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Tricklandia sa stala jedným z nových fenoménov 
Tatier. Kým pred ňou k štítom chodili autobusy 
takmer len kvôli prírode, dnes, čuduj sa svetu, 
prichádza hŕba ľudí i kvôli trickartovej galérii! 

Príbeh

Väčšina ale spája obe veci.  
Veď medzi horskými túrami výborne 
padne deň oddychu. Pár chvíľ vo svete 
fantázie a rozprávok osvieži. 

Čím tak ľudí priťahuje? 
Prečo ľudí tak láka práve tatran-

ská galéria? Ako vznikne priestor, 
do ktorého ľudia vo veľkom pozývajú 
aj priateľov? Prečo podobné projekty 
niekedy neprežijú ani rok? 

Marián Aštáry a Marián Bizub, maji-
telia, tvorcovia a kurátori Tricklandie 
a Poliankova prvýkrát rozprávajú svoj 
príbeh v takejto šírke. Povedia vám 
príhody, ktoré vymyslí len život. 

POĎME NA TO! 
Ako teda v Tatrách zrazu vznikne dielo, 

za ktorým ľudia chodia na otočku aj z Bratislavy, 
či Brna? 

Tušíte dobre, nič väčšinou nebýva len tak 
zrazu. 

Nápad vytvoriť „niečo“ nosil v hlave najskôr 
Marián Bizub. Pracoval v nadnárodnej firme 
v Bratislave. Viedol 60-členný tím zákazníckej 
podpory, roztrúsený na troch svetadieloch. 

HÚTAL, HÚTAL, CESTOVAL …
Svojich ľudí potreboval občas vidieť, preto 

veľa cestoval. „Na týchto cestách po svete som 
vyhľadával rôzne detské múzeá a atrakcie, láka-
lo ma to,“ spomína. 

Wanaka Puzling World na Novom Zélande 
ho zaujalo ešte o trocha viac. Jeho oči očarili 
optické ilúzie trickartu. „Povedal som si, aké by 
to bolo super, keby tú rozprávku mohli u nás 
doma vidieť aj moji rodičia a deti,“ hovorí. Začal 
teda hútať, ako to urobiť. 

Bolo mu jasné, že potrebuje nadaného umel-
ca, ktorý mu pomôže premeniť sen na realitu. 
V mysli sa mu rýchlo vynoril kamarát z rodných 
Smižian, Marián Aštáry. Dohodli si „stretko“, že 
pokecajú. 

„NIKDY NEZABUDNEM“ 
„Na to stretnutie nikdy nezabudnem. Hneď 

sme začali hútať a kresliť, ako by to šlo. Spomí-
nam si aj na fľašu borovičky, ktorá nás do rána 
sprevádzala,“ hovorí so smiechom Marián Aštáry. 

ÚNIK Z KORPORÁTU 
A VEĽKOMESTA 

I druhému Mariánovi sa okrem samotnej 
galérie zapáčila myšlienka návratu z Bratislavy 

domov na Spiš. Ako umelec viacerých disciplín 
tam viedol reklamné produkčné štúdio. Stres 
v tejto brandži je neuveriteľný.

„Týždeň pracujete na nejakom spote, aby 
o pol noci volal zákazník, že to chce inak a hneď 
na druhý deň. Spánok štyri hodiny denne bol 
pre mňa normou,“ hovorí.

Tiež ho lákalo, že v galérii, ak sa podarí, jeho 
výtvory už nebude nikto meniť a posudzovať. 
Iba návštevníci :) 

„NAJŠIALENEJŠÍ“ ROK 
NÁŠHO ŽIVOTA 

Pustili sa do roboty. Svorne tvrdia, že príprava 
galérie bol ten „najšialenejší“ rok ich života. 
Obaja zatiaľ ostali aj vo svojej práci, zároveň 
začali budovať Tricklandiu. Trávili deň v zamest-
naní a noc v Tricklandii, alebo naopak. Šesť, až 
sedem dní v týždni. 

MANŽELKY FRFLALI ... 
„O piatej ráno som vyrazil z Blavy, aby som 

sa o druhej v noci vrátil,“ hovorí Marián Aštáry. 
Jeho kolega dopĺňa: „Ak som domov prišiel o je-
denástej, bol to rekord najskoršieho príchodu. 
Naše manželky frflali, ale ďakujeme im, že to vy-
držali.“ Nešlo však len o šialené pracovné tempo. 
Výzvou boli i financie. Chlapi vložili do projektu 

Niekedy sa pošťastí vidieť aj jedince v ruji. FOTO: Peter Orolín. 
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všetky úspory. Banke založili rodinné domy. Ako 
vtedy vážili riziká? „Povedal som si jednoducho 
hop, alebo trop, myšlienke som veril,“ spomína 
Marián Bizub. 

NAŠLI VYSOKÉ STROPY 
Miesto na budúcu galériu hľadali od Spišského 

hradu po Štrbské Pleso. Podmienkou bol rádius 
30 kilometrov od Smižian. V dnešnej budove 
Tricklandie v centre Smokovcov sa objavila 
výveska „Na prenájom.“ Keď vo vnútri zazreli 
vysoké stropy, skríkli: „To je presne, čo potrebu-
jeme!“ Budovu si prenajali. 

„TO VAM BUDU ZA TOTE 
MAĽOVANKY PLACIC?“

Ťažký „šialený“ rok prinášal občas aj veselé 
príhody, ktoré ten stres odľahčovali. Keď sa už 
rysovali maľby na stenách, prítomní elektrikári 
sa spišským nárečím spýtali: „Ta pekne tote 
maľovanky, ale to myšlice, že vam budze nekdo 
za to placic?“ 

Marián B. v tej sekunde ukázal prstom 
na okienko, v ktorom svietila smokovecká auto-
busová stanica. „Plné autobusy tu budú chodiť 
za nami,“ odpovedal majstrom. 

SATISFAKCIA,  
AUTOBUSY CHODIA 

Dnes je to pre oboch satisfakcia, keď autobusy 
naozaj prichádzajú a oni musia nastavovať 
rezervácie, aby sa dnu ľudia dostali plynulo. 
Skepsu prejavil aj ich sused z budovy Ivan 

Urbanovič. „Je to krásne, ale či nájdete ľudí?“ 
akoby tiež nechcel veriť.

Treba si uvedomiť, že v roku 2016 bol Smo-
kovec tichým miestom takmer bez pohybu 
ľudí, prím v návštevnosti hrali Štrbské Pleso 
a Tatranská Lomnica. „My sme si povedali, že 
to zmeníme a Tricklandia sa stane v Smokovci 
orientačný bod,“ hovorí Marián A.

ŠOKOVANÍ KLIMATIZÉRI 
SO ZÁVRATMI 

V Tricklandii sa zapotili aj montéri klimatizácie. 
Časť optických ilúzií už bolo vidieť. Predstavte si 
zrkadlá, ktoré vás zväčšujú a obracajú hore hla-
vou, a to všetko na rôznych šikmých plochách. 
A vy tam máte niečo inštalovať. 

„Chlapi zistili, že nevedia dobre prečítať merač 
rovnováhy, a navyše, dostávali závraty. Každých 
10 minút odbehovali von sa nadýchnuť,“ 
spomína Marián B. Dnes keď Tatrancov stretnú, 
so smiechom sa pýtajú, či si pamätajú na ten 
masaker. „S dovetkom, že takých zákazníkov ako 
my veru nemajú veľa,“ smeje sa Marián A.

TELO POTREBUJE 7 DNÍ
Ten zistil, možno to využijú aj v nejakej 

medicínskej štúdii, že telo, oči a mozog sa vedia 
prispôsobiť. „Podobne každých 10 minút sme 
odbehovali aj my, keď sme vŕtali tie šikmé ste-
ny,“ hovorí. Po týždni ale už nebolo treba. Telo 
si na optické hry zvyklo, hlava sa už netočila. 
Prekvapivé, zaujímavé ….. 

VEĽKÉ OTVORENIE  
A VÝDYCH

V máji 2016 nakoniec Tricklandiu otvorili 
verejnosti. Prvé dni ukázali, že ľuďom sa optické 
ilúzie páčia. V septembri po letnej sezóne si 
definitívne vydýchli. Áno, aj úvery banke môžu 
splácať. 

ISTIČ TO VŽDY NEISTÍ 
Koniec starostí samozrejme nenastal. Pôvodné 

povolania zanechali, v galérii sa ale vždy niečo 
objaví. „Keď vám tri minúty pred príchodom 
plného autobusu vypovie službu istič a ostanete 
bez svetla, rozhýbe vás to,“ hovorí Marián A. 
Vďaka týmto príhodám si vie do profilu napísať 
nové zručnosti. Do Tricklandie vstupoval ako in-
teriérový dizajnér, grafik, stolár, filmový strihač, 
dramaturg TV spotov, a teraz je už aj elektrikár, 
opravár klimatizácií a kanalizácie, inštalatér.

