
S loptou do sveta 

(Viem, čím budem a prečo) 

 

     Volám sa Martin Maťašeje. Som žiakom piateho ročníka a navštevujem Základnú 

školu vo Veľkých Bieliciach. Mám síce len jedenásť rokov, ale už presne viem, čím 

chcem byť – slávnym futbalistom. Futbal je mojou vášňou už od materskej školy. 

Najradšej mám tím Bar - FC Barcelona. Môj veľký obdiv patrí jeho dvom hráčom – 

Lyonelovi Messimu a Neymarovi Jr. 

     Už tri roky hrám futbal v dedinskom futbalovom tíme Tempo B – Brodzany. 

V Brodzanoch aj bývam v rodinnom dome s rodičmi a Jackym – je to môj 5-ročný 

psík – „Maltezák“. Aby som mohol uskutočniť svoj veľký sen, som rozhodnutý 

študovať na Športovom gymnáziu v Trenčíne alebo v Žiline. Keď sa mi úspešne 

podarí doštudovať na gymnáziu, rád by som pokračoval v štúdiu na vysokej škole, kde 

by som sa zameral na šport. Mojím snom je venovať sa futbalu na profesionálnej 

úrovni. Veľkou oporou sú pre mňa rodičia, ktorí ma povzbudzujú počas všetkých 

zápasov. Som veľmi vďačný i môjmu trénerovi Rasťovi Mišutovi, ktorý mňa i mojich 

spoluhráčov veľa naučil. Verím, že usilovným tréningom sa z dedinského tímu 

postupne dostanem do veľkého a slávneho zahraničného tímu. Najšťastnejší by som 

bol, keby sa mi podarilo prebojovať sa do môjho najobľúbenejšieho tímu FC 

Barcelona. Viem, že môj cieľ je vysoko a ešte veľmi ďaleko, ale budem sa zo všetkých 

síl snažiť a pripravovať sa, aby sa mi ho podarilo uskutočniť. Hráč medzinárodného 

tímu však musí mať okrem fyzickej kondície  aj jazykové znalosti. Preto už od 2. 

ročníka chodím na súkromné hodiny angličtiny, poctivo sa učím a rozvíjam si svoje 

jazykové schopnosti. Keď sa nedostanem do zahraničného klubu, angličtinu budem 

vždy potrebovať, pretože je to celosvetový jazyk a veľa zamestnávateľov vyžaduje 

ovládať cudzí jazyk i na Slovensku.  

     Mám rád aj slovenské futbalové kluby, napr. Slovan Bratislava a slovenských 

hráčov Róberta Vitteka a Mareka Hamšíka. Sledujem však aj viaceré zahraničné kluby 

a hráčov z SSC Neapol, Bayern Mníchov a Chelsea Londýn.  



    Som veľmi vďačný svojim rodičom za všetko, čo pre mňa robia, za podporu, 

doterajšie úspechy a snažím sa im aspoň trochu odvďačiť za ich námahu. Pomáham im 

v záhrade i v domácnosti. Obaja sa z mojich úspechov tešia a podporujú ma. Som 

cieľavedomý až niekedy tvrdohlavý, ale vždy viem, že sa musím poctivo pripravovať 

na každý jeden deň, aby som v štúdiu dosiahol čo najlepšie výsledky. Nie vždy sa mi 

chce, ale dokážem prekonať svoju lenivosť, pretože si pomyslím na svoj vytúžený sen. 

Zanedbať nesmiem ani svoju fyzickú kondíciu, pretože na športové gymnázium sa 

robia talentové skúšky, ktoré chcem spraviť podľa kritérií na prijatie.  

     Viem, že ma čaká ešte veľa namáhavej práce, tréningov a úsilia, aby som sa stal 

profesionálnym futbalistom, ale som ochotný a odhodlaný všetko zvládnuť a vydržať, 

aby sa môj najväčší sen stal skutočnosťou.  

   

                                                                                          Martin Maťašeje, 5. ročník 
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