobného čokoládového keksíku. Na palube sa naješ
dosýta. Ako predjedlo sme dostali kuracie kúsky, zeleninu,
syr, maslo a čerstvé pečivo. Pri hlavnom jedle sme si vybrali
možnosť „chicken“ – a tak sme si pochutili na výbornom
kuracom soté so zeleninou. Príloha bola ryža a zeleninový šalát
s bulgurom. Naše hodovanie sme ukončili ovocným tvarohovým zákuskom. Nechýbala ani široká ponuka nealkoholických
nápojov počas celého letu, vrátane kávy a čajov. A keďže sme
mierili do mesta, ktoré nikdy nespí, povedali sme si, že táto
príležitosť rozhodne stojí za prípitok. Tak sme si tisíce metrov
nad zemou štrngli s lahodným bielym vínom. Spomedzi
alkoholických nápojov ponúka LOT na palube economy class
okrem vína aj pivo. Na svoje si teda prídu aj pivkári. A aby toho
nebolo málo, ešte pred pristátím sme dostali malú desiatu –
v štýlovom balení pripomínajúcom balíkovú zásielku sme si
našli obloženú bagetku, čerstvé ovocie a čokoládu.
Na záver treba vyzdvihnúť milý personál na palube
lietadla, ktorý sa postaral o príjemný priebeh letu. Letecká
spoločnosť má aj vo svojich základných charakteristikách,
že LOT je o ľuďoch, ktorí sú plní pozitívnej energie a zároveň
sú schopní úspešne kombinovať modernosť s tradíciou. Dá
sa len súhlasiť. Aj preto v CKM v týchto dňoch robíme všetko
pre to, aby sme vám, našim waťákom, priniesli špeciálne ceny
a podmienky leteniek aj pre leto 2020.

Foto: Marcela Rebrová

waťákom za oceán lieta. Preto sme s LOT-om vycestovali
priamo do veľkého jablka, ako sa zvykne vravieť ikonickému
New Yorku.
Leteli sme priamym spojom z Budapešti. Skoré ranné
vstávanie nás neodradilo, veď od New Yorku nás delilo
len osem hodín cesty. A tak sme sa pozitívne naladili
na newyorskú vlnu a vybrali sme sa na budapeštianske
letisko. Všetky potrebné vybavovačky na letisku dopadli
bez najmenších problémov. A to aj vďaka pomoci LOT
personálu – od check-inu, odbavenia batožiny, cez boarding
proces tesne pred odletom až po privítanie na palube
lietadla. Do New Yorku sme leteli Dreamlinerom. Tento typ
lietadla patrí medzi tie najkrajšie, lietadlo je prehľadné,
pohodlné a vďaka nižšiemu tlaku je aj spánok na palube
pohodlnejší a kvalitnejší. Interiér lietadla v modrých farbách
LOT-u, pohodlné sedačky, deka, vankúš či slúchadlá nám
spríjemňovali náš let.
Čo sa týka nášho letu, mali sme pocit, že cestujeme len na
druhú stranu Slovenska a nie tisíce kilometrov za oceán. Let
bol príjemný, pokojný a ušiel nám veľmi rýchlo – a to aj vďaka
širokej ponuke filmov a seriálov na palube lietadla. Od klasík až
po najnovšie trháky. Na palube LOT-u si na svoje prídu milovníci romantiky, animákov, ale aj napínavých kriminálok. A keď
sme si práve neužívali filmové napätie, pochutnávali sme si na
fakt chutnom jedle. Nie, nečakaj žiaden malý snack v podobe
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Veľké cestovanie
za veľkou mlákou
... and Travel. To je tá najlepšia časť amerických prázdnin.
Amerika je obrovská krajina s nespočetným množstvom
úžasných miest. Lákajú ťa newyorské mrakodrapy,
floridské pláže, nevadské púšte, kalifornské národné parky
či oregonské lesy? Výber je len na tebe 

Divoký West coast

lifetime summer

rokov cíti ako mravec. Predposlednou zastávkou nášho tripu
bol národný park Yosemite. A potom už len hor sa do mesta
s najznámejším mostom sveta. V San Franciscu je však toho
ešte oveľa viac ako len legendárny Golden Gate. Väznica
Alcatraz, strmé uličky, Pier 39, Lombard Street či vyhliadka
z Twin Peaks.
P.S.: Ak máš viac času, doplň trip o ďalšie národné parky,
prípadne navštív Seattle, kde môžeš na vlastnej koži pocítiť,
ako vyzerá „americká Kanada“.