V ČOM SA SKRÝVA 
ÚSPECH TRICKLANDIE? 

Ak sa o podobné projekty dnes pokúšajú 
mnohí? A nie každému to vyjde. 

STARKÍ SA TEŠIA ROVNA-
KO AKO DETI

Chlapi sa na chvíľu zamyslia a potom z Mariá-
na B. vyhŕkne: „Pomohlo i Mariánovo nadšenie 
dať všetko ešte viac do rozprávky v tej zábavnej 
forme. Ľudia majú radi obe veci.“ Na ich prekva-
penie galéria oslovuje všetky ročníky.  

Šmýkačku už v Tricklandii neuvidíte. Ostatné čará 
a prekvapenia tam ale pribúdajú pravidelne :)

Kontrast pred a po. Spišiaci zmenili socialistický interiér 
na svet fantázie a rozprávok. Marián Aštáry s dcérkou Ninou 
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„Keď prídu starí rodičia, najskôr sa pýtajú, čo tu 
budú robiť, kým sa decká vyšantia. Nakoniec 
sa pri odchode vytešujú ešte viac ako samotní 
vnuci,“ smeje sa. 

NEZAKAZUJEME FOTIŤ, 
NAOPAK!

Pomáha tiež vizuálny charakter galérie. „Ľudia 
si radi všetko odfotia, natáčajú na video, cez so-
ciálne siete ukážu známym. Na vlastné oči majú 
potom chuť vidieť galériu aj oni.“

NAVZÁJOM SA POHÁŇAJÚ
Keď ku kráľovstvu optických ilúzií v Smokovci 

pribudla neskôr digitálna galéria Poliankovo 
v Tatranskej Polianke a edukatívno- interaktívna 
herňa Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici, začali 
si tri galérie navzájom pomáhať. „Na recepciách 
majú letáky aj svojich „sestier“. Kto navštívi 
jednu, má zľavu do druhej a podobne,“ hovorí 
o synergii Marián A. 

Zároveň netají, že ťahúňom záujmu ostáva 
Tricklandia. „Má v sebe najväčší prvok zábavy 
a tú ľudia majú najradšej.“ Ani sa im nečuduje-
me. Po hektickom týždni v práci chcú vypnúť. 
To ale Mariánov neodrádza, aby v Polianke 
a Lomnici ďalej rozvíjali aj kultúru a nápadité 
vzdelávanie: „Pretože zábava obom otvára 
dvere.“ 

V DIELNI TRI ROKY 
Prvky zábavy v Polianke a Lomnici chcú preto 

rozširovať. Do Poliankova napríklad nedávno 
dorazil nový Zelený chrobák. Vo vývojovej dielni 
ho do dnešnej podoby dávali tri roky. To ale ne-
znamená, že musí ísť o jeho konečnú podobu. 

DÔLEŽITÝ „FEEDBACK“
„Ak nám deti povedia, že im v zelenom autíčku 

chýba nejaký gombík, zamyslíme sa, čo sa s tým 
dá urobiť,“ prízvukuje Marián A. Dvojica zámer-
ne obieha v galériách všetky pracovné pozície. 
„Včera som v Tricklandii brigádoval v poklad-
ni, zajtra budem sprevádzať návštevníkov. 
Dozviem sa tak, čo sa im páči, čo by ešte chceli, 
lepšie rozumieme aj nášmu tímu,“ spresnil. 

Pracovníkom troch galérií posiela Marián veľké 
ďakujem: „Máme šťastie na šikovných ľudí, ktorí 
u nás pracujú, či s nami spolupracujú. Bez nich 
by sme ďaleko nezašli.“ 

NEUVERITEĽNE  
PREKVAPIVÝ KONIEC  
JEDNEJ ŠMÝKAČKY 

Z noviniek doteraz museli „vygumovať“ len je-
den exponát. Šmýkačku, ktorá mala zabaviť deti. 
Po otázke prečo, sa pozrú na seba a povedia, že 
človek by tomu neveril, čo všetko sa môže stať. 

Marián B. vysvetľuje: „Nečakali sme, že si ju 

obľúbia aj 70-ročné, či tehotné ženy. Tie sa 
atmosférou galérie tak nadchli, že šup, vhupli 
do šmýkačky, na ktorú by sa inde asi len 
zďaleka a s rešpektom pozerali.“ Výsledok bol, 
že niekoľkým dámam vyrazilo dych. Raz volali 
aj sanitku. 

Pokusy upozorniť na nevhodnosť atrakcie 
pre isté vekové skupiny, alebo jej stráženie, sa 
ukázali neúčinné. „Aj sme sa pýtali pani: Čo ste 
tam robili?“ Ostalo jediné, šmýkačku dať preč. 

INOVÁCIE, SVETOVÉ  
PREMIÉRY 

Hoci ho chlapi v debate nespomínajú, je ešte 
jeden faktor, ktorý prispieva k úspechu tatran-
ských galérií. Mariánovia sa neboja experimen-
tov, z ktorých sú viaceré i svetové premiéry. 

Pri Tajuplnej expozícii v Tricklandii napríklad 
využili techniku dvojitej expozície, keď maľba 
mení farby, polohu postáv a objektov. Doteraz 
bola známa z pouličného umenia, Tatranci ju 
prvýkrát použili v interiéri. Kým pouličné grafity 
na premeny využívajú okuliare s farebnými fó-
liami, v Smokovci vsadili na farebné svetlomety.

V Poliankove zase uviedli rozšírenú realitu. 
O čo ide? Softvér s tabletom v ruke divákovi 
prináša na statický obraz pohyb a dej. Techni-
ku doteraz využívali architekti pri prezentácii 
projektov zákazníkom. V Polianke ju priniesli 

V podzemí Tricklandie vyrastá niečo nové. Hoci ešte nevieme, čo presne, už len táto „pracovná“ snímka má v sebe peknú dávku umenia. 

Manažérka Dobrej Hračky Lenka Zapatická s kolegyňou Klaudiou vytvára pre deti nové výzvy. Keď ich potom zaujmú, tešia sa aj rodičia :) 
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NEKOPÍRUJTE, 
NEBUDE TO FUNGOVAŤ

Keď Mariánovia hovorili o krádeži, 
pri ktorej si plagiátor nedal námahu ani 
s názvom skopírovanej galérie, spomenul 
som si na knihu Reštart. Jej autori (tvorcovia 
kultového softvéru Basecamp) Jason Fried 
a David Hanson tvrdia, že kopírovanie je 
v pohode vo fáze učenia, keď získavate nové 
zručnosti. 

PREČO NEFUNGUJE? 
V reálnom biznise a živote je ale už niečím 

hanebným. Najmä však neprináša úspech. 
Pretože pri Ctrl+c a Ctrl+V vynechávate fázu 
pochopenia. A v pochopení tkvie podstata. 

Keď Marián A. trávil dni a noci maľovaním 
stien v Smokovci, chápal, prečo niečo vyzerá 
práve tak a nie inak. Pomohli mu desiatky 
opráv, keď niečo musel premaľovať. Keď si 
ale plagiátor odfotil jeho výtvory a rýchlo 
ich prekreslil, nepoznal dôležité detaily 
a odpovede prečo. Nemohol ich aplikovať. 

Väčšina práce autora býva totiž nevidi-
teľná. Len on vie, prečo je niečo nastavené 
práve takto. Preto sa plagiátorov netreba 
báť. Galériu pri bieloruských hraniciach už 
zatvorili. Ľudia to, že tam na obrazoch niečo 
chýba, zbadali. 

 Tomáš Tišťan
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do výtvarného umenia. Tu vidno podstatu 
inovácií. Ide väčšinou o kombináciu existujúcich 
nápadov, ktoré ale nikomu predtým neprišlo 
na um spojiť dokopy. 

KEĎ BANKY MAJÚ  
CEZ VÍKEND ZATVORENÉ 

Okrem umenia a zábavy je riadenie troch 
galérií aj biznis. Veď len udržať 16-členný tím 
kolegov dá zabrať. Potom sú tu nájmy, splátky 
a ďalšie náklady. 

„A tu zrazu prídu majitelia budovy Tricklandie, 
že sa ju rozhodli predať, aj nám ju ponúkajú, 
ale musíme sa rozhodnúť do pondelka,“ začína 
rozprávanie o ďalšom dobrodružstve Marián B. 
Dodáme, že otázku o kúpe položili vo štvrtok! 

