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Teplý a slnečný druhý septembrový deň roku 2002. Celá rodina Huškovcov očakáva 

príchod nového člena. A stalo sa tak. Tesne pred polnocou som prišiel na svet a zo všetkých 

sa ,samozrejme, najviac tešili moji rodičia, ktorí zrazu mali syna. Tatko mi hneď vybral meno 

– Juraj. A vtedy sa moja cesta začala. 

Spolu sme bývali v neveľkých Malackách. Z nastarších spomienok si ešte pamätám ten 

maličký útulný bytík. Dva roky som si ako jedináčik nažíval veľmi dobre. A to sa nezmenilo ani 

po príchode môjho o dva roky mladšieho brata – Mateja. Už odmalička sme sa spolu hrali, 

občas poškriepili, ale hlavne – pomáhali sme si. A tu si už pamätám na budovanie veľkej 

stavby, ktorá o pár rokov začala slúžiť ako náš domov.  

Vo štvrtom roku môjho života sme sa teda presťahovali z neveľkého bytu do 

novučkého domčeka, ktorý za pár rokov vyrástol na lúke v Borskom Svätom Jure. 

Nasledujúce dva roky sme pochodili mnohé miesta a zbožňoval som nedeľné výlety. Keď som 

mal päť, rodičia sa odvážili zobrať nás aj do „ďalekej“ krajiny Apeninského ostrova – do 

Talianska. Navštívili sme moju krstnú v Bologni a prvýkrát som zazrel tú bájnú slanú mláku, 

nazývanú more. Slaná voda a hojdajúce vlny ma tak fascinovali, že som si za budúce 

povolanie vybral námorníctvo. A táto vízia pobytu na mori mi zostala ďalších pár rokov.  

V septembri toho istého roku som nastúpil do materskej školy v Borskom Svätom 

Jure. Dva roky strávené v materskej škole mi priniesli mnoho kamarátov a hlavne chuť ísť do 

školy. Už v škôlke som sa postupne naučil písať a čítať. V septembri 2009 som nastúpil do 

prvého ročníka Základnej školy Borský Svätý Jur. Prvé tri ročníky ubehli ako voda. V druhom 

ročníku som začal miništrovať v kostole. Keď som bol tretiak, prijal som prvýkrát sviatosť 

zmierenia a sväté prijímanie. Cez prázdniny sa zase stala veľká udalosť. Dňa 28. augusta som 

aj s bratom bol na farskej akcii v sadoch za dedinou. A práve v tento čas sa nám narodila 

sestra – Lucia. Táto krásna novina následne ovplyvnila ďalšie zlomové udalosti v mojom 

živote. Štvrtý ročník bol naozaj taký zlomový. Začal som viac športovať, presnejšie som začal 

hrať florbal a hokej. V piatom ročníku som ešte pridal basketbal. Chvíľu som naozaj uvažoval 

o aktívnej športovej kariére, no napokon vyhral rozum. No, a potom sa ako voda privalil 

šiesty ročník. Ako žiak šiestej triedy som si znovu zlomil ruku. Na začiatku siedmeho ročníka 

som sa rozhodol prestúpiť zo Základnej školy v Borskom Svätom Jure do Spojenej Školy Sv. 

Františka Assiského v Malackách. Noví spolužiaci ma veľmi dobre prijali. Počas siedmeho 

ročníka sa mi podarilo vyhrať hneď niekoľko súťaží a bol to veľmi úspešný školský rok. 

Podobne môžem hovoriť aj o ôsmom ročníku. A následne sa kľukatou cestičkou dostávame 

až do deviateho ročníka – do súčasnosti. 

Práve sa nachádzam tesne pred testovaním deviatakov a zároveň pred dôležitým 

výberom strednej školy. V budúcnosti plánujem byť programátor, ale to je ešte ďaleko. Kto 

vie, ako sa tá cesta ešte zakľukatí. 
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