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Tanec, ktorý otvára dvere 

 

Volám sa Damián. Mám 15 rokov. Pochádzam z neveľkej obce na východe Slovenska. 
Vravia o mne, že som dobrý a milý. S každým sa kamarátim a chcem v živote niečo 
dosiahnuť, aby som mal dobrý život. 

Bol som štvrták, keď som sa vďaka spolužiakovi zoznámil s tancom hip-hop. Páčilo 
sa mi tancovať. Začal som chodiť na tanečný krúžok. Z týždňa na týždeň som sa 
zlepšoval.  

Vďaka tancu som sa dostal do Bratislavy a vystupoval som pred pánom 
prezidentom Kiskom. Bol som nadšený, aj všetci moji taneční kamaráti. Jasné, že 
sme mali trému, ale ten potlesk, ktorý nám diváci venovali, nás veľmi potešil 
a povzbudil. A Bratislava bola nádherná. Bol to pre mňa obrovský zážitok. 

Tancoval som naďalej. Spolužiaci sa vždy tešili na moje vystúpenia. Až som sa 
pretancoval do programu Divých makov. Divé maky je občianske združenie, ktoré 
pomáha nadaným rómskym deťom. Spolu s mojou učiteľkou som sa opäť dostal do 
Bratislavy. So strachom, ale s očakávaním niečoho nového som vstupoval do 
tanečnej školy. Čakal ma síce náročný denný režim – vstávanie o 6.00, náročné 
tréningy, príprava na vystúpenie, nácviky choreografií – ale toto všetko bolo pre mňa 
prospešné. Naším choreografom bol Lacko Cmorej, dobrý človek a výborný 
choreograf s vlastnou tanečnou školou. Našiel som si tam veľa dobrých kamarátov. 
V závere pobytu sme  mali vystúpenie pred divákmi. S obavami, ale s nadšením „sme 
to dali“. Ľudia boli nadšení.  

Do Divých makov som sa vrátil ešte dvakrát. A keby bola možnosť, šiel by som 
tam znova. 

Tanec mi otvoril dvere do iného života. Priviedol ma k prezidentovi, do Bratislavy, 
do Divých makov, pomohol mi nájsť nových kamarátov. Vďaka Divým makom som 
pochopil, že dôležitý je talent, ale aj vzdelanie, pretože mi otvorí cestu do 
budúcnosti, do lepšej budúcnosti. A ja by som chcel mať dobrý život.  

 

 

––– 
 
Damián Horváth, nar. 2005 
 
Čestné uznanie 
 
ZŠ s MŠ Nálepkovo, Školská 684, 053 33 Nálepkovo 

 