„Mysleli sme, že to bude nemožné, ale za tých 
pár hodín sme obehli banky a kúpe budovy 
mohli povedať áno,“ dodáva Marián B. Ponuku 
bývalých majiteľov oceňuje. Ich pôvodný plán 

bol budovu prestaviť v Tatrách na čoraz viac 
odmietané apartmány. 

„V ich ponuke som vtedy videl i gesto ľudskos-
ti. Vedeli dobre, že inak by Tricklandia v Tatrách 
skončila,“ hovorí Marián B. 

KOPÍROVANIE  
AKO PREJAV UZNANIA? 

Záujem ľudí o tatranské galérie si všimli aj 
investori z Európy. Mariánov oslovovali, aby 
s nimi otvorili pobočky v zahraničí. „Aj sme sa 
niekde boli pozrieť, potom sme si uvedomili, že 
Tricklandiu sme zakladali aj s cieľom úteku z kor-
porátu a návratu domov. Pustiť sa do projektov 
po Európe by bol krok späť,“ hovorí Marián B. 

PRIDAL LEN JEDNO „O“
Objavili sa nové projekty, ktoré sa Tricklandiou 

inšpirovali, ale i také, ktoré ju na drzáka skopíro-
vali. Podnikateľ v poľských Sieldiciach pri bie-
loruských hraniciach si dokonca nedal námahu 
ani s názvom. Svoj projekt nazval Trickolandia! 
„Naše maľby si nafotil a dal niekomu na zákazku 
premaľovať,“ hovorí Marián A. 

Na súdne spory nebol čas, a práve ten ne-
spravodlivosť často sám vyrieši. Podľa všetkého 
galéria v Poľsku už nefunguje, po čase zatvorili 
aj iní. „Nie je to také ľahké, ako sa to zdá. Musíte 
tomu venovať sto percent vášho času a energie,“ 
zamýšľa sa Marián B. 

COVID STRÁVILI  
S VŔTAČKAMI V PIVNICI 

Tu zrazu prišiel Covid a povinné zatvorenie 
počas zimy. Napriek vážnym dôsledkom to 
Mariánovia prežívajú nejako inak. „Neboli to 
ľahké týždne, ale keď to porovnám so stresom 
v korporáte a reklamke, zvládame to nejako 
ľahšie,“ hovorí Marián A. Dôkaz? Odkedy s kama-
rátom vedie galériu, akoby tatranský stres bol 
iný, zmizli migrény. 

TRICKLANDIA  
SA ROZRASTIE

Covidom vynútenú prestávku využila dvojica 
na tvorbu niečoho nového. V Tricklandii sprí-
stupnia doteraz nevyužité pivnice, veľkosťou 
plochy sa vyrovnajú súčasnej expozícii. 

DO VESMÍRU? UVIDÍME :) 
Mariánovia zatiaľ nechcú prezradiť, čo tam 

nájdeme. Na veľké naliehanie aspoň naznačia 
iný plán. Vesmír. „Poletíme do vesmíru. Trocha sa 
ho to bude týkať.“ Uvidíme, tešíme sa :) 

ČO POVEDAŤ NA ZÁVER? 
Ak zavítate do Tricklandie, Poliankova, alebo 

Dobrej Hračky, azda vďaka poznaniu tohto 
príbehu ich zažijete ešte intenzívnejšie. 

Pri Tajuplnej expozícii vidíme aj tatranskú svetovú inováciu. Znova najmä ale zábavu a radosť návštevníkov. 

Kamaráti. V hlave majú Mariánovia ešte veľa nápadov. Nový Zelený chrobák prináša do Poliankova viac zábavy, aby ešte lepšie priblížil kultúru a vzdelanie.

ko
m
en
tá
r

Príbeh
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Pre Mareka a Vlada bežné ráno. 
Zvítajú sa na “svojom brehu“ v chatovej oblasti v Starej Lesnej. 

Že by sme si to rozmysleli? 
Taká možnosť nie je!

Tatranci začínajú svoje  
rána v STUDENOM POTOKU

Horský vodca Marek Trávniček a gastro-
hoteliér Vlado Mikolaj. 

Otužovanie je dnes trendy. Do studenej vody 
sa ponárajú ľudia od Holíča po Čiernu nad Tisou. 
My sme ale chceli vidieť, akú príchuť má tento 
životný štýl pod Tatrami.

Vedecký dôkaz 20 rokov 
Marek sa do ľadovej vody potápa už 20 rokov. 

„Vtedy sa mi smiali, aha, uletený Trávniček zase 
niečo vymýšľa, ale ostal som pritom dodnes,“ 
spomína. Aspoň je vedeckým dôkazom, že ľado-
vá voda neškodí ani dlhodobo. Podľa Mareka je 
presný opak pravdou: „Ide o formu regenerácie 
tela, ale aj vynikajúci tréning psychickej výdrže.“ 

Mnoho ľudí do studenej vody intuitívne ísť 
nechce. Predpokladá niečo nepríjemné. „Keď 
to ale urobíš, zažiješ ten zmenený stav mysle. Si 
potom na seba aj hrdý, že si to zvládol,“ spomína 

pocity svojich športových zverencov, ktorých 
v rámci tréningu do tej ľadovej vody niekedy aj 
troška vliezť prinútil. 

Najskôr ťažká minúta, 
potom čarovné sekundy

Vlado je naopak čerstvým ľadovým med-
veďom. Záľube sa venuje od minulého roku. 

„Obdobie korony bolo ťažké pre všetkých 
a mne pomohlo práve toto,“ vyznáva sa. 
Najťažšia je podľa neho prvá a druhá minúta 
po vlezení do potoka, keď celé telo oziaba 
a chce ísť z vody preč. 

Po nej ale prídu povestné čarovné sekundy, 
ktoré Marek opisuje takto: „Ty zrazu hľadáš ten 
nepríjemný pocit a on tu už nie je. Zmizol, je 
preč, … už nevnímaš ten chlad.“

„Nebude to asi náhoda“ 
Aby príjemné sekundy prišli, treba sa podľa 

Mareka sústrediť na svoj dych. V podstate, 
ani nič iné vnímať nie je možné. „Počas tých 
chvíľ nedokážeš mať myšlienku na žiadny tvoj 
problém, plán, projekt. Je to akási stopercent-
ná meditácia.“ Preto sa človek v ľadovej vode 
tak osvieži a svojím spôsobom omladzuje.

Otehotneli, uľavilo sa im
Podľa Mareka nebude náhoda, že na rany 

prikladáme práve studené obklady, na boľavé 
svaly chladiace balzamy, vakcíny skladujeme 
v mraze a podobne. Registruje svedectvá, keď 
po potápaní v ľadovej vode mnohé páry mali 
vytúžené dieťa, ženy začali mať ľahší priebeh 
svojej periódy. 

Sú dobrí kamaráti. Niekoľko dní do týž-
dňa začínajú svoj pracovný deň v stude-
ných vodách Studeného potoka. Tvrdia, 
že všetko im potom ide oveľa lepšie. 

Reportáž:  Ako sa otužuje  
pod SLAVKOVSKÝM ŠTÍTOM? 

Dnes 
má 5 
stupňov. 
Uff, 
zima :)
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Špeciálne čaro Tatier.

Fotoreportáž 

Tatranci začínajú svoje  
rána v STUDENOM POTOKU

Vieš, kedy ísť von 
Po týchto príjemných sekundách, niekedy 

minútach sa dostaví znova trasenie tela, ktoré 
dáva signál, že treba z dvoj až päťstupňovej 
vody von. Ostať v nej dlhšie ako šesť, či sedem 
minút by bolo už nebezpečné. „My ale na to 
nepotrebujeme stopky, sledujeme spomínané 
signály tela,“ hovorí Vlado.

Navzájom sa povzbudia 
Chlapi tvrdia, že ponárať sa vo dvojici je 

lepšie ako ísť sám: „Vzájomne sa podporíme, 
šanca, že by si to niekto na brehu rozmyslel, 
alebo do vody skočil len po kolená, úplne 
mizne,“ smeje sa Marek.

Tatry hrajú svoju rolu vždy 
A či je otužovanie v Tatrách iné? V ten samotný 

trojminútový pobyt vo vode podľa Mareka nie, 
vtedy žiadnu kulisu človek nepotrebuje. „Či si 
na Dražiaku v Bratislave, alebo Nad jazerom 
v Košiciach, sústredíš sa len na spomínaný 
dych,“ spresňuje.

