
Naozaj, veľmi rád 
na to spomínam. 
Je to niečo, čo sa 
viackrát v živote 
už nemusí opa-
kovať.

Ja však verím a 
dúfam, že sa to 
zopakuje a mož-
no aj stupňuje! 
Myslím si, že 
na koniec, by si 
mohol všetkým 
niečo odkázať, 
poprípade poďa-
kovať. Máš na to 
priestor.

MIRO: V to sa-
mozrejme verím 
aj ja. Ja osobne 

nechcem, aby sa úspech na maj-
strovstvách sveta považoval za 
moje posledné víťazstvo a aby sa 
považoval za vrchol mojej športo-
vej kariéry. Ako mladý chalan mám 
stále veľa snov, o ktoré vytrvalo bo-
jujem. I keď už som niečo v živote 
dokázal, verím, že tie najlepšie roky 
môjho života a mojej kariéry sú 
stále ešte len predo mnou. Treba 
sa snažiť a robiť to, čo milujete s 
veľkou radosťou a chcením. Rob, 
čo miluješ a miluj čo robíš. 
Samozrejme veľmi rád by som ešte 
na záver poďakoval osobám, bez 
ktorých by som si svoj detský sen 

nenaplnil. Chcem poďakovať hlav-
ne mojim rodičom za šancu, ktorú 
mi dali. Takisto veľká vďaka patrí aj 
mojej triednej, pani profesorke Dáši 
Škodyovej. Bez jej úsilia a snahy 
mi pomôcť by som si na maj-
strovstvách sveta určite nezahral . 
Neraz mi pomohla so známkami a 
keď som niečo vystrojil, vždy som 
vedel, že sa na ňu  môžem obrátiť.  
Ďakujem za to, že v mnohých prí-
padoch mi kryla chrbát a chcem sa 
jej poďakovať aj za to, že mi napl-
no dôveruje. A samozrejme, za to, 
že mi verí, že to, čo robím, robím 
správne. Vážim si to zo všetkého 
najviac. 
Tak isto chcem poďakovať aj 
pánovi riaditeľovi, vernému športo-
vému fanúšikovi a veľmi dobrému 
človekovi. Aj pán riaditeľ je jedným 
z tých ľudí, bez ktorých pomoci by 
som si na svetovom šampionáte 
nezahral.  
Pevne verím, že môj úspech, ktorý 
som dosiahol, urobil radosť všet-
kým tým, ktorí mi dôverovali. Či už 
kamarátom, učiteľom a rodine.

V to verím ! Tvoj úspech a tvoje 
zapálenie ma motivuje a inšpiruje, 
určite ako mnohých iných ľudí! 
Do budúcnosti  Ti prajem ešte 
veľmi veľa úspechov ! Ďakujem za 
rozhovor !

MIRO: Priznám sa, že keď mi na 
mail prišla konečná nominácia na 
majstrovstvá sveta, v ktorej figu-
rovalo moje meno, skákal som do 
výšky dvoch metrov až po plafón. 
Dovtedy to bol len sen a zrazu som 
ho pevne držal vo svojich rukách. 
Boli to tie najkrajšie pocity môjho 
života, ktorým sa asi nič nevyrovná. 
Majstrovstvá sveta som si naplno 
užíval a vychutnával každým dňom 
viac a viac. Pred zápasmi som 
vedel, že to je to, čo som ako malý 
chalan chcel. Pred dôležitými zá-
pasmi som mal trošku trému, srdce 
som cítil až niekde v prilbe. Boli 
to naozaj najkrajšie chvíle môjho 
života.

Tak to ti prajem ! Dokážeš nám 
opísať aspoň zčasti atmosféru, 
ktorá sprevádzala majstrovstvá 
sveta ?

MIRO: Atmosféra  na  majstrov-
stvách sveta bola úžasná. Plné tri-
búny ľudí ! To bolo niečo, čo som 
zažil po prvýkrát. Ľudia nám dávali 
najavo, že nám fandia. Neraz ma 
zastavili okoloidúci pred štadiónom 
a chceli sa vyfotiť. Často sme dávali 
aj svoje podpisy. Nás, reprezen-
tantov, nebolo možné prehliadnuť 
vďaka súpravám, ktoré sme dostali. 
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