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Keď som ako malý sedemročný chlapec zažil „nadprirodzené zjavenie“ murárika 

červenokrídleho na múre domu v mojej rodnej dedine Liptovské Revúce, nevedel 

som, do akého opereného stvorenia som sa to vlastne zamiloval. V knihe, ktorú som 

mal vtedy doma, sa tento vzácny operenec nenachádzal. Ani pani učiteľka, ktorá ma 

učila ako prváčika, nevedela, akého vtáčika sme to vlastne počas hokeja videli. Ba 

ani učiteľ môjho staršieho brata, ktorý navštevoval už piatu triedu, nemal vedomosť 

o tom, s akým vtáčikom sme to v onen deň Troch kráľov 1971 mali dočinenie. Len 

po uši zamilovaný človek sa vie vcítiť do mojich pocitov, ktoré som vtedy ako malé 

chlapčiatko z dediny prežíval.  

Keď sa zamilujeme do nejakej osoby, ktorá sa nám stratí niekde v neznámom 

prostredí, je nám clivo na duši. Milujeme niekoho neznámeho a nemôžeme mu to 

povedať a nevieme ho ani v šíro-šírom svete nájsť. To je taký „srdcabôľ“, že je to na 

hranici znesiteľnosti. No a aký smútok v srdci som prežíval ako malý sedemročný 

chlapec, ktorému sa neznámy milovaný operený objekt stratil. Boli to očistcové 

muky, ktoré som vtedy prežíval. Pátral som po onom operencovi vo všetkých 

možných knihách, ale márne. Po „nadprirodzenom zjavení“ akoby sa bola v prírode 

zem zľahla a ani v knihách nebola o tomto obdivuhodnom operencovi nijaká 

zmienka.  

Celé štyri roky som žil v nevedomosti, do akého Božieho stvoreniatka som sa 

to vlastne zamiloval. Len kresby, ktoré mi murárika červenokrídleho sprítomňovali, 

mi pomáhali prežiť „srdcabôľ“ za týmto zvláštnym „opereným zjavením“. Keď som 

raz na jeseň v časopise Život našiel obrázok operenca, ktorý ma uriekol, potešil som 

sa mu ako malý chlapec vytúženej hračke... Z krátkeho článočku som sa dozvedel 

základné informácie o živote tohto vtáčieho druhu. Celkom zreteľne si na tento 

okamih pamätám. V tom momente sa moje telo rozochvelo nekonečným šťastím. 

Nuž a prečo? Nuž preto, lebo som sa po dlhých štyroch rokoch dozvedel nielen meno 



mojej najväčšej celoživotnej lásky, ale, čo bolo pre mňa oveľa dôležitejšie, aj miesto, 

kde ju mám ísť hľadať. 

Počas dlhého štvorročného obdobia, kedy som bol v skutočnom svete 

odlúčený od môjho vtáčieho miláčika, som nesníval o ničom inom ako o novom 

stretnutí s týmto opereným Božím poslom. Počas nekonečnej fyzickej „odluky“ od 

mojej celoživotnej lásky som si kreslil murárika na čisté papiere, do zošitov a kníh, 

aby som si ho sprítomnil a nepominul sa od žiaľu na rozume. Keď som už nemohol 

byť fyzicky v blízkosti tejto mojej prvej „veľkej lásky“, túžil som byť s ním aspoň 

duševne cez kresby. Takto som vlastne nezámerne a tak trocha „nasilu“ zoznamoval 

svoje okolie s týmto operencom. Kde som bol a mal som troška voľného času, už aj 

som si maľoval alebo kreslil túto moju „stratenú lásku“. A tak sa kresby mojich 

murárikov objavovali na oknách áut, na tabuli v triede, ale aj na dverách 

v ambulancii zubára…  

V prvopočiatkoch to vôbec nebolo veru tak, že by som bol chcel zámerne 

robiť osvetu murárikovi. Citové pohnútky mohli za to, že som svoje okolie vždy 

a všade „otravoval“ obrázkami murárika. Vychádzalo to spontánne z môjho detského 

srdiečka, a tak som začal murárika červenokrídleho nezámerne popularizovať. 

Neskôr, keď sa do toho zapojil už aj rozum, skrsla mi v hlave myšlienka, že budem 

robiť tomuto operencovi osvetu, že ho budem popularizovať všade a pri každej 

možnej príležitosti.  