Mimo týchto troch minút ale už vnímanie 
okolia naberá na váhe. Podľa Mareka veľmi. 
„Tatry pri potápaní hrajú intenzívnu rolu. 
Tým, že si pod tými horami, že vidíš ten sneh, 
vidíš,aké sú mohutné, vnímaš to všetko, či už 
chceš, alebo nie, tvoja myseľ to všetko spra-
cováva,“ pokračuje v rozprávaní. Fotografie sú 
z prelomu mája a júna. Na južnom Slovensku 
by ste už sneh, či námrazu na aute pred cestou 
k rieke veru nezažili. Aj tieto drobnosti pred 
a po podľa Mareka dodávajú otužovaniu v Tat-
rách špeciálne čaro. 

„Vidím ju, ako odchádza od Téryho“
Vlado si zase pri ponáraní do potoka predsta-

vuje, ako voda, ktorú má práve v dlaniach, bola 
ešte pred krátkym časom niekde pri Téryho cha-
te: „Poviem si, že preto je naozaj čistá, čerstvá, 
tatranská!“ 

Aj Vlado tvrdí, že mu celý deň po studenej 
vode prejde oveľa ľahšie. Ťažké stresové situ-
ácie strácajú na intenzite. Keď sa po rannom 
kúpeli vo svojej reštaurácii priblíži k uhlovej peci 

a privonia jej 250-im stupňom v pahrebe, zažíva 
neobvyklé teplotné rozpätie. 

Skočíte aj vy? 
Ak vám tento mikropríbeh privodí zamyslenia, 

ako súvisí ľudské šťastie, pohoda a chlad, Marek 
a Vlado odkazujú, že budú radi. A či skočiť 
do vody? Podľa nich za vyskúšanie nič nedáte :)

Von z vody. Zajtra sme tu znova!

Prvé sekundy sú najťažšie. Po nich prichádza úľava a povestná zlatá minúta :)

“Stálo to zato!“ :)
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Tatranci najskôr doma porazili legendárny Slo-
van Bratislava 5:2 na zápasy. Potom v hlavnom 
meste postúpili cez silne motivovaný klub „LOVE 
4 Tennis Bratislava“ výhrou 4:1. 

Večný súper
Aby sa predposledný májový piatok vo finále 

stretli s najväčším rivalom Slávia STU Bratislava. 
Najväčším doslova, veď Slávia bola majstrom 
posledné štyri roky v rade a vyššie medaily 
Tatrancom v napínavých zápasoch uchmatla 
vždy ona. Minulý rok Tatranci siahli na bronz, 
v roku 2019 obsadili štvrté miesto, rok predtým 
doniesli z extraligy striebro. O to sladšiu príchuť 
má teraz titul.

Finále bolo napínavé. „Po dvojhrách sme 
prehrávali so Sláviou 2:3, čakali nás ešte dve 
štvorhry a my sme to otočili!,“ neskrýva emócie 
tatranský odchovanec Mišo Pažický. 

Koronu prečkal v Tatrách
Najväčšou posilou MŠK Poprad-Tatry bol 

bezpochyby Andrej Martin. Jeho aktuálne 108. 
miesto v rebríčku ATP nepustí, zo všetkých hrá-
čov je najvyššie. Rozhodnutie vstúpiť na tatran-
skú súpisku sa začalo u neho rodiť vlani. 

Andrej využíval pandemické turnajové pre-
stávky na kondičné pobyty v Tatranskej Lomnici. 
„Počas korony som strávil v Tatrách veľa času. 
Zažil som tu skvelé dni, ľudia mi tu boli veľmi 
nápomocní, preto som cítil morálnu povinnosť 
sa odplatiť a ako inak, než extraligovou výpo-
mocou,“ hovorí.

Na zápletku pripravení
Martin do tímu zapadol rýchlo. „Hoci oficiálne 

hral za nás Andrej prvýkrát, z Tatier sa pozná 
so všetkými, preto v tíme nebol vôbec nováči-
kom,“ hovorí talentovaný Lukáš Klein. Tomu zase 
spoluhráči ďakovali najmä za uhratie dôležitého 
bodu proti Samuelovi Puškárovi v semifinále. 

Tesne pred finále s Bratislavčanmi došlo k za-
ujímavej zápletke. Súpisku Slávie STU kvôli veľ-
kým turnajom v Európe náhle opustili Gomboš, 
Molčan a Kližan. Pre ten istý dôvod od našich 
odišiel iba Klein.

Z Popradu do Belehradu
Andrej Martin sa naopak rozhodol ostať, hoci 

ho tiež čakal veľký ATP turnaj. Povedal si, že ex-
traligu dohrá dokonca! Do Belehradu na turnaj 
tak cestoval v noci, na hranici čakal tri hodiny, 
do mesta dorazil o šiestej ráno. Napriek tomu 
sa v ňom prebojoval do semifinále, kde narazil 
na Novaka Djokoviča. Po zápase povedal, že 
extraliga mu pomohla: „Perfektne mi zapadla 

Tatranci sú šampióni 
TENISOVEJ EXTRALIGY! 

Vo finále 
porazili 
večného 
rivala 
Sláviu STU 
Bratislava

Neuveriteľné! Úžasné! Tatranci sa po rokoch tvr-
dých bojov a ťažkých zápasov stali majstrami slo-
venskej tenisovej extraligy. MŠK Poprad-Tatry to 
dokázal, ako prvý klub z východu Slovenska.

Zľava hore: Hráči Michal Pažický, Dominik 
Šproch, Samo Stolárik, Patrik Fabián, Juraj 
Simčák, Andrej Martin, Jarda Pospíšil. 
Dole: Nehrajúci kapitán Peter Simčák 
a predseda klubu Igor Ľupták. 

Spojenie klubu 
na logu symbo-
lizuje Lomnický 
štít a Popradská 
zvonica. 

Andrej Martin, najväčšia 
posila vo finále extraligy.

Paťo Fabián hral za TK Vysoké Tatry 
dlhé roky. Teraz pomohol v extralige.
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do programu. Som vo fáze, keď hrám dobre, 
ale chýba mi zápasový rytmus, a ten som získal 
aj v Poprade.“ 

Tatranský tím posilnil aj Košičan Patrik Fa-
bián. Za TK Vysoké Tatry hral za žiackych čias. 
Tiež sa rozhodol pomôcť starej partii. 

Odchovanci, v klube odmala 
Hoci spomínaný odchod v rebríčku vyššie po-

stavenej trojice Bratislavčanov pred posledným 

zápasom Tatrancom trocha nahral na smeč, 
podľa Miša Pažického ho netreba ani prece-
ňovať: „Aj keby ostali, čakali by ich vyrovnané 
zápasy s otvoreným koncom.“ 

Aj Mišo na kurte nechal dušu. Po prechode 
od profesionálov ku trénerstvu už 
celoročne netrénuje, ku kon-
cu turnaja preto cítil 
veľké bolesti. „Na jeden 
singlový zápas som 
už nechcel nastúpiť, 
ale keď nik nemohol, 
musel som a podob-
ne som sa dostal 
do štvorhry s Andre-
jom. A nejako sme to 
dali!,“ hovorí.

Emócie, na zlato 
siahali roky 

Radosť z titulu podľa 
Miša slovami ťažko opísať. 
Ani netreba, tón jeho hlasu hovorí za všetko. 
Spolu s Dominikom Šprochom na súpiske 
patril k hráčom, ktorí v tatranskom klube hrali 
od detstva. V športovej hantýrke ich voláme 
odchovanci. Ním je aj Lukáš Klein. Z členov 
klubu s miestom 256 v rebríčku ATP je aktuálne 
najvyššie.

Dominik sa tiež v zápasoch musel zapierať. 
Len dva týždne pred začiatkom finále kvôli 

seknutiu ho lekári cez infúzie kládli na nohy. 
„Nebolo to zdravotne ideálne, ale výhra ligy je 
úžasná a všetko kompenzuje,“ vyznáva sa. 

Naturalizovaný Tatranec
Teší sa aj Jaroslav „Jarda“ Pospíšil, jediný 
legionár tímu. Extraligu za Tatry hrá už 5 
rokov. „Ani si neviem predstaviť, že by som 
neprišiel. V tíme je vynikajúca partia a to sa 
hrá potom úplne inak,“ hovorí Čech, ktorý 
sa v rebríčku ATP dostal najvyššie na 115. 
miesto. 

Spojili sa, vyhrali 
Ešte v ročníku extraligy 2019 mali hráči 

tímu na registračnej karte napísané TK 
Vysoké Tatry. Potom sa klub transformo-
val na dnešný MŠK Poprad-Tatry. Mesto 
Poprad klubu prenajalo antukový areál 
s vonkajšími kurtami. Za to patrí vďaka 
rozhodnutiu poslancov a primátora mes-
ta Poprad Antona Danka.

