
Čriepky zo života autora... 

 

Miroslav SANIGA (1964) je rodákom z Liptova, z dediny Liptovské Revúce, 

učupenej v lone veľkofatranskej prírody. Tu pod mohutnou skalnou hradbou 

Čierneho kameňa od raného detstva spoznával krásy prírodných zátiší a získaval 

hlboký vzťah ku všetkým ratolestiam matky Prírody.  

Láska k Božiemu stvorenstvu predurčila aj jeho študijné kroky. Po skončení 

základnej školy v rodnej dedine a po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku 

študoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Štúdiom prírodných 

javov a fenoménov sa jeho spätosť s prírodou viac a viac prehlbovala.   

Po vysokoškolských štúdiách pracoval „priamo“ pri ochrane prírody 

v Národnom parku Malá Fatra. Priamy kontakt s prírodou v povolaní viac a viac 

umocňoval nevšednú lásku autora k nej a jej súčastiam. Keďže v ňom už odmalička 

driemala detská zvedavosť poznávať dianie v zákutiach prírody, v roku 1993 

prechádza pracovať na Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Jeho 

pracoviskom sa stala Výskumná stanica v podhorskej dedinke Staré Hory, ktorá je 

rovnako situovaná pod úpätím Veľkej Fatry. Tu pracuje ako vedecký pracovník pri 

výskume vtáčích spoločenstiev až do týchto chvíľ.  

Srdcovou záležitosťou autora sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik 

červenokrídly. Autora obidva tieto vtáčie druhy hneď pri prvom stretnutí zvláštne 

očarili, či doslova omámili, ba vari až „uriekli“. Bola to láska na prvý pohľad 

a zamilovanie na celý život... Obidva tieto vtáčie druhy žijú v odľahlých zátišiach 

prírody, takže treba za nimi „tvrdo“ stúpať aj niekoľko hodín... „Vychádzka“ za 

týmito podivuhodnými Božími stvoreniami je spojená nielen s odriekaním mnohých 

ľudských pôžitkov (spánok a odpočinok), ale najmä s vypotením mnohých 

a mnohých litrov potu... Pri výskume hlucháňa od marca do konca mája 

„podstupuje“ autor každodenne „polnočný“ budíček a rovnako je tomu tak aj v jeseni 

od septembra do októbra... Premôcť sladký spánok v polovici a vydať sa každodenne 

polnočnou hodinou do tmavého lesa v čase i nečase na „výlet“ za hlucháňmi, tak to 

môže vysvetliť iba bezhraničná láska k týmto vtáčím stvoreniam...  



Počas náročných túr za objektmi výskumu má autor dlhé chvíle na 

pozorovanie života v zákutiach prírody a na rozjímanie o jej krásach. A tak sa niet 

čomu čudovať, že jeho citlivé romantické srdce „vidí“ v zátišiach prírody to, čo 

náhodný návštevník nepozorným okom ľahko prehliadne. Niektoré takéto „okamihy“ 

z ročného kolobehu života v prírode zachytáva aj objektívom fotoaparátu, aby ich 

navždy zvečnil nielen pre seba, ale pre všetkých milovníkov prírody. Za nespočetné 

dni a noci strávené v lone prírody bol autor svedkom aj nespočítateľného množstva 

príbehov, ktoré sa každú chvíľu odohrávajú v jej zákutiach. Nechať si tieto zážitky 

len pre seba by autor považoval za sebectvo a hriech, a tak ich sprístupňuje širokej 

čitateľskej verejnosti. Pre deti napísal knižky: „Poviedky tetušky Jedličky“ (1996), 

„Rok v prírode s Paľkom“ (1998), „Po lesných zátišiach s Paľkom“ (2000), 

„Rozprávky prababičky prírody“ (2003), „Rozprávky spod Čierneho kameňa“ 

(2004), „Rozprávky z Konvalinkového údolia“ (2004), „Rozprávky o sirôtočke 

sýkorôčke Dorôčke“ (2007), „Rozprávky pramamčičky Prírodčičky“ (2008), 

„Ako sýkorčiatko Zvedavčiatko spoznávalo zátišia dolinôčky Olinôčky“ (2009), 

„Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 1. diel: Rozprávky z dolinôčky 

Olinôčky“ (2010) a „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 2. diel: 

