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Martin Nastiš in, úspeš ný
absolvent náš ho gymnázia, je
veľ mi š ikovný mladý muž .
Podnetom na rozhovor s ním
bola zvedavosť dozvedieť sa
č osi viac o terajš ích ž ivotoch
absolventov náš ho gymnázia.
Martin pracuje v Juž nej
Kórei a v č ase Olympijských
hier 2018 sme sa pustili do
tohto č lánku. Venujte pár
minút tomuto rozhovoru a
motivujte sa, aby ste to aj vy
dotiahli minimálne tam, kam
Martin.

Ste absolventom osemroč ného Gymnázia Antona Prídavka.
Pamätáte si eš te, preč o ste sa rozhodli š tudovať práve na tejto š kole?

V tej dobe, a myslím, ž e sa to nezmenilo, sa hovorilo, ž e ak chceš ísť na výš ku, choď na
gymko. Tak to bolo aj v mojom prípade. Vedel som od zač iatku, ž e chcem š tudovať na
humanitne zameranej výš ke a gymko bolo logickou voľ bou. Taktiež tam iš li aj moji dobrí
kamaráti zo základnej š koly a vedel som, ž e sabinovské gymko má „ cveng“ . Navyš e som to
prostredie poznal, keď ž e tam dlhé roky uč ila (vrátane mň a) aj moja mamka.

Ako sa pozeráte s odstupom č asu na naš e gymnázium? Bola Vaš a voľ ba pred rokmi
správna?
Nikdy som to, ž e som iš iel na sabinovské gymko, neľ utoval a neľ utujem to ani s odstupom
č asu. Samozrejme, nebolo vž dy vš etko ideálne, uč itelia boli rôzni, ale č o je podstatné – nauč il
som sa dosť veľ a a 8 rokov som strávil v dobrom kolektíve. Za č o som asi najviac vď ač ný je
skutoč nosť , ž e som sa veľ mi dobre nauč il cudzie jazyky – anglič tinu a nemč inu a pochodil som
svet. Neviem, č i sa eš te stále robia projekty, ale my sme vď aka profesorke Szmolkovej
pocestovali celkom dosť a vď aka tomu sme sa ten jazyk nauč ili veľ mi dobre.

Anglič tina ma ž iví prakticky doteraz.

V ktorých predmetoch ste vynikali a naopak, ktoré Vás menej zaujímali?
Nikdy som nebol bifľ oš , ktorý by mal samé jednotky, skôr naopak. Snaž il som sa dobre uč iť ,
ale nebolo mojim cieľ om, aby som vedel vš etko od slova do slova. Bavil ma vž dy dejepis,
NOSka (ak si odmyslím filozofiu) a jazyky. Dlho aj fyzika a chémia, ale tá len do momentu,
kým bola anorganická. Keď sa to zač alo toč iť okolo C, O a H, prestal som tomu úplne
rozumieť . A nikdy som nebol kamarát s matikou. Ale kaž dý máme nadanie na nieč o iné.