Niečo pre milovníkov slnka:
Florida + Karibik

Metropoly východu – New York,
Washington D.C., Philadelphia

(4 až 7 dní)
(min. 11 dní)
New York. Mesto, ktoré nikdy nespí. Ako by aj mohlo
Ako sme to na divokom západe urobili my? Náš trip
– toľko svetiel, áut, ľudí, vôní, chutí. Poprechádzaj sa po
sme odštartovali v Los Angeles. Odporúčame po západe
Brooklyn Bridge, pozri si štvrť Dumbo, kráčaj až celkom dole
cestovať autom. Je to rýchlejšie, pohodlnejšie a ak sa vás do
k promenáde a naskytne sa ti mega výhľad na mrakodrapovú
auta nazbiera viac, tak aj lacnejšie. V meste anjelov sme sa
panorámu mesta. Choď si pozrieť slávnu Sochu slobody.
poprechádzali po promenáde na Venice Beach, odskočili sme
si pozrieť aj Santa Monicu, miesto, kde končí legendárna Route
66. Nevynechali sme ani Hollywood a Beverly Hills. Ďalší deň
Seattle
sme strávili v raji surferov, v San Diegu. Krásne
pláže, tropické
Seattle
palmy a tulene leňošiace na skalách. Parádička. Potom sme išli
Seattle
skúsiť šťastie a vybrali sme sa do mekky hazardu, Las Vegas.
Zistili sme, že všetci máme šťastie skôr v láske a po prebdenej
noci vo Vegas sme sa (radšej) pobrali ďalej objavovať čarovnú
Niagara Falls
prírodu národných parkov. Prvá zastávka – Grand Canyon.
Neskutočný zážitok. Odporúčame vidieť tento prírodný
skvost pri východe slnka. Na našom #mustsee zozname
boli aj zastávky ako Horseshoe Bend, Monument Valley či
Yosemite NP
San Francisco
Yosemite
NPZion sme
pestrofarebný Antelope
Canyon. V národnom
parku
San Francisco
Yosemite
NP
Las Vegas
San Francisco
sa vyštverali na Angels Landing – anjeli tu síce nepristávali,
Las Vegas
ale nám sa z tej výšky neraz zatočila hlava. Nasledovalo
Grand
Canyon
Las Vegas
Údolie smrti. V národnom parku Sequoia sme zase zistili,
že Canyon
Grand
Los
Angeles
Grand Canyon
aj dvojmetrový človek sa tu pri sekvojách starých dvetisíc
Los Angeles
San Diego

do hlavného mesta! Washington D.C. ponúka oveľa viac ako
len Biely dom. Nájdeš tam najmä zaujímavé múzeá, ktoré sú,
mimochodom, úplne zadarmo. U.S. Capitol, slávny obelisk,
Lincolnov pomník či pamätník 2. svetovej vojny. Všetky
miesta sú pekne „pokope“.
P.S.: Ak máš čas a chuť spoznávať východ, odporúčame
do tohto zoznamu pridať aj Boston a brutálne Niagarské
vodopády (z kanadskej strany sú skutočne krajšie).

Foto: Veronika Matejová

(min. 8 dní)
Florida je spoza všetkých miest východného pobrežia
najmenej „americká”. Po mestách ťa vozia Uber vodiči ako
by nemala chýbať ani najvysvietenejšia časť mesta – Times
Juan, Diego či Jose. Stáva sa, že prídeš do obchodu a namiesto
Square. Buď ako Newyorčan. Voz sa metrom, daj si New
„Hello” dostaneš „Buenos dias”. Španielčina na plážach,
York style pizzu, vyskúšaj pojazdné street foody, daj si kávu
v obchodoch, v autobusoch. Florida ponúka nespočetné
priamo na Wall Street. Hlavne si to nezabudni poriadne
množstvo možností ako prežiť horúce dni. Pláže, zábavné parky
užiť! Po všetkom tom ruchu New Yorku zamier
či plavba s aligátormi v národnom parku Everglades. Ak však
kúsok na juh. Zastav sa v Baltimore
zamieriš na juh, určite nastúp na palubu výletnej lode a vyplávaj
v ústrety exotike. Florida je najlepším štartovacím
bodom pre plavby po Karibiku. Na cruise si navyše
užiješ skvelé jedlo, kvalitné drinky a poriadnu
zábavu. Na ostrovoch zase spoznáš nové
kultúry, vyskúšaš exotické chute a na
Boston
Niagara Falls
Boston
rozprávkových karibských plážach
Boston
Niagara Falls
nachytáš nejaký ten bronz  Tomu
New York
hovoríme dovolenka snov!
New York
Philadelphia
New York
Baltimore
Philadelphia
Washington
DC
Baltimore
Washington DC

