Z akých predmetov ste maturovali?
Práve z tých, č o ma bavili – dejepis, NOSka, no a povinné boli slovenč ina a anglič tina. Tu
musím jedným dychom dodať , ž e maturitný roč ník bol úplne najlepš í zo vš etkých, lebo sa
č lovek mohol venovať tomu, č o ho baví. Naš im š ť astím bolo, ž e ostatní uč itelia to do veľ mi
veľ kej miery chápali a nerobili nám prieky z predmetov, z ktorých sme nematurovali. Výborne
bolo, ž e sa aj premieš al kolektív z rôznych tried a vznikli nové kamarátstva.
Na ktoré akcie gymnázia si radi spomínate?
Síce sa nepovaž ujem eš te za starého č loveka, ale mnohé spomienky s odstupom č asu troš ku
blednú. Rád si spomínam napríklad na lyž iarak. Branecký som ž iaľ musel vynechať . No a
skvelou akciou bola aj stuž ková, jej dozvuky (opakované) a rozlúč ka s gymkom. Síce sme
vedeli, ž e sa jedna etapa konč í, ale už ili sme si to naplno.
Na akú vysokú š kolu ste chodili?
Vyš tudoval som Fakultu politických vied a medzinárodných vzť ahov Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici. V podstate som mal š ť astie, lebo som sa dostal na výš ku, kam som už asi od
kvinty chcel ísť . Aj napriek tomu, ž e dnes je trendom nadávať na slovenské š koly a za úspech
sa považ uje, ak niekto š tuduje v zahranič í, tak ja svoju voľ bu neľ utujem a rozhodol by som sa
rovnako znova. Preto urobím aj malé promo – ak chcete pôsobiť napríklad v š tátnej, č i
mimovládnej sfére, alebo v konzultač ných firmách, táto š kola je skvelým odrazovým
mostíkom.
Kde aktuálne pracujete?
Momentálne pôsobím už skoro 3 roky na Ministerstve zahranič ných vecí a európskych
zálež itostí SR, alebo ako to nazývame familiárne – MZV. Z práce ma v marci minulého roka
vyslali na jazykový kurz do Juž nej Kórei a od júla na Veľ vyslanectvo SR v Soule, takž e už je
to viac než rok, č o sa snaž ím š íriť dobré meno Slovenska a obhajovať jeho záujmy v tejto
ď alekej ázijskej krajine.
Baví Vás práca, ktorú robíte?
Baví ma a chcem ju robiť najlepš ie, ako viem. Aj keď viem, a ja sám sa s tým č asto stretávam,
aké sú stereotypy (č asto oprávnené) o úradníkoch. Ž e sú to ľ udia, ktorí prídu na chvíľ u do
práce, vypijú 2-3 kávy, podebatujú a padla. Musím vš ak povedať , ž e v naš ej oblasti to zväč š a
neplatí. Je to nároč ná, ale veľ mi zaujímavá práca, ktorá si vyž aduje znalosti zo vš etkých
mož ných oblastí, najmä, samozrejme, znalosti krajiny a medzinárodnej politiky, práva,
geopolitických vzť ahov, ale aj psychológie, filozofie, nábož enstva, protokolu, histórie, atď . Na
druhej strane je veľ mi dôlež ité, aby sa č lovek drž al nohami pevne na zemi.

Martin poč as medzinárodnej súť až e Aliante 2008, eš te ako š tudent gymnázia.