„Do extraligy aj dievčatá“
Aké sú po zlate ďalšie méty? Klub chce urobiť 

stopu aj v ženskej extralige. V národnom 
tenisovom centre má talentovanú Romanu 
Čisovskú a Saru Suchánkovú. Tie dnes v prvej 
lige hrajú o postup. Samozrejme, aj obhajoba 
zlata bude výzvou.  

 Foto: Dušan Barbuš Text: šrml

Chvíle, keď ani dospeláci 
neskrývajú emócie. 

Šport v Tatrách ĎAKUJEM VŠETKÝM, 
KTORÍ ZA 50 ROKOV 
PRISPELI

Získané extraligové zlato chápem ako 
výsledok celej vyše 50-ročnej histórie TK 
Vysoké Tatry, práce s deťmi a mládežou. 
Chcem preto poďakovať týmto funkcioná-
rom, trénerom a hráčom: Gabo Ondrovič, 
Jozef Valkošák st., Zbyňo Reitmayer, Dan 
Trčka, Ľubo Bachár, Marcel Dolák, Jozef 
Valkošák ml., Juraj Simčák, Jaroslav Pet-
rovský, Edo a Andrea Petrovskí, Štefan 
Solčanský, Gregor Sinay, Tibor Simčák, 
Rudo Paulovič, Petr Čáp, Petr Němeček, 
Jíři Trkal, Oľga Žampová, Hela Šišková, 
Peter Dilong, Simona Paulovičová, Wal-
ter Marx, Tibor Rimer, Ivan Fiala, Laco 
Havran, Fero Komiňák, Ľubo Bachár st., 
Štefan Joppa, Rišo Šterbák, Walter Marx, 
Patrícia Paulovičová, Ondrej Šproch, 
Lajka Varga, Peter Čakovský, Zuzana 
Maurovičová. Ďakujem aj tým, na kto-
rých som v rýchlosti mohol zabudnúť. 

Peter Simčák, kapitán extraligového tímu 
2021 a športový riaditeľ TK Vysoké Tatry.

Mišo Pažický zvažoval, či pre bolesti nastúpiť 
s Andrejom do štvorhry, nakoniec to vyšlo!

Jarda Pospíšil. Ako jediný v tíme Tatrancov 
si do Česka odnáša zlato.

Nehrajúci kapitán Peter Simčák 
a predseda klubu Igor Ľupták 
preberajú víťazný pohár.

Dominik Šproch bojoval v každom finále extraligy 
proti Slávii STU, o to viac sa teraz teší z titulu.

Andrea Petrovská
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ElEktro
MoBIlItA

DoSPElA

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Tel.: 052/451 31 09, skoda.predaj@autonova.sk, www.autonova.sk

Uvedené informácie a fotografie majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o dojazde 
a spotrebe elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na oficiálnej homologizácii. Podrobnosti 

o financovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na https://www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.
html. Ďalšie informácie o ponuke, konečných cenách, špecifikácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

S NOVým 100 % ELEKTricKým  
sUV ŠKODA ENYAQ iV
Nové SUV ŠKODA ENYAQ iV  s dojazdom viac ako 500 km môžete vďaka  
nabíjacej stanici pohodlne nabíjať aj doma alebo s kartou Powerpass na viac 
ako 143 000 staniciach po celej Európe. O váš dokonalý komfort a zážitok  
sa postará head-up displej s rozšírenou realitou, 13" infotainment či  
panoramatický kamerový systém Area View.

Nabite sa životom aj vy a ozvite sa najbližšiemu predajcovi ešte dnes. 

S bENEFiTmi
5 rokov PohoDy

zíSKAjTE zA
335 € MESAčnE

www.skoda-auto.sk

SKODA-ENYAQ-iV-AUTONOVA-A4.indd   1 19.5.21   15:11
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Vysnívaná obývačka vo vašom srdcovom dizajne.

NAPLNO 
A BEZ KOMPROMISOV

ENYAQ iV je auto, pri ktorom nebudete 
musieť robiť kompromisy medzi štýlom, 
pohodlím, ekológiou či bezpečnosťou. Dizajn 
v znamení bývania totiž ponúka dokonale 
zladené materiály a farby presne podľa vášho 
vkusu. Vybrať si môžete interiér vo variante 
Loft pre moderné mladé rodiny, ale aj ex-
kluzívnejšie a luxusnejšie nadstavby Lounge 
či Suite. Hýčkať vás budú napríklad kožené 
poťahy či dekoračné lišty, upravené klavírnym 
lakom. Osobitý štýl dávajú interiérom aj tkané 
koberce, stredová konzola, alebo ambientné 
osvetlenie. Ergonomické sedačky, bohatý 
priestor a množstvo rafinovaných odkladacích 

priestorov vám poskytnú pohodlie, vďaka kto-
rému budú aj dlhé cesty príjemným zážitkom. 

EKOLOGICKÁ 
DUŠA ZAJASÁ 

Ani pri maximálnom pohodlí a luxuse vaše 
ekologické svedomie nemusí trpieť výčitkami. 
Okrem toho, že je ENYAQ iV vďaka čisto elek-
trickému pohonu lokálne úplne bezemisný, 
výrobcovia vsadili na trvalú udržateľnosť aj 
pri prepracovanom interiéri. Použitá koža je 
napríklad vyčinená bez chemikálií s pomocou 
extraktu z listov olivovníka a čalúnenie je 
vyrobené zo zmesi prírodnej vlny a polyesteru 
z recyklovaných PET fliaš. 

OCHRÁNI VÁS 
AJ VAŠICH BLÍZKYCH

Vďaka pokročilým asistenčným systémom 
budete vy aj celá posádka v maximálnom 
bezpečí na akejkoľvek dobrodružnej výprave. 
Modelu ŠKODA ENYAQ iV nechýba asistent 
parkovania, výstraha pred kolíziou s cyklis-
tom, automatické dopnutie pásov pri hro-
ziacej havárii či upozornenie pri nechcenom 
vybočení z jazdných pruhov. Adaptívny 
tempomat bude zároveň udržiavať bezpečnú 
vzdialenosť od vozidla pred vami a vďaka 
tomu, že je auto neustále online, komunikuje 
aj s navigáciou o aktuálnych dopravných 
obmedzeniach. 

Presvedčte sa sami, že sa vám hodí, 
na www.skoda-auto.sk. 

Štýlový a pritom ekologický. Aj taký je nový model ŠKODA ENYAQ iV, 
ktorý už môžete vidieť na našich cestách. Maximálna radosť z jazdy, 
chvíle plné zábavy, dobrodružstva či oddychu. Nechajte sa aj vy roz-
maznávať na cestách novým čisto elektrickým SUV ŠKODA ENYAQ iV. 
Po prvýkrát značka ŠKODA vsadila na individualizovaný štýlový interiér 
inšpirovaný modernými svetmi bývania. Vysnívanú obývačku vo vašom 
srdcovom dizajne tak budete mať na kolesách a stále so sebou. 

Inzercia

Najočakávanejší elektromobil prichádza  
na Slovensko so sebavedomým dizajnom.ŠKODA ENYAQQ iV 

NECHAJTE  SA 
NA CESTÁCH 
rozmaznávať aj VY!
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Začiatok
„Bolo pre nás mučivé vidieť, ako veľkú časť 

tatranských suvenírov tvoria dovozy z Číny, 
a to najmä magnetky z plastov a gumy,“ hovorí 
o začiatkoch projektu Maťo Petrík. 

Jeho spoločník a spoluzakladateľ ateliéru 
Mniau Juro Simčák uvádza ďalší príklad: 
„Mnoho suvenírov tvorí ten istý univerzálny 
obrázok nejakej chatky, štítu, snehu, kde sa 
vymení len názov miesta a predáva sa rovnako 
v Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, v Smokovci. 
Myslíme si, že suvenír by mal byť presný opak. 
Autentický.“ 

Drevo, magické drevo
Svorne tvrdia, že proti Číne nič nemajú, ale 

aby suvenír oživoval spomienky na Tatry, má 
z nich obsahovať čo najviac. „Ak pri magnetke, 
či náramku pochádza z Tatier aj myšlienka, 
dizajn, výtvarný návrh, robota, spracovanie, 
prípadne aj materiál, tak veríme, že človek 
to pocíti a dielko mu prináša väčšiu radosť,“ 
hovorí Juraj. 