Philadelphia
Baltimore
Washington DC

San Diego
Los Angeles
San Diego

Foto: Simona Paľovčíková

Foto: Zuzana Danielová
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Jamaica

Miamisa
a poprechádzaj
po National Harbour.
Nevynechaj ani
Cuba
Philadelphiu, mesto
Cancun
so svetoznámymi
Cuba
Rocky-ho schodmi. Philly
Cancun
aj Baltimore majúJamaica
rozhodne
niečo do seba a ich pokoj ti po
Jamaica
#NYsity padne vhod. A potom hurááá

a
am

Cuba
Cancun

ah
eB
Thmas
a
ah

WAT USA

s

www.watsteps.sk

a
am
ah

www.ckm.sk

Miami

eB

14

Miami

eB

Th

Th

Ak ju chceš vidieť z blízka
a chceš zároveň nejaký ten dolár
ušetriť, odporúčame nastúpiť
na trajekt smerujúci na Staten
Island. Je zadarmo a plaví sa popri
Soche slobody. Určite nevynechaj
aspoň jednu z vyhliadok – za
nás odporúčame Top of the Rock.
Samozrejme, na tvojom zozname

www.watsteps.sk
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Work & Travel USA.
Kto? Čo? Ako?
Kedy? Prečo?
Čo to je?
Work and Travel USA je predovšetkým tvoja veľká šanca.
Šanca osamostatniť sa a zvýšiť si sebavedomie. Šanca zlepšiť
si angličtinu. Šanca spoznať nových ľudí z celého sveta. Šanca
zarobiť si počas leta na cestovanie. Šanca pracovať a žiť v
Spojených štátoch.
Kedy, ak nie teraz?
Možno si hovoríš, že kým si na škole, stačí, ak budeš počas
prázdnin brigádovať doma na Slovensku. Oťukáš sa a práca v
USA príde na rad až po skončení štúdia. Na prvý pohľad to znie
logicky, ale mnohí bývalí študenti ti potvrdia, že ak by mohli
niečo zmeniť a vrátili by sa v čase, zúčastnili by sa programu
WAT USA hneď prvé leto na vysokej.

lifetime summer

Prehľad nákladov na program
Programový poplatok

treba uhradiť čo najskôr aspoň
zálohu, cena postupne rastie a miesta sa míňajú!
BASIC od 369 USD (cca 321 EUR)
LIFEGUARD od 599 USD (cca 522 EUR)
JOB Placement od 589 USD (cca 513 EUR)
JOB Fair od 589 USD (cca 513 EUR)

Poplatok SEVIS

povinný poplatok americkej
administratíve

35 USD (cca 31 EUR)
Poplatok za podanie
žiadosti o víza

apríla 2020
platí sa počas februára až

160 USD

Aké sú podmienky?
Podmienky programu určuje vláda vo Washingtone. Federálni
úradníci umožňujú získať pracovné víza len študentom denného
štúdia vysokej školy alebo vyššieho odborného štúdia. Americká
vláda podporuje program v prvom rade ako kultúrnu výmenu
a prácu vníma len ako prostriedok, vďaka ktorému si môžeš na
spoznávanie krajiny zarobiť.

Poistenie

platí sa počas počas februára
až apríla 2020
od 87 EUR,
výsledná cena závisí od dĺžky tvojho pobytu

Kto môže a kto nie?
Ak teda denne študuješ na VŠ alebo VOŠ, máš možnosť
zúčastniť sa programu WAT USA práve toľkokrát, koľko máš
oficiálne naplánovaných letných prázdnin. Programu sa môžu
zúčastniť aj študenti končiacich ročníkov a užiť si tak posledné
prázdniny pred nástupom do zamestnania.

