
Tichodroma 26 (2014) 117

Tichodroma 26:  117–125 (2014)  ISSN 1337-026X

Ornitológ a prírodovedec Miroslav Saniga jubiluje
Anniversary of ornithologist and naturalist Miroslav Saniga 

Čas beží a ani sme sa nenazdali a známy popula-
rizátor prírody, vtáctva, ornitológ a zoológ a náš 
dlhoročný kolega a priateľ Mirko Saniga (doc., 
Ing., CSc.; obr. 1) sa zaradil medzi päťdesiatni-
kov. Narodil sa 20. januára 1964 v Ružomberku 
a odvtedy býva v lone Veľkej Fatry (obr. 2) – 
v rázovitej dedinke pod Čiernym Kameňom – v 
Liptovských Revúcach. Gymnázium vyštudoval 
v Ružomberku (1979 – 1983) a láska k prírode 
predurčila aj jeho ďalšie kroky, a tak sa prihlásil 
na Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej 
a drevárskej (dnes Technickej univerzity) vo 
Zvolene, ktorú absolvoval v rokoch 1983 – 
1987.

Po vysokoškolských štúdiách pracoval 
ako odborný pracovník pre lesné ekosystémy 

v Národnom parku Malá Fatra, kde priamy 
kontakt s prírodou u neho stále viac a viac 
umocňoval nevšednú lásku k nej a všetkým jej 
súčastiam. Keďže v ňom už odmalička drie-
mala zvedavosť poznávať dianie v zákutiach 
prírody, od 1. 7. 1993 prechádza pracovať na 
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied 
do Zvolena. Jeho vysunutým pracoviskom sa 
stala Výskumná stanica v podhorskej dedinke 
Staré Hory, situovaná na južnom úpätí Veľkej 
Fatry. Tu pracuje doteraz ako vedecký pracov-
ník pri výskume vtáčích spoločenstiev (obr. 3). 
V rokoch 1990 – 1994 absolvoval externé ašpi-
rantské štúdium na Lesníckej fakulte Technickej 
univerzity vo Zvolene, kde pod vedením prof. 
Ing. J. Sládeka, CSc. spracoval tému: „Sezónna 

Obr. 1. Pri odchyte vtákov v Liptovských Revúcach na Revúcej, 15. 11. 2008 (Foto: B. Jarčuška).
Fig. 1. Birds trapping in Liptovské Revúce on Revúca river;  November 15, 2008 (Photo: B. Jarčuška).
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dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných 
geobiocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom 
stupni v Malej a Veľkej Fatre“. V roku 2008 
sa habilitoval na Fakulte ekológie a environ-
mentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 
s témou „Ekológia a etológia tetrova hlucháňa 
(Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch“.

Jeho hlavným vedeckým zameraním je 
ekológia a etológia vtákov, známa je jeho 
špecializácia na ekológiu a etológiu hlucháňa 
hôrneho (Tetrao urogallus) a murárika červe-
nokrídleho (Tichodroma muraria). Venuje sa 
však aj biodiverzite a ochrane horských lesov, 
ako aj ekosystémom nad hornou hranicou lesa, 
vzťahom medzi vtáčími spoločenstvami a me-
niacimi sa podmienkami prostredia. 

Vypracoval niekoľko teoretických a me-
todických štúdií, napr.: „Možnosť reintro-
dukcie tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) 
vo Vsetínskych vrchoch v Českej republike“ 
(1995); „Možnosť reintrodukcie tetrova hlu-
cháňa (Tetrao urogallus) v Moravskoslezských 
Beskydech v Českej republike“ (1996); „Návrh 
genofondových plôch tetrovovitých (tetrov 
hlucháň, tetrov hoľniak a jariabok lesný) vo 
Veľkej Fatre“ (1995).

Bol vedúcim riešiteľom 1 vedeckého pro-
jektu VEGA a 2 popularizačných projektov 
APVV a riešiteľom 12 vedeckých projektov  
VEGA  (Príloha 1). 