Silným podnetom bolo pre chlapov drevo. 
Maťo z neho už od detstva vyrába rôzne 
predmety, napríklad stolové lampy. „Tento 
materiál ma baví, milujem ho,“ vyznáva sa. 
Dnes ešte výraznejšie v sebe nesie aj myšlienku 
udržateľnosti.

Prišla si po ne pešo
„Pre čoraz viac ľudí je dôležité, akú ekologickú 

stopu výrobok, ktorý si kúpia, zanecháva. Jedno 
dievča si k nám prišlo vyzdvihnúť náušnice 
pešo,“ hovorí Juro. Áno, zvrátenie klimatickej 
zmeny je ďalší dôvod, prečo nahradiť pri tatran-
ských suveníroch plast za drevo. 

„Aj pri náušnici v tom vidím zmysel“
Podľa Maťa majú zmysel aj malé kroky: „Pri 

náušnici si niekto povie, aký ona urobí rozdiel? 
Ale všetko začína malými krokmi, ktoré neskôr 
prinesú výsledok. Pre ľudí je tiež dôležitá sym-
bolika, ktorá ich životom dáva smer.“

Zložili úspory 
Ak sú túžby jasné, pomáha i náhoda, ktorá dá 

veci do pohybu. V prípade Maťa a Jura to bola 

prezentácia laserových strojov na spracovanie 
dreva v Štrbe. „Keď sme ich pozerali na webe, 
nečakane vyskočila reklama, že v Tatrách bude 
prehliadka.“ Stroj ich zaujal. Naškrabali úspory 
a technologický základ ateliéru mali v decembri 
2019 v garáži. 

Začiatok: Magnetky, aké tu ešte neboli 
Prvým výrobkom boli magnetky. „Teda dreve-

né, ktoré v Tatrách vôbec neboli,“ spomína Maťo. 
Začali pri nich s kolekciou tatranských chát, 
pridali najznámejšie zvieratká.

Ľudia zareagovali, magnetky z dreva chceli. 
Tá s motívom Rainerovej chaty je príkladom 
výhod domácej tvorby. Niekomu z diaľky by 
detail so známou líškou asi unikol. Tatranci z nej 
urobili pútavý motív. 

Drevené magnetky umiestňovali priamo 
na niektoré chaty, do hotelov, stánkov, obcho-
dov. „Aj na miesta, kde ich predtým vôbec nepo-
núkali,“ spomína Juraj, ktorý s novou ponukou 
obehol takmer každé možné miesto v Tatrách. 

Prvá veľká objednávka a ….
Boli to chvíle, keď reálne pocítili, že „to všetko“ 

pôjde. Prišla prvá veľká objednávka. Turistický 
rezort v Belianskych Tatrách si objednal niekoľko 
krabíc magnetiek. „Bol to už zaujímavý počet, 
ktorý podnikaniu pomôže. Ale...,“ pokračuje 
Maťo ... „nestihli sme sa ani nadýchnuť, a prišiel 
Covid.“

Zákazka sa zmenšila na desatinu. Nákupy za-
stavili ďalší odberatelia. Hotely sa zavreli, turisti 
ostali doma. „Odberatelia sa logicky báli, nákup 
zásob obmedzili,“ spresňuje Juro. 

„Dievčatá 
si zamilovali 
naše drevené 
náušnice“

Aj Vysoké Tatry majú inšpiratívne startupy. Ume-
lecká dielňa Mniau prináša do tatranských suve-
nírov drevo a čerstvé nápady. Dokonca vďaka nej 
sa plastov zbaví aj riečka Latorica. 

Juro a Maťo rozprávajú, 
ako sa rozbieha tatranský startup

Vrstevnice
Gerlachu
z mapy
na náramok

V dielni trávia 12 hodín denne. Farby, štetce, šmirgle …. Keď príde nápad, zapína Maťo grafický softvér a kreslí.

Kreativita v Tatrách
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V Mniau heslo „Šuster chodí bosý“ neuzná-
vajú. Maťo si obľúbil brošňu so sýkorkou. 

Uff, čo teraz? 
Na plač nebol čas, nakoniec ho nemajú ani 

v povahe. Strávili niekoľko nocí na internete. 
“Zaujímalo nás, čo všetko z dreva vo svete ľudia 
ešte tvoria,“ hovorí Maťo. Z viacerých vecí ich za-
ujali náušnice a brošne. „Znova, my sme do nich 
priniesli nové originálne tatranské motívy ako 
sýkorky, hýle, horce, nevädze, aby ľudia cítili, že 
sú priamo stadiaľ z hôr.“ Založili eshop www.
mniau.sk a pokračovali v predaji aj bez prítom-
ných turistov.

Za 5 dní poznajú odpoveď 
Tak to beží často. Dostanú nápad, vyrobia 

model na lacnejšom topoľovom dreve. „Najskôr 
ho ukážeme známym, kamarátkam, ich prvé re-
akcie nám veľa povedia,“ hovorí Juro. Po tomto 
„site“ dajú výtvory na eshop, podporia ho mikro 
kampaňou na Facebooku. 

„Ak sa niečo za 5 dní nepredá, už vieme, 
že ľudí to nezaujalo. Naopak, motívy, ktoré 
„idú“, rozvíjame do väčšej kolekcie, pracujeme 
na nich,“ spresňuje Maťo. 

Nečakaný hit a zimomriavky pri srdci 
Nečakali, že najväčším hitom sa stanú práve 

drevené náušnice. “Keď niekto v recenzii úprim-
ne opíše, ako ju veľmi potešili, dá tie emócie, 
vtedy cítiš to chvenie na tele, …. a chuť znova sa 
posadiť za vývojársky stôl,“ hovorí Maťo. Muži si 
zase obľúbili drevené brošne a náramky, v rámci 
Tatier tiež novinku.

Popri originálnych tatranských variáciách 
sa pokúšajú aj o „úplné“ inovácie: „Drevené 

náhrdelníky so vsadeným striebrom, či kame-
ňom sme zatiaľ nikde nevideli. My ich skúšame 
tvoriť. Ukazuje sa, že časť ľudí zaujali.“ 

Pomôžu Latorici a lužným lesom 
Jeden z najnovších nápadov ateliéru Mniau je 

pomoc Prírodnej rezervácii Latorica. Tým, že ro-
bia s drevom, chceli za predané výrobky vysadiť 
jeden strom. V krajinách ako Nepál, či Keňa ho 
pre vás zasadia špecializované spolky.

„Keď sme sa raz išli člnkovať na Latoricu 

Zaujal vás príbeh Miau? 
Viac z Jurajovej  

a Maťovej tvorby nájdete 
na webovej stránke
www.mniau.sk 

a videli v nej tony plastu, nápad bol na svete. 
Za každú objednávku vyzbierame kilo odpadu,“ 
hovorí Maťo. Nápad financovať sadenie stromov 
v Himalájach bol fajn, pomoci našim lesom a rie-
kam sa ale môžu zúčastniť osobne. Na výpravy 
za PET fľašami sa im už hlásia aj prví dobrovoľní-
ci s cieľom pridať ruku k dielu. 

Nápady pribúdajú
Drevené hodiny na stenu, drevené kvety, 

obrazy s motivačnými vetami. Nové námety z li-
teratúry, ako Malý princ, Dalího hodinky, Obrazy 
na stenu. Ponuka sa rozrastá. Zatiaľ si robia všet-
ko sami. Marketing, fotografie, videá, údržbu 
strojov, nastavenie webu a PPC kampaní, .... „Je 
bežné, že sme v dielni aj 12 hodín denne, ale 
nás to baví. Veď inak také nadčasy ťahať nevieš,“ 
hovorí o živote tatranského startupistu Maťo. 
Prichádza už pomaly ale fáza, keď sa začínajú 
obzerať po brigádnikoch.

Pri najbližších plánoch myslia na predaj v Čes-
ku, či tvorbu umeleckých kuchynských dosiek 
na krájanie. 

Prvý rok za sebou
Sú teda po roku a pol spokojní? „Áno, vyzerá 

to, že firma sa rozbehla svojím smerom,“ odpo-
vedá Juro. Obaja si splnili aj osobné motivácie 
vstupu do projektu. Juraj sa ako hráč a neskôr 
tréner pohyboval v profesionálnom tenise. 
Ide o tvrdý chlebík, túžil po zmene. Maťo zase 
po vysokej škole hútal, čo ďalej. Ako vyštudova-
ný ovocinár a vinohradník rozmýšľal v Tatrách 
pestovať čučoriedky. Láska k drevu a dizajnu ale 
zvíťazila. Ak naozaj chcete, dá sa to! :) 

Kolekcia tatranských chát bola prvým výtvorom.

Z dreva vedia vyrobiť aj krásne hodiny na stenu.