Spiatočná letenka do USA
platí sa v období od januára
do apríla 2020
od 450 EUR,
konečná cena závisí od lokality
a dátumov tvojho príletu/odletu

Kedy tam a kedy naspäť?
Ak študuješ na slovenskej výške, v štátoch môžeš pracovať v
období od 15. mája do 15. septembra. Ak študuješ v zahraničí,
tvoje programové dátumy sa líšia. Vždy ale platí, že v USA
môžeš pracovať po dobu maximálne 120 dní a po skončení
práce máš ďalšie dni na cestovanie.
Z čoho mám na výber?
Ponúkame ti tieto typy programov: BASIC (prácu si
hľadáš sám), LIFEGUARD (pracuješ ako bazénový plavčík),
JOB Placement (prácu si nájdeš v ONLINE systéme
s našou pomocou) a program JOB Fair (prácu si môžeš
nájsť na osobnom stretnutí s vybranými americkými
zamestnávateľmi). Nech už si vyberieš ktorýkoľvek
z programov, u nás budeš v dobrých rukách. S programom
WAT USA máme 22-ročné skúsenosti a doteraz s nami za veľkú
mláku vycestovalo takmer 19 000 študentov.

16

www.ckm.sk

Viac info na www.ckm.sk
Bratislava – Nitra – Banská Bystrica – Košice
#zavodousCKM #CestujKymMozes

www.watsteps.sk
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Teš sa Amerika,
idem do toho.
Kde môžem žiť
a pracovať?
V Spojených štátoch sa môžeš počas letných prázdnin zamestnať na rôznych pozíciách, ktoré majú sezónny charakter.
Všetko záleží od tvojich schopností, odhodlania, angličtiny
a od toho, čo od svojho pobytu za veľkou mlákou očakávaš.
Väčšina študentov pracuje v reštauráciách, hoteloch, zábavných parkoch, letných rezortoch, obchodoch či pri bazénoch.
Možností je skutočne neúrekom.
Výška mzdy závisí najmä od toho, na akej pozícii a u akého
zamestnávateľa budeš pracovať. Väčšina našich minuloročných waťákov zarábala viac, ako je minimálna federálna
mzda, ktorá v USA je väčšinou vo výške 7,25 USD/hod. Presná
výška platu sa však mení v závislosti od konkrétneho štátu
či dokonca mesta. Dobrá správa – vždy len smerom nahor,
pretože podľa nariadení americkej vlády menej ako minimálnu mzdu zarábať nemôžeš. Aj preto sa často hodinová mzda
u našich zamestnávateľov pohybuje v rozpätí 9 až 11 dolárov.
Účastníci Work & Travel USA, po našom waťáci, zvyčajne
pracujú 32 až 40 hodín týždenne. So zamestnávateľom sa však
mnohí dohodnú na nadčasoch, ktoré môžu byt platené až 1,5
násobkom bežnej hodinovej mzdy. Veľká časť waťákov tiež
pracuje u dvoch alebo viacerých zamestnávateľov súčasne.
Prácu v Spojených štátoch si môžeš nájsť aj sám, napríklad
na základe odporúčania kamarátov alebo prostredníctvom
našich rád a tipov, ktoré ti po nezáväznej a bezplatnej registrácii do programu Work & Travel USA radi poskytneme. Ak sa ti
podarí nájsť zamestnávateľa svojpomocne, môžeš vycestovať
prostredníctvom nášho programu BASIC. A my v CKM ti pomôžeme vybaviť všetko potrebné – od pracovného povolenia,
cez víza a cestovné poistenie až po letenku. Navyše, pred, počas
aj po tvojom pobyte za veľkou mlákou tu budeme pre teba –
pre prípad, že by si potreboval našu radu, pomoc či asistenciu.
Ak chceš mať menej starostí a prácu si chceš hľadať
prostredníctvom CKM, zaregistruj sa do programu JOB Placement, a to čo najskôr. Čím skôr podpíšeš programovú zmluvu,
tým máš väčšiu šancu získať zamestnávateľa podľa vlastných
predstáv. Zamestnávatelia si začínajú vyberať študentov už od
1. novembra 2019 a najlepšie pracovné ponuky sú obsadené
ako prvé. Prácu si budeš hľadať v prehľadnej ONLINE aplikácii
(niečo ako tvoj WAT USA profil), kde si môžeš vybrať typy
pracovných pozícií, pričom v ponuke ich máme každý rok
až okolo 50. Svoje americké prázdniny tak môžeš stráviť
napríklad ako housekeeping, beach attendant, server, cook,
www.ckm.sk