Začalo to kresbami v zošitoch a knihách, na tabuľu v triede... Neskôr 

kresbami a maľovankami na tričkách, nášivkami na vetrovke... No a napokon moje 

úsilie vyústilo do popularizačných článkov a kníh o tomto „nebeskom prízraku“ 

pozemskej prírody... Murárikovi červenokrídlemu sa snažím robiť imidž všade a pri 

každej príležitosti. Každý, koho mi pošle do cesty Stvoriteľ, musí poznať po rozlúčke 

so mnou tohto môjho „strážneho anjelika v karmínovom habite“.  Či som v Božom 

chráme, v nákupnom centre, nemocnici alebo na ulici, tam všade dokážem 

spopularizovať „nadprirodzené stvoreniatko“ murárika červenokrídleho. Nech sa 

debata točí okolo čohokoľvek, napokon ju taktne dokážem nasmerovať do nebeských 

sfér, kde má svoj odveký domov „nebeský anjelik s čipkovanými krídelkami“... Keď 



ide o moju celoživotnú lásku, dokážem kvôli nej urobiť zo seba „šaša“ alebo 

„veľaváženého človeka“, len aby som získal ďalšieho priateľa tohto vtáčieho druhu. 

  Ja  robím osvetu murárikovi červenokrídlemu a táto „vtáčia superstar č. 1“ 

popularizuje mňa. Drvivá väčšina ľudí nielen u nás doma, ale aj v zahraničí, si spája 

moje meno s týmto mojim „vtáčím topmodelom č. 1“. Keď ma niekto na ulici 

v Banskej Bystrici pozdraví, tak je to prostredníctvom murárika červenokrídleho. Ak 

mi neznámy človek napíše list alebo e-mail, tak sa v prvom rade odvoláva na môj 

„elixír života“ v podobe murárika... Priznám sa, je to pre mňa najkrajší pocit, keď 

ľudia nezabudnú na konci telefonátu, listu alebo e-mailu pozdraviť „vtáčí prízrak 

s karmínovými krídelkami“. To mi urobí vždy najväčšiu radosť.      

Popularizácia prirodovedy ma chytila za srdce už v ranom detstve. Spôsobilo 

to moje „urieknutie“ murárikom červenokridlym vo veku sedem rokov. V tom čase 

(r. 1971) nebol tento vtáčik vyobrazený v nijakych knižkách a ja som nevedel, do 

akého operenca som sa to vlastne zamiloval. Každemu som rozprával o mojom 

„urieknutí“ prečudesným vtáčikom. Hoci som nepoznal meno operenca, ktorý si 

získal moje srdce, kreslil som si ho všade – do písaniek, kníh, na školskú tabuľu 

a rozprával o ňom každému, s kým som sa kdekoľvek stretol. Prostredníctvom 

murárika červenokrídleho si príroda získala celé moje srdce. Avšak vo svojom okolí 

som nenašiel nikoho, kto by ma bol vzal do zátiší prírody a ukázal mi medvedí brloh, 

hniezdo orla skalného alebo by ma bol zaviedol na lokalitu murárika 

červenokrídleho. Keďže sa v mojom okolí živý sprievodca, ktorý by ma bol 

zasväcoval do tajov prírody počas spoločných prechádzok po jej zákutiach, 

„nevyskytol“, túžil som aspoň po nejakej knižke, v ktorej by sa bolo písalo o dianí v 

zátišiach prírody počas roka detskej duši prístupnou formou rozprávok alebo 

poviedok. Žiaľ, takýchto knižných titulov bolo poskromne.  

A tak som začal už v detstve snívať o tom, že keď budem „veľký“, budem 

písať pre deti a mládež knihy, po akých som túžil ako malý prírodovedec. V hlave sa 

mi rodili postupne najskôr rozprávky o mojich milovaných murárikoch 

červenokrídlych a hlucháňoch hôrnych. Neskôr sa mi v šuplíku hromadili poviedky 

z príbehov, ktoré som zažil počas nespočetných vychádzok do zátiší prírody 



predovšetkým v chotári rodnej dedinky Liptovské Revúce. Po skončení 

vysokoškolských štúdí a nástupe na pracovisko Správy Národného parku Malá Fatra 

v Gbeľanoch v roku 1987 som začal najkôr prispievať krátkymi poviedkami do 

časopisov s prírodovednou tématikou (Poznaj a chráň, Poľovníctvo a rybárstvo, 

Rodina a škola), ako aj do denníkov (Smer, Prvda na víkend). V roku 1988 som začal 

svoju mimoriadne plodnú spoluprácu so Slovenským rozhlasom, kde som v rámci 

relácie „Rádiovíkend“ predstavoval poslucháčom pravidelne v sobotu nejakého 

živočícha. Od roku 2007 v Rádiu Regina pripravujem reláciu „Kalendárium prírody“, 

ktorá sa vysiela každú sobotu. V tomto istom roku som začal užšiu spoluprácu 

s Rádiom Lumen, pre poslucháčov ktorého pripravujem na každý pracovný deň 

reláciu „Kalendár prírody“, v ktorej približujem poslucháčom javy a scénky zo zátiší 

našej prírody.  