Najväčším hitom sa stali drevené náušnice. 
Hýľ obyčajný, Malý princ na jednom uchu, 
líška na druhom, či kvietky nevädze.

Brošne a náušnice pripravené 
na cestu za budúcimi majiteľmi. Za každú objednávku chlapi z Latorice vyzbierajú kilo odpadu. Riečka sa pousmeje.
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páčil, problémom bol nájsť si čas. Dlhšia zima 
tento rok zhustila jarné úlohy do pár dní. 

Zľava doprava
S kolegami inštaloval zábrany pre žaby. „Pri Tat-

ranci na jar migrujú vždy zľava doprava (pozera-
júc sa na sever), s cieľom nájsť vodné plochy, kde 
nasadia vajíčka, z ktorých sa vyliahnu žubrienky,“ 
hovorí. Hľadajúc logiku, pýtame sa, či na jeseň 
potom idú „doľava?“ Upresňuje áno, ale už v lete. 

Zachránili ich už stovky
V lokalite „Pri Tatranci“ sa na asfalte pred-

tým nachádzali stovky uhynutých skokanov. 
Na mieste chýba koridor v podobe tunela. “Žaby 
preto rukami prenášame ponad cestu. Našťastie 
vždy nájdeme dobrovoľníkov a študentov, ktorí 
nám radi pomôžu,“ hovorí Miro. 

Počty žiab a ich trasy sa v čase menia. Príčiny 
skúmajú aj študenti v rámci bakalárok. Jedno 
z možných vysvetlení môžu byť bobry. Tie si 
v okolí stavajú hrádze, podľa podmienok sa 
občas presťahujú. Bobria nádrž je pre liahnutie 
žubrienok ideálna. 

Vydýchol si, svište vyšli v poriadku
Ďalšou aktivitou v jarnom diári je kontrola 

svištích nôr. Tie sú pre svište ako naše domy. 
Roky ich obývajú generácie tej istej rodiny, 
ktorá máva aj viac ako 14 členov. „Ak je niekedy 
málo snehu, môže svišť v nore vymrznúť. Preto 
zisťujeme, či vyliezli, či prežili zimný spánok 
bez ujmy,“ pokračuje Miro. Túto jar si s radosťou 
odškrtol: „Výborné, už sú von, z populácie by 
nemalo ubudnúť.“ 

Do toho všetkého ochranárom skočili na jar 
do cesty medializované prípady medveďov 
v Smokovcoch. Skrátka, pracovne nabité týždne. 

Pokuty, pokuty, pokuty
Ale áno, k Mirovej robote patrí aj udeľovanie 

pokút. Čím ale menej, tým lepšie. „Nemáme 
určenú métu, koľko minimálne vybrať, radšej 
riešim problémy dohovorom. Pokutu udelím, 
keď sa už inak nedá,“ spresňuje.

O živote strážcu 
Skalnatej doliny Miro Brezovský: 

„Áno, aj tá moja 
BRADA 
MI POMÁHA“ 

Ak si niekto myslí, že gro práce profesionálneho 
strážcu prírody v Tatrách je striehnuť pri chodní-
ku a dávať pokuty, nemôže byť ďalej od pravdy. 

Na Skalnatom plese, v hornej časti svojho rajónu.

Filozofia menej po-
kút, viac piktogramov 
a nápisov v praxi. 

Jej rôznorodosť, čím všetkým sa 
zaoberá aj Miroslav Brezovský, je až 
neuveriteľná. 

S Mirom sme strávili v robote pár 
hodín. Hneď bolo jasné, že sme natra-
fili na človeka, ktorý svoju robotu 
miluje a žije s ňou doslova niekedy aj 
24 hodín denne.

Netreba vysvetľovať, stačil telefonát
Túto rôznorodosť Miro nemusel opisovať. Sta-

čil telefonát od kolegu zo Správy Tatranského 
národného parku. 

Keď mu oznámil výskyt medveďa pri Hrebien-
ku, Miro zmenil program. Povedal, že v lokalite 
na druhý deň ostane až do večera. Pripomenuli 
si opravu hniezda bociana v Novej Lesnej, mo-
nitoring bobrov pri fabrike v Poprade a ďalších 
päť podobných bodov. 

Čo robia strážcovia na jar? 
Hoci sa Mirovi nápad „pokecať“ s Lanovkou 
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Kvôli zvieratám, naozaj
Miro zdôrazňuje, že obmedzenia v národnom 

parku majú reálny význam. Nejde o nejaký bez-
účelný výmysel, či zábavku ochranárov. Zákaz 
ísť na „skialp“ po 15. apríli chráni najmä svište, 
ktoré vyliezajú z nôr. „Nechcite vidieť ten pohľad 
na useknutú hlavu svištíka hranou lyže,“ hovorí. 

Do 14. júna nemôžeme ísť zase na turistické 
chodníky za tatranskými chatami, lebo sa tam 
pasú kamzice vo vysokom štádiu gravidity, či 
s čerstvo narodenými mláďatami. Potrebujú 
sa napásť, byť v pokoji. Vyrušenie môže mať 
pre zdravie potomstva fatálne následky.

„Vzdelávame“
Mira sa pýtame, či by práve takéto vysvetle-

nia a príklady s fotografiami viac nepohli ľudí 
dodržiavať pravidlá, ako čiernobiele paragrafové 
znenie návštevného poriadku? Odpovedá, že 
o názornú komunikáciu sa pokúšajú: „Aj na ná-
učnom chodníku okolo Skalnatého plesa vidíš 
tabule s obrázkami.“ 

Mira teší, ak ich ľudia čítajú. Zároveň musí 
dbať, aby sa nepribližovali k brehu jazera 
a neskákali do vody. Na brehu totiž rastú vzácne 
tatranské endemity, ktoré po udupaní topánka-
mi zbytočne odumierajú. 

Päť nestačilo, 15 pomohlo
„Preto sme tam nainštalovali päť piktrogramov 

s prosbou nepohybovať sa mimo chodníka,“ 
hovorí Miro. Pri piktograme sa problém vyriešil, 
avšak nechcené pláže sa začali vytvárať o 5 met-
rov ďalej. Miro preto na brehu plesa nakoniec 
umiestnil piktogramov až 15. „Hoci to nie je 
možno práve estetické, ak to zachráni rastliny 
a drobné bezstavovce vo vode, má to zmysel,“ 
uvádza príklad časti svojej práce, keď musí 
rýchlo reagovať a niečo tvorivo vymyslieť. 

Úplných nespratníkov je 5 % 
Úplnému porušovaniu pravidiel správania 

v národnom parku by ale nepomohli ani stovky 
piktogramov. Mirovým odhadom totiž asi až 5 
percent turistov ich bude porušovať, tak či tak. 
„Títo ľudia si povedia, mám to v pláne, potrebu-
jem tam ísť, tak idem.“ Na túto skupinu ostáva 
už len pokuta. 

Keď ti za pokutu poďakujú
Raz zažil, ako mu za pokutu jedna pani poďa-

kovala a dokonca ju pýtala aj pre švagra. „Strávil 
som s jej skupinou asi 30 minút vysvetľovania. 
Povedala mi, že taký zaujímavý výklad nezažila 
ani so sprievodcom, hoci mu tiež zaplatila,“ 
spomína úsmevnú anekdotu. 

Pozor! Verejný činiteľ
Pripomína, že strážca prírody je verejný činiteľ 

a nejaký fyzický konflikt by vyšiel hriešnika 
draho. Za napadnutie sú vyššie sadzby. Zbraň 
ale zatiaľ nenosí, hoci napríklad v Napant-e ju už 
na niektorých úsekoch potrebujú. Ako anglickí 
policajti v minulosti, Miro preferuje slovo. 

Brada ...
Mira si mnohí zapamätajú podľa jeho legen-

dárnej brady. Netají, že mu v práci pomáha. 
„Akoby ma ľudia s ňou viac identifikovali ako 
strážcu národného parku, o čosi zvyšuje autori-
tu,“ smeje sa. Vyskúšal službu aj bez nej a môže 
porovnávať. „Vplyv a účinok má bezpochyby.“ 

Miro pracuje v rôznych pozíciách pri ma-
nažmente národného parku od roku 1984. Čo 
sa za roky najviac zmenilo? „Počet ľudí počas 
socializmu vstupujúcich do TANAP-u bol vskut-
ku masový. Teraz je turistov menej, hoci trend sa 
mierne obracia,“ hovorí.

Zmenila sa i štruktúra návštevníkov. Kým v mi-
nulosti prichádzali takmer výlučne turisti, dnes si 

na Skalnaté Pleso na kávu od práce v lodičkách 
odskočia napríklad aj manažérky z Popradu. Táto 
skupina ľudí môže prírodu vnímať inak.

Svište majú presnejší budík
Mení sa klíma. „Niekedy boli zimy s mínus 25 

stupňami niečo úplne obyčajné, dnes ide o pár 
raritných dní. Zima dnes končí o tri týždne skôr, 
snehu je výrazne menej,“ hodnotí. Zaujímavé 
je, že medvede na počasie pri zimnom spánku 
reagujú citlivo, správajú sa podľa neho. Avšak 
svište majú akýsi pevný budík: „Nech je snehu 
pol metra, či šesť, idú spať v prvej dekáde 
októbra a v polovici apríla vyliezajú von, nech sa 
deje, čo sa deje.“ 

Miro tieto zmeny klímy nevníma nostalgicky, 
či príliš emocionálne: „Snažím sa byť pragmatik 
a zmenám sa prispôsobiť. Veď nakoniec tak 
musíme urobiť všetci.“ 

Aké má strážca srdcovky? 
Aj keď pracuje so všetkými zvieratami a rastli-

nami, pýtame sa, či sú medzi nimi nejaké, jeho 
srdcu najbližšie? Odpovedá, že kamzíky, svište 
a veľké šelmy. Spomenie si ale aj na, podľa neho 
občas podceňovanú, líšku. Pamätá si na tri 
líščatá na Skalnatom Plese, ktoré začali strácať 
plachosť. Osud známych líšok pri Rainerovej 
chate, ktoré sa správajú k človeku takmer ako 
psy, ich ale nepostihol. „Našťastie do jesene 
stihli znova zdivieť,“ spomína. 

Kopáči nenasledovali svojich dedov
Z rastlín je pre neho „srdcovkou“ horec. Teší 

ho, že mladé generácie pytliackych rodín opus-
tili tradíciu a korene už vykopávať nechodia. 

Skúšať si brať rastliny z Tatier s cieľom zasadiť 
doma, okrem toho, že je to prísne zakázané, 

Telefonát od kolegu dokonale vykreslil rozmanitosť Mirovej práce. Miro má za sebou rôzne výskumné a ochranárske 
projekty. Tu s kolegami z bojnickej ZOO. 

Niektoré kamzíky 
neprežijú pád lavíny, 
potom príde líška. 

Fotenie svištej nory 
cez snehový kryt.
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neodporúča. „Je to vyskúšané, horec, ani mnoho 
iných rastlín, sa neujmú,“ hovorí. Tie, čo pri ši-
kovnosti áno, zase na predaj ponúka Botanická 
záhrada v Tatranskej Lomnici.

Kvôli lanovke navždy iná 
Pýtame sa na špecifiká Skalnatej doliny, kde 

do divej prírody robí veľký zásek lanovka až 
na Lomnický štít spolu so zjazdovkami a stovka-
mi ľudí. Ide o Mirov dlhoročný rajón. 

Hodnotením skôr upokojuje. Zver sa 
vzhľadom na okolnosti viacmenej adaptovala. 
„Vidíme migrovať vlka, rysa, medveďa, kuny, 
líšky, teda z doliny neodišli,“ spresňuje. Niektoré 
zvieratá lanovkám čiastočne prispôsobili sprá-
vanie. Na zjazdovku sa vyberú pásť až po zotme-
ní, keď ruch utíchne. Kým inde merajú plachosť 
srniek dohľadom na 200 metrov, tu sa znižuje 
na 15. „V každom prípade ale priestoru pre zver 
značne ubudlo,“ zakončuje. 

Jeho práca zahŕňa aj komunikáciu s lanov-
kovou spoločnosťou. Vymieňajú si aktuálne 
informácie, koordinujú aktivity. Napríklad po ne-
dávnom usmrtení hlucháňa po náraze do lana 
nasadzujú na stožiare zdroje UV žiarenia. Vtáky 
ich vidia, ľudia nie. 

Utiekol z dolniakov
Miro pochádza z Trnavy. Hoci podľa prízvuku 

by ste skôr tipovali stredné Slovensko. „Mali sme 
dobrú slovenčinárku, ktorá nám pri trnavskom 
stvrďovaní dávala mínusové body,“ smeje sa.

Kvôli zime a snehu
Miro od mala miluje veľké teplo a zimu. To 

druhé v Trnave nemal. Vedel, čo chce robiť, na-
priek tomu ho pre nedostatok miesta neprijali 
na lesnícku fakultu. Zdravo sa nahneval, zobral 
spacák a prišiel brigádovať na horáreň do Spiš-
skej Magury. Za takúto prax mohlo byť na prijí-
mačkách zopár bodov, …. ale nepomohli.

„Naplním si svoj sen“
Nezlomilo ho to. „Povedal som si, ak to nejde 

takto, zariadim sa inak. Pôjdem svojou cestou 
a naplním si svoj sen,“ inšpiratívne spomína. 
Priznáva, že isté akademické vedomosti mu chý-
bajú, vyvažujú to ale rokmi získané skúsenosti 
z práce v teréne. Už v pobyte v horárni získal 
mnohé grify, neskôr po vojenčine štyri roky pra-
coval ako lesný pilčík. „Znova život v lese, s uby-
tovaním pod Huncovským štítom. Čo by niekto 
chcel viac?,“ pýta sa. Že by skúmať prírodu?

Šup ho, k výskumu 
Miro vtedy ešte netušil, že 15 rokov bude 

pracovať vo Výskumnej stanici v Tatranskej 
Lomnici. Ako technik sa v nej zúčastnil mnohých 
pionierskych projektov, akými boli odchyty 
a monitorovanie vlka, medveďa, kamzíka oboj-
kami, či záchrana svišťov. V jeho podaní to boli 
aj 24-hodinové služby v tatranských dolinách, 
neustály kontakt s prírodou pri zbere dát. „Často 
som si povedal, na čo pôjdem na večer domov, 
ak tu ráno mám byť znova,“ opisuje svoj vzťah 
k spacím vakom.

Zmena a návrat 
Keď oslavoval 15. rok na výskumnej stanici, 

znenazdajky naďabil na inzerát. Správa TA-
NAP-u hľadala strážcu prírody.

Srdce okamžite zakričalo, choď tam! Prácu 
vo výskumnom tíme mal rád, kvôli spracovaniu 
dát však čoraz viac času trávil za počítačom. Po-
zícia strážcu prírody, ako sa neskôr ukázalo, ho 
vrátila v 98 % pracovných hodín späť pod holé 
nebo. A tak sa stalo, že od roku 2004 nosí stráž-
covský odznak Štátnej ochrany prírody.

Oblúkom späť v Správe 
Oblúkom sa vrátil do firmy, v ktorej v roku 

1984 začínal. Tatranskú Výskumnú stanicu totiž 
najskôr riadila Správa TANAP-u, až neskôr ju 
prebrali Štátne Lesy TANAP-u. 

Pracovné sny? Je to v poriadku
Ak by mal čarovný prútik, zmenil by niečo 

na svojej robote? Áno, strážcov by mohlo byť 
viac, dnes ich má slovenský najväčší národný 
park 16. Roboty je dosť, veď len Mirova zóna 
siaha od Popradu po Veľkú Svišťovku. 

„Nič nové nepotrebujem“
Avšak, čo sa týka práce, nesníva už o ničom. 

„Toto je pre mňa „finish line“, práca ma napĺňa, 
dáva mi všetko,“ hovorí. Ak by išlo o nejaký 
konkrétny projekt, nebráni sa účasti, chce sa 
už ale výlučne venovať iba ochrane a stráženiu 
prírody.

Miro to hovorí ako bežnú samozrejmosť. Asi 
si v tej chvíli neuvedomuje, že patrí k malému 
percentu ľudí na planéte, čo sa do práce každý 
deň tešia, našli v nej poslanie. Vedel, čo chce, 
išiel za tým, napriek prekážkam.

Mladí sú šikovní
O budúcnosť sa nebojí. Do Správy NP podľa 

neho nastúpilo viacero šikovných mladých 
strážcov. Do dôchodku má tiež ešte ďaleko 
a roboty je v Skalnatej doline vskutku dosť. 

Ak ho pri Skalnatom plese stretnete, určite sa 
nebojte pýtať, ak ste zvedaví. Miluje komuniko-
vať s ľuďmi, určite vám poradí.

Ochra-
nárovi 
pomáha 
aj GPS. 

Miro na Lomnickom hrebeni. Vo vreciach má jarabinu pre kamzíky.

Vďaka výškovému prevýšeniu Skalnatá dolina 
ukazuje fascinujúcu diverzitu rastlinných druhov.