kitchen help, maintenance a tak ďalej. Taktiež si môžeš zvoliť
minimálne dva a viac z 11 amerických regiónov, v ktorých
sa dané pracovné ponuky nachádzajú. Vybrať si teda môžeš
lokality od Mid-Atlantic, cez Alasku, Californiu & Nevadu, New
England, až po Rocky Mountains. Premysli si preto, či ťa láka
slnko a pláž, ruch veľkomesta alebo pokoj hôr a zastav sa u
nás. V databáze máme nachystaných viac než 3500 voľných
pracovných miest. A čo je super, v rámci programu JOB Placement môžeš bez akéhokoľvek príplatku využiť aj možnosť
prihlásiť sa na tebou vybrané CKM Skype Fairs, ktorých máme
v ponuke každý rok niekoľko desiatok. Ide o Skype pohovory
priamo s americkými zamestnávateľmi. Staneš sa čašníkom,
pomocníkom v kuchyni či budeš strážcom čistoty amerických
hotelov? Výber je len na tebe. Príliš dlho však nečakaj. Vieš
ako to býva, kto prv príde, ten prv melie.

Videovizitka pripravená našou študentkou pre zamestnávateľa v USA.

Príklady pracovných ponúk v databáze CKM.

Typy pracovných pozícií a oblastí USA v databáze CKM.

www.watsteps.sk
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Plavčík za vodou
Ak ťa neláka práca v kuchyni, reštaurácii, hoteloch, alebo
sa nevidíš ako predavač suvenírov či zmrzliny, no miluješ
slnko, vodu a teplo, práca bazénového plavčíka je pre teba
to pravé orechové. Vďaka nášmu programu LIFEGUARD sa
na pár mesiacov môžeš stať strážcom poriadku amerických
bazénov. Tvojou najdôležitejšou úlohou bude predchádzať
úrazom, čiže pískať na deti hrajúce sa v bazénoch s maximálne
metrovou vodou, či raz za čas napomenúť aj dospeláka, aby
do tej dvojmetrovej vody neskákal ako blázon. Zároveň sa
budeš starať o chod bazéna, čiže pravidelná kontrola vody,
rozloženie lehátok či sem-tam nejaké upratovanie. Máš ďalšie
otázky? Tu máme pre teba odpovede na tie najčastejšie.

Foto: High Sierra Pools

CKM JOB Fair
2020: Amerika
na Slovensku
Chceš cez leto vycestovať za prácou a cestovateľskými
zážitkami do Spojených štátov? Si typ, ktorý uprednostňuje
skôr osobný kontakt a má rád zaujímavé eventy? Chceš
zažiť americké leto už na Slovensku? Poď s nami na CKM
JOB Fair 2020. Čo to je? Čítaj ďalej.

parťákmi v rovnakom apartmáne. Samostatnú izbu pre pár
však garantovať nevieme, aj keď niekedy sa podarí vybaviť i to.

V sobotu, 1. februára 2020 budeš môcť získať svoj pracovný
flek u týchto známych amerických zamestnávateľov:

Kde budem bývať? Ak chceš, zamestnávateľ ti vo väčšine
prípadov zabezpečí ubytovanie za poplatok, ktorý ti bude
pravidelne stŕhať z výplaty. Štandardne ide o apartmán
s dvomi izbami a spoločnou obývačkou, kuchyňou
a kúpeľnou, kde bývajú štyria až šiesti bazénoví plavčíci, čiže
ako ty – študenti vysokej školy z rôznych krajín sveta.

Zarobím si? Za hodinu zarobíš minimálne 10 USD (15 USD za
nadčasy), v niektorých lokalitách aj viac. Pracuješ spravidla 45
až 55 hodín do týždňa, takže od hladu určite neumrieš.

Kedy môžem vycestovať? Najideálnejšie je, ak môžeš prísť
do Ameriky do 22. mája 2020. Ak to dokážeš, môžeš si vybrať
z viacerých lokalít a zamestnávatelia ti navyše ponúkajú rôzne
extra výhody, ktoré ťa naozaj potešia. Preplatia ti napríklad
časť kurzu plavčíka či časť programového poplatku, ktorý
platíš za program LIFEGUARD v CKM. Alebo dostaneš viac
ako štedrý bonus ku svojej mzde navyše. Najneskorší možný
termín príchodu do USA je pre plavčíkov zvyčajne koniec
júna. Nezabudni však, že čím skôr začneš pracovať, tým lepšie
výhody získaš, preto pri bazénovom plavčíkovi na nástup
v júni veľmi nečakaj.

Je práca vhodná aj pre dievčatá? Jasné, dokonca sme
posledné dve letá mali na pozíciách amerických bazénových
plavčíkov viac dievčat ako chlapcov.

Kde môžem pracovať? V CKM spolupracujeme s dvoma
veľkými pool companies: Premier Aquatics a High Sierra Pools.
Podmienky každej z nich pre leto 2020 čekni na CKM.sk.

Foto: Premier Aquatics

Zvládnem to? Ak dokážeš zaplávať 3 x 100 metrov bez
časového limitu (100 m kraul, 100 m prsia a 100 m kraul alebo
prsia), vieš sa ponoriť do hĺbky 3 metrov a máš aspoň lepšie
základy angličtiny, kurz plavčíka, ktorý sa v drvivej väčšine
prípadov koná ešte pred tvojím vycestovaním, v pohode
zvládneš.

Foto: High Sierra Pools

Ako vyzerá práca plavčíka? Hlavnou náplňou tvojej práce
je, samozrejme, udržiavanie poriadku a bezpečnosti na
bazéne. Ide však o nenáročnú prácu. Ráno rozložíš lehátka,
skontroluješ úroveň chemikálií vo vode a s úsmevom môžeš
začať vítať prvých návštevníkov.
Môžem do USA vycestovať s kamarátmi? Určite áno.
Vieme ti zabezpečiť ubytovanie s tvojou polovičkou alebo
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Ďalšou výhodou programu CKM JOB Fair je, že prvé
americké priateľstvá si vytvoríš už doma na Slovensku. Ak
teda hľadáš partiu a za veľkú mláku sa ti nechce vycestovať
samému či samej, určite ti odporúčame využiť práve túto
možnosť. Bojíš sa úrovne svojej angličtiny? Zostaň v klídku.
Ak by nebola dostatočná, my v CKM ti to určite povieme
a vymyslíme iný plán, ako ťa dostaneme za oceán s dobrým
džobom vo vačku. Navyše, do soboty 1. februára 2020, kedy sa
bude náš ďalší JOB Fair konať, ešte pretečie veľa vody, čiže ak
na svojom americkom prízvuku poriadne zamakáš, vieme, že
to bez problémov zvládneš. Presne tak, ako 91 percent našich
JOB Fair uchádzačov v roku 2019. A čo sme spravili s tými
zvyšnými deviatimi percentami? Zostali sedieť cez leto doma?
Jasné, že nie. Spoločnými silami sme im pomohli dodatočne
nájsť prácu v ONLINE aplikácii. Čo z toho vyplýva? Poď do
toho! Naozaj nemáš čo stratiť.
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Foto: Heni Tóthová

Viac ako stovka univerzitných študentov z celého Československa, litre kávy, desať členov podporného CKM tímu, piati
veľkí americkí zamestnávatelia a jeden cieľ – získať vysnívaný
americký letný džob ešte počas tuhej slovenskej zimy na pracovnom pohovore z očí do očí. Aj takto vyzeral náš CKM JOB
Fair v roku 2019. A už teraz sa môžeš tešiť na jeho najnovšiu
verziu 2020 

zábavný park Santa Cruz, California;
luxusný horský rezort Sun Valley, Idaho;
zábavný park Morey’s Piers, New Jersey;
sieť rýchleho občerstvenia Wendy’s Cape Cod, Massachusetts;
zábavný park Jolly Roger Amusement Park, Maryland;
luxusný horský rezort St. Regis Deer Valley, Utah.

Nevylučujeme však, že k týmto menám pribudne ešte nejaké ďalšie. Ako by povedal klasik, #neversaynever. Všetky aktuálne info a ponuky nájdeš na našom webe alebo na sociálnych
sieťach. Rovnako si nezabudni pozrieť dve videjká z CKM JOB
Fair-u 2019, ktoré nájdeš na našom fejsbúku alebo na youtube.
A ak by si mal akékoľvek otázky ohľadom programu Work and
Travel USA, sme tu pre teba. Môžeš nás napríklad kontaktovať
prostredníctvom bezplatnej a nezáväznej registrácie na www.
WATsteps.sk. Tak čo? Budeš aj ty toto leto #zavodousCKM?

JOB Fair je ideálnou cestou pre všetkých, ktorí preferujú
osobné stretnutie pred ONLINE svetom a chcú si byť istí, do
čoho idú. Výber zamestnávateľa je pritom len a len na tebe.
Predpokladáme však, že to nebudeš mať vôbec jednoduché,
rovnako ako naši minuloroční uchádzači, ktorí si vyberali
z pestrej ponuky pracovných pozícií naprieč Spojenými
štátmi. Od rušných zábavných parkov situovaných na brehoch
Atlantiku, cez nádherné prírodné scenérie luxusného rezortu
americkej divočiny až po slnkom zaliate pláže tmavomodrého
Pacifiku. S prihlásením ale príliš neotáľaj. Program má totiž
obmedzené kapacity, tak aby ťa niekto náhodou nepredbehol
a neuchmatol si práve tvoj #dreamjob.

www.ckm.sk

www.watsteps.sk

Foto: Heni Tóthová
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lifetime summer

Anketa: Čo ti
dalo leto za
veľkou mlákou?
Spýtali sme tých najkompetentnejších. Našich waťákov.
A tu je niekoľko odpovedí a fotiek z ich amerického leta.
Necháš sa týmito slovami inšpirovať?

(New Jersey)
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pláže Kalifornie. Leto v Amerike nie je len
o práci, ale hlavne o nových skúsenostiach,
skvelých zážitkoch, nových priateľstvách
na celý život a hlavne o tom, že vyjdete
z vašej komfortnej zóny.

www.ckm.sk

Katka, 22, Seaside (Oregon)
Leto v US bolo moje najlepšie leto v živote! Dodalo mi
iný pohľad na svet, iné zmýšľanie a hlavne viac istoty
a odvahy. Žili sme na kúzelnom mieste, v dome na pláži
v maličkom meste Seaside v štáte Oregon. Všetky tie
americké filmy, ktoré som zvykla doma sledovať, boli zrazu
skutočné. Opekanie marshmallows na pláži a sledovanie západov slnka sa stalo našou skoro každodennou
aktivitou. Precestovali sme celý West Coast a taktiež sme
navštívili svetoznámy New York.
CKM, ďakujem vám, že ste mi
sprostredkovali môj sen a ukázali mi
aj tento kus sveta. Aj keď začiatky
neboli ľahké, ani jeden deň v US
som neoľutovala. See u soon! J

Denis, 22, Centreville (Virginia)
WAT-ko mi dalo najmä veľa skúseností, a to
v každom smere. Po celom lete mám iný pohľad
na svet, ľudí a hlavne na Ameriku, ktorú som
pred vycestovaním videl v odlišnom svetle.
Precestovali sme viac ako niektorí Američania,
čo nám všetkým pomohlo
spoznať novú kultúru,
správanie ľudí, vidieť
rozdiely medzi Európou
a, v neposlednom rade,
vidieť to najkrajšie z USA.

Bianka, 22, Seaside (O
regon)
Program WAT mi dal nes
mierne veľa. Sama som
bola prekvapená, ako veľ
mi ma obohatil a môže to
znieť ako absolútne kliš
é, ale zažila som najlepšie
leto svojho života! Vyjsť
zo svojej komfortnej zón
y
bolo síce zo začiatku veľ
mi ťažké, no v konečnom
dôsledku to prinieslo svo
je ovocie. Spoznala som
nespočetné množstvo ľud
í
s inými názormi, hodnot
ami,
kultúrami, videla neskut
očné
miesta a zažila pravý am
erický život – či už ten pracov
ný
alebo cestovateľský.

Ak si sa pri čítaní dostal až sem a ešte stále váhaš nad
tým, či stráviť nasledujúce leto za veľkou mlákou,
polož si len tri jednoduché otázky. Kedy, keď nie
TERAZ? Kto, keď nie TY? S kým, keď nie s CKM?

www.watsteps.sk

WAT USA

20