Rozprávky z dolinôčky Olinôčky“ (2011). Starším čitateľom, avšak nielen im, sú 

adresované knižky: „Hlucháne – moja láska“ (1997), „Rozjímanie s hlucháňmi“ 

(1998), „Rozjímanie s murárikmi“ (2007), „Rozjímanie s medveďmi“ (2007), 

„Nezabudnuteľné zážitky s rysmi“ (2007), „Ekologické úvahy“ (2007), „Reflexie 

o Bohu a prírode“ (2008), „Rozjímanie s prírodou“ (2008), „Príroda 

v premenách ročného kolobehu“ (2008), „Poézia lesa“ (2008), „Poézia prírody – 

Poetry of Nature (2008), „Z mojej vtáčej záhrady (2009), „Moja dvojjediná 

láska murárik a hlucháň“ (2009), „Rozprávková vtáčia záhradka – A fairytale 

bird garden“ (2009), „Zasnúbený s prírodou“ (2009), „Môj rozprávkový život 

pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách“ (2010), „Murárik 

červenokrídly v poetickom rozjímaní a perokresbách“ (2010), „Tetrov hlucháň 

v poetickom rozjímaní a perokresbách“ (2010), „Veselo-vážne príhody 

z prírody“ (2010), „Kalendár prírody“ (2011), „Čriepky zo zápisníka 

prírodovedca“ (2011), „Príroda – moja srdcová záležitosť“ (2011), „Čriepky z 



prírody“ (2011), „Vtáčie búdky a kŕmidlá v Rozprávkovej vtáčej záhradke 

a Rozprávkovom domčeku murárika červenokrídleho“ (2011), „Impresie 

prírody“ (2011) a „Symfónia prírody (2011).  

V „šuplíku“ čakajú na uverejnenie ešte viaceré autorove rukopisy pre 

najmenších čitateľov vo forme rozprávok z prírody... Autor si prežité príbehy vo 

svojich knižkách ilustruje sám.              

 Na poli vedeckom autor publikoval 67 pôvodných vedeckých príspevkov, 

o živote murárika červenokrídleho napísal samostatnú vedeckú monografiu. 

Aktuálne pozorovania z prírody vhodnou formou tlmočí aj širokej verejnosti, a to 

v podobe krátkych príspevkov v masovokomunikačných prostriedkoch. Spolu so 

Slovenskou televíziou spolupracoval na filmoch o prírode Veľkej Fatry a o živote 

murárika červenokrídleho a hlucháňa hôrneho.   

 Popri vedeckej a publikačnej práci si autor nájde čas aj na stretávanie 

s mládežou. Nespočetné množstvo besied na školách a medzi deťmi obľúbených 

terénnych vychádzok svedčí o mimoriadnom úsilí autora popularizovať prírodu a jej 

ochranu najmä u detí. Za vedecko-popularizačnú činnosť získal v roku 1998 Cenu 

SAV. V roku 2006 bola ocenená séria autorových príspevkov „Kalendár prírody“ 

v populárno-vedeckom časopise QUARK Cenou podpredsedu vlády a ministra 

školstva SR za 2. miesto v kategórii: „Vedecko-popularizačný príspevok roka“. 

Rodná obec Liptovské Revúce udelila autorovi v roku 2007 Čestné uznanie za 

dlhodobú úspešnú prezentáciu obce v oblasti publikačnej práce, literárnej 

tvorby a vedeckej činnosti. Liptovská knižnica G.F. Belopotockého 

v Liptovskom Mikuláši udelila autorovi cenu „Kniha Liptova 2008“ za populárno-

náučné tituly „Ekologické úvahy“ a „Poézia prírody / Poetry of nature“. V roku 

2009 dostal Miroslav SANIGA Cenu primátora mesta Ružomberok za významný 

podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry a ochrany prírody. V roku 2010 

sa stal autor držiteľom Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť už po 

druhýkrát. V tomto roku získal aj Cenu BAYER - HLAVNÚ CENU ZA TRVALO 

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ - NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii 

ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt „ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA 

ZÁHRADKA“. V roku 2010 prevzal Miroslav SANIGA od primátora mesta 



Ružomberok aj Ďakovný list mesta Ružomberok za rozvoj slovenskej 

žurnalistiky a propagáciu mesta Ružomberok.  

Najnovšie poznatky z výskumu prírodných procesov tlmočí autor aj 

vysokoškolským študentom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde na 

Katedre životného prostredia externe prednáša predmety „Biologická diverzita“, 

„Etológia živočíchov“, „Ornitológia“ a „Systém živočíchov“.   

    


