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 Svet je zvláštne miesto. Skrýva sa v ňom zlo i dobro, láska a nenávisť a vlastne aj všetko    

to ostatné. Dá sa povedať, že svet má svoje čaro. Keď som sa narodil, neuvedomoval som si vtedy, 

aké to čaro je, ale už od prvého momentu som sa ho snažil spoznať. Poznávať svet. To je to motto, 

ktoré ma posúva daľej. 

 Jednou z najväčších záhad môjho života je moja rodina. Tú poznám najdlhšie, no niekedy 

mám pocit, že sa vidíme prvý raz. A jedenkrát to vlastne bolo po prvý raz. Jedného  krásneho dňa 

som do našej rodiny prikvitol ako prvý kvietok, čiže som najstaršie dieťa rodičov Jána a Simony.  

V tento deň, tiež známy pod menom 23. november, sa  v meste Bratislava začalo moje 

dobrodružstvo.  A že tam toho na spoznávanie bolo!  Bol som taký nedočkavý, že som už  

v deviatich mesiacoch života vedel chodiť a v dvoch rokoch rozprávať. Moc si toho z obdobia 

bývania v Bratislave nepamätám, no určite sa mi tieto schopnosti hodili. Najmä v petržalskej 

škôlke. Asi som mal šťastie v tom, že som najstarší, lebo nech som bol kdekoľvek, vždy som mal 

čo robiť. Či už sme sa bicyklovali, kŕmili labute alebo robili hocičo iné, nikdy som sa nenudil.  

A neviem sa nudiť dodnes. Aby som mal istotu, že sa nikdy nebudem nudiť, 20. septembra 2004 sa 

narodila parťáčka a sestra v jednom – Dada. Spolu sme sa vydali odhaľovať tajomstvá. A Bratislava 

nám odkrývala svoje tajomstvá až do roku 2007.  

 V ten rok sme zmenili bývanie. Prečo? Presný dôvod neviem. Či už to bolo tým, že k nám 

pribudol aj brat, alebo tým, že tato zmenil zamestnanie, Malacky nás privítali s otvorenou náručou. 

Samozrejme, rozlúčiť sa s Blavou bolo tažké. Hlavne zanechať kamarátov. Ale vďaka našim 

susedom som si našiel rovnocenné priateľstvá rýchlo. Utvorili sme ,,pouličnú“ partiu v zložení: 

Andrej (najstarší, čiže aj šéf tímu), Peťo, Mišo a ja. Vždy mi až srdce zaplesá, keď si spomeniem na 

naše hokejové zápasy na dvore, alebo na preslávené rytierske hry. Jediné, čo ma presviedčalo, že 

ešte nie som v nebi, bola škôlka. Škôlka na Štúrovej ulici bola priemerná. Hej, to je to hľadané 

slovo. Raz bolo dobre, inokedy zle. Medzi dobré veci patril šach, vďaka ktorému som nachádzal 

nové možnosti ako spoznávať svet. A celkom sa mi v šachu darilo. Vďačím za to svojmu trénerovi 

Tomášovi, ktorý mi veril a učil ma. Aj vďaka nemu je celá horná polička v mojej izbe zaprataná 

oceneniami. 

 A čas plynul. A plynul tak rýchlo, že som sa ani nenazdal a už som sedel za lavicou. Malý 

hanblivý prváčik, tešiaci sa do školy. Nevedel som síce, čo presne ma čaká, ale tešil som sa. Tešil 

som sa, že sa dozviem niečo nové. Byť v 1. B na Základnej škole Mansveta Olšovského bol pre 

mňa životný úspech. Spoznal som nových kamošov, no čo bolo pre mňa najdôležitejšie, náš gang sa 

nerozpadol. Ba priam môžem povedať, že sa rozrástol. Ešte pred prvou triedou som mal jasno, 

ktorý predmet ma bude baviť najviac. Matematika. Očarila ma až natoľko, že som ešte ako škôlkar 

vedel násobilku. Proste ma to baví. V škole už som dlhých deväť rokov, ktoré nijako neľutujem. 

Veľa sa toho v mojom chápaní zmenilo a pripadám si ako vyrastené dieťa. Väčšina z môjho detstva 

je za mnou. 

 Och, áno, už som deviatak. Čaká ma monitor a veľa iných dôležitých životných rozhodnutí. 

V hraní hokeja som posunul latku a hrávam za inline hokejový tím Uherský Brod. Stále sa 

nedokážem nudiť, takže ak akurát nemám niečo na práci, tak niečo vyrábam. Učenie ma moc 

netrápi, lebo akýmsi záhadným spôsobom stíham jednotky aj bez nejakého špeciálneho učenia. 

Vďaka Bohu. Aspoň mám viac času spoznávať svet. Pomáha mi pri tom hlavne spoludetektív 

internet. Často sa však stáva, že sa v tej záplave informácií stratím a skončím strácaním času pri 

videách na Youtube. 

 Toto bola moja minulosť a prítomnosť. Ale čo budúcnosť? Rozmýšľam vôbec nad ňou? 

Samozrejme, že áno. Asi ako každý iný človek. Stredná škola, vysoká, zamestnanie... Je toho na 

rozmýšlanie veľa. No cítim, že matika bude udávať vo výbere školy smer. Plány na blízku 

budúcnosť nemám ešte úplne jasné, no môj sen je objaviť niečo nové, čiže byť vedcom. I keď sa mi 

môj sen nepodarí hneď, neprestanem sa snažiť spoznávať nové veci.  A neprestanem dúfať. 