V roku 1996 som začal poskytovať pravidelné správy pre Tlačovú agentúru 

SR, v ktorých informujem širokú verejnosť o dianí v prírode resp.o výsledkoch 

svojho prírodovedeckého výskumu.  

V roku 1991 som začal spolupracovať so Slovenskou televíziou, výsledkom 

ktorej bol film „V lesnom divadle“ (o hlucháňovi hôrnom a jeho spolupútnikoch). 

Potom nsledovali filmy „Murárik červenokrídly – nebeský anjelik s karmínovými 

krídlami“ (2001) (o murárikovi červenokrídlom), „Dve lásky inžiniera Sanigu“ 

(2001) (o hlucháňovi hôrnom a murárikovi červenokrídlom), „Chodníčkami Veľkej 

Fatry“ (2001) (o prírodných zaujímavostiach Veľkej Fatry), „Krídla Mira Sanigu“ 

(2008) (o životnej filozofii prírodovedca).    

S vydávaním kníh som dlho otáľal. Keď sa mi však v šuplíku nahromadilo za 

desať rokov pracovného života stovky rozprávok a poviedok, uvážil som, že už 

dozrel čas na to, že by som už mohol niečo vydať nielen časopisecky, ale aj knižne. 

Keďže po ukončení štúdia sa mojou záľubou stalo aj kreslenie prírodnín, ktorému 

som sa venoval vedno s písaním rozprávok a poviedok po večeroch, ktoré som trávil 

osamote v kaštieli v Gbeľanoch, resp. od roku 1993 na Výskumnej stanici ÚEL SAV 

v Starých Horách, za šesť tisícok večerov a nocí práce sa mi nahromadilo materiálu 

nie na jednu, lež hneď na niekoľko populárno-vedeckých kníh. A tak som sa 



odhodlal vydať svoju prvú knižku „Poviedky tetušky Jedličky“, ktorá uzrela svetlo 

tohto sveta v roku 1996. Od tých čias som si sporil peniaze, aby som každý rok 

mohol vydať aspoň jednu populárno-vedeckú knižku pre deti alebo dospelých. 

Z doteraz vydaných tridsiatich siedmych populárno-vedeckých knižných titulov som 

vydal vlastným nákladom tridsaťdva. V počítači mám ešte uložených ako „železnú 

zásobu“ z obdobia, keď moja myseľ nebola zaťažená svetskými starosťami 

o živobytie, pretože všetok servis v domácnosti robili naša dobrá mama, ďalších 

desať kníh pripravených na vydanie. V hlave nosím ešte navyše ďalších desať titulov, 

ktoré by som chcel v budúcnosti postupne „presunúť“ do počítača a potom sa 

pousilovať o ich vydanie. 

 Nechať si poznatky a zážitky zo zátiší prírody len pre seba by som považoval 

za sebecké. Chápal by som to, že som sa dospustil na dobrotivej pramatke prírode 

neodpustiteľného hriechu. Príbehy rozprávok a poviedok si ilustrujem vlastnými 

obrázkami a fotografiami. Popri písaní a kreslení sa mi fotografovanie prírody a jej 

ratolestí stalo ďalšou mojou veľkou záľubou, ktorej sa venujem vo voľnom čase.           

 Veľmi skoro po nástupe do profesie vedeckého pracovníka som pochopil, aké 

dôležité je šíriť poznatky z výskumu medzi širokými vrstvami obyvateľstva, ak ich 

chceme získať pre podporu vedy. Formovanie verejnej mienky z prvej ruky priamo 

od prírodovedca považujem za jednu z najdôležitejších a nezastupiteľných úloh. Bez 

cieleného a presne naprogramovaného ovplyvňovania povedomia detí a mládeže 

vhodnou formou zážitkového učenia len ťažko získame pre vedeckú dráhu spomedzi 

mládeže nádejných prírodovedcov. Som si vedomý tejto skutočnosti, a preto venujem 

popularizácii prírodovedy medzi mládežou maximálnu pozornosť.   