Publikoval celkom 82 pôvodných vedec-
kých prác, 1 monografiu o murárikovi červe-
nokrídlom, 10 kapitol v knižných publikáciách 
(výber prác v Prílohe 2). 

Svoje pedagogické schopnosti si overil pri 
vedení bakalárskych (8),  diplomových (15) na 
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a di-
zertačných prác (4) na materskom pracovisku 
ÚEL SAV vo Zvolene. 

Externe prednáša na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici (2001 – 2014; Fakulta 
prírodných vied, Katedra ekológie a environ-
mentálnej výchovy, od roku 2010 Katedra ži-
votného prostredia), a to predmety: Biologická 
diverzita, Etológia živočíchov, Ornitológia 
a Systém chordátov.

Mimoriadne rozsiahle sú vedecko-popula-
rizačné aktivity jubilanta (obr. 4). Napísal 50 
popularizačných kníh pre mládež i dospelých  
a mal niekoľko tisíc príspevkov v printových 
i elektronických masmédiách (Príloha 3). 
Táto nevšedná aktivita jubilanta sa odzrkad-
lila aj v množstve ocenení, ktoré získal od 
Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a od 
ďalších inštitúcii (obr. 5; Príloha 4).

Obr. 2. Pri hrabaní sena v rodnej Veľkej Fatre, 15. 7. 1975 
(Foto: Milan Saniga).
Fig. 2. By hay raking in native Veľká Fatra Mts., July 15, 1975 
(Photo: Milan Saniga).

Obr. 3. Na Výskumnej stanici ÚEL SAV Staré Hory, 16. 2. 
2005 (Foto: archív Miroslava Sanigu).
Fig. 3. At Research Station IFE SAS Staré Hory, February 16, 
2005 (Photo: archive of Miroslav Saniga).
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Spomienky na stretnutia s Mirkom

S Mirkom sme strávili množstvo dní v teréne, 
na konferenciách, rôznych poradách a komi-
siách. Hlavne terénne exkurzie s ním sú napl-
nené zvláštnou atmosférou jeho podrobných 
znalostí karpatskej prírody, príbehov plných 
medveďov, hlucháňov, či murárikov. Či to bolo 
v jeho rodnej Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách 
na tokaniskách hlucháňov, v okolí Liptovských 
Revúc, či na Poľane, alebo inde. Spomínam si, 
keď sme v masíve malofatranského Kľaku 22. 
mája 1996 spolu mapovali faunu pre ochranár-
sky zameraný projekt Štátnej ochrany prírody, 
Miro nezabúda dodnes, ako sme v jednej dutine 
starého buka našli granát, asi z 2. svetovej voj-
ny a komentuje: „Keď ho Tono vybral z toho 
buka, s Vojtom (Šušlíkom) sme sa hodili na zem 
a Tono ho v momente zahodil. Granát, našťastie, 
nevybuchol a my sme sa pokojne mohli zdvih-
núť a pokračovať v práci...“.

V roku 1996 sme spolu s Mirom nadviazali 
spoluprácu s Medzinárodnou spoločnosťou pre 
alpskú ornitológiu so sídlom v Innsbrucku (Dr. 
F. Niederwolfsgruber et al.) a v júni 1997 sme 
spolu s nimi organizovali 33. Monticola Tagung 
na Donovaloch. Zúčastnilo sa tam 47 ornitoló-
gov z 8 európskych krajín. V rámci konferencie 
sme mapovali aj vtáctvo Veľkej a Malej Fatry, 
Nízkych a Vysokých Tatier, Poľany, Badínskeho 
pralesa (Oberhänsli-Neweklowski W. 1998: 
Monticola 83: 55–84). Priateľstvá a spoluprá-
ca s členmi tejto organizácie zotrvali dodnes 
a v časopise Monticola Mirko publikoval via-
cero ornitologických prác.

V júni – júli 2004 sme spolu s kolegami 
z Ústavu zoológie Čínskej akadémie vied 
z Pekingu (prof. Fumin Lei, Zhao Jing) študova-
li vtáčie spoločenstvá, vokalizáciu, morfológiu, 
parazity  a denzity niektorých druhov pozdĺž 
vertikálