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Téma měsíce: Škola a akadémia stávkovania na K2 

(očami UselessToo) 
 

Na úvod by som hneď rád podporil podobný projekt, 
pretože v našich končinách je to niečo, čo je zatiaľ v 
plienkach a keď už, tak to poznáme skôr z pokrových 
kruhov (z pohľadu online produktov), resp. na podobnom 
princípe fungujú aj rôzne semináre o investovaní, 
obchodovaní apod.  
 
Ak to chápem správne, funguje to zatiaľ vo formáte – mám 
záujem, som učenlivý, poctivý spoľahlivý, napíšem propitakovi, 
ten ma zaradí do základnej školy. Čo z toho má propitak? V 
súčasnosti nič, robí to s úmyslom vychovať si mladých 

progresívne uvažujúcich tipérov, ktorí mu to neskôr vrátia ako členovia jeho stránky. Avšak kde má istotu, že títo 
ľudia budú lojálni a ocenia to, že v ich začiatkoch im pomohol a správne ich nasmeroval, to najzákladnejšie, že im 
ukázal, že tipovanie nie je gambling a aby tipovanie nebolo gamblingom, musí výber tipov tomuto tvrdenia 
jednoznačne podliehať.  
 
Aj vďaka tomu je škola zatiaľ na báze, že ku všetkým žiakom sa pristupuje rovnako, samozrejme je tu vidieť jasný 
dôraz k úspore času, inak povedané, jeden človek (propitak) nemôže byť osobitým mentorom každého žiaka, učí v 
podstate všetkých to isté, rovnakým tempom, ako žiakov základnej, resp. strednej školy v jednej triede, pretože je 
to časovo výhodne a nie tak náročné, resp. skĺbiteľné s inými jeho aktivitami. Aj preto sa presun žiakov deje skôr 
na báze času, t.j. koľko si toho odbili na základke, než na základe schopností, resp. úsilia, ktoré žiaci majú, resp. 
ktoré žiaci vynaložili. Aby sa škola mohla posunúť, museli by žiaci mať záujem niečo zaplatiť za ich 
zdokonaľovanie, ani v jazykovej škole Vás lektori neučia cudzí jazyk za „pekný úsmev a milé slovo“, v tomto 
prípade je to podobné.  
 
Inak sa mi systém školy páči. Aby som to zhrnul, žiak dopredu zodpovie, koľko hodín týždenne je ochotný venovať 
tipovaniu. Dopredu si je vedomý, 
že ho čakajú 3 etapy, že postup 
závisí na jeho snahe a zaujatí, 
resp. na „učiteľovi“, ktorý keď vidí 
progres, siahne po forme odmeny 
a posunie ho o level vyššie.  
 
Čo sa mi ale nepáči a to od 
prvého dňa, čo sa žiaľ časom 
rozhodne neobracia k lepšiemu, 
to je výber športu, resp. výber 
ligy, jednoducho tá oblasť, na 
ktorú sa žiak naplno zameria. 
Strašne mnoho futbalu, dominuje 
anglická Premier League, snáď až 
dvakrát sa tam objavila talianska 
Serie A, vidím tam NHL. Nemám 
rád, keď niekto druhému niečo 
nasilu vnucuje, takže formát, kde 
by učiteľ určoval žiakom určitú 
oblasť nepovažujem za 