Ak chceme na vedeckú dráhu získať mladého človeka, neskoro je začať s 

„náborom“ na stredných, či až na vysokých školách. Ak chceme vypestovať 

kvalitného vedeckého pracovníka, ktorému sa stane zamestnanie poslaním a aj 

koníčkom, treba vzbudiť záujem o vedecký život už u žiakov základných škôl. 

Prednášky a terénne exkurzie ústiace do zážitkového učenia v podobe praktizovania 

nejakých pozorovaní alebo pokusov sa na tento typ práce s mládežou naviac hodia. 



Do týchto chvíľ som uskutočnil 520 prednášok na základných a stredných školách 

a 282 terénnych exkurzí spojených s pozorovaním života v prírode.     

Ústretovosťou a pohotovosťou som si za štvrťstoročie, počas ktorého sa 

venujem popularizácii vedy, vybudoval u masmédií vysoký kredit. Na otázky 

novinárov, ale aj na problémy občanov som ochotný odpovedať v ktorúkoľvek dennú 

či nočnú hodinu, za čo som si u ľudí vyslúžil prezývku „EKOPRIATEĽ A 

EKOPORADCA NA TELEFÓNE“. V takejto mimoriadne vďačnej role ma 

„vnímajú“ aj poslucháči mojich rozhlasových relácií a čitatelia mojich populárno-

vedeckých knižných titulov.  

Prostredníctvom mobilného telefónu či internetového spojenia som pomohol 

„v tiesni“ mnohým spoluobčanom pri riešení najrozmanitejších konfliktných situácií, 

spôsobených rôznymi druhmi živočíchov (kuny na pôjde, osy v drevárni, medveď v 

kuchyni, netopier pod blúzkou, sova v kúpeľni, sýkorka v poštovej schránke, 

ucholaky v bielizni, žltochvost v kredenci, procesia žiab predo dvermi...), s ktorými 

si sami nevedeli dať rady. Ušetril som ich tak od hrôzostrašných štrapácií, policajný 

či hasičský zbor od výjazdov k prípadom, s ktorými by si neboli vedeli dať rady 

a stáli by štátnu pokladňu nemalé finančné prostriedky. No a v neposlednom rade 

som zachránil mnoho zvieracích životov, ktoré by boli určite vyhasli, keby kuriózne 

situácie, v ktorých sa ratolesti prírody ocitli nedobrovoľne v interakcii s človekom, 

boli riešili neodborníci, ktorí sa v problematike života prírody nevyznajú a nepoznajú 

etologické prejavy živočíchov.       

Pre vedca je nesmierne dôležitá spätná väzba na ním vykonanú prácu. 

V rýdzo vedeckej oblasti sú to citačné ohlasy na jeho vedecké výstupy. Na poli 

popularizácie vedy sú to reakcie širokých vrstiev obyvateľstva v podobe listov, e-

mailov, telefonátov, či osobných rozhovorov. V mojom prípade sú takéto spätné 

väzby s poslucháčmi popularizačných relácií v rozhlase, divákmi v televízii alebo 

čitateľmi mojich knižných publikácií neobyčajne bohaté. Niet dňa, že by sa niekto 

o niečom zaujímavom z prírody cez „EKOPORADŇU“ neinformoval. Priznám sa, 

záujem o prírodovedu, ako aj o dianie v zátišiach prírody zo strany širokých vrstiev 



obyvateľstva, obzvlášť však detí a mládeže, je pre mňa najväčším impulzom do 

ďalšej vedeckej, ale najmä popularizačnej práce.         

 Veľmi skoro na počiatku svojej vedeckej dráhy som si uvedomil, aká dôležitá 

je pre vedu reklama, a to tak zistených vedeckých poznatkov, ako aj pracoviska, kde 

sa výsledky výskumu rodia v kropajach potu a odriekaní svetských pôžitkov. 

Prezentácie výsledkov výskumu, poskytovanie stanovísk k najrozmanitejším 

problémom súvisiacich s prírodovedou či popularizovanie svojej práce v médiách 

považujem za najlacnejšiu reklamu, ktorá nestojí vedeckú ustanovizeň ani euro. 

Popularizácia vedeckej práce cez spomenuté formy napomáha vytvárať kladný imidž 

nielen samotnej práce vedca, ale aj vedeckej ustanovizne.  


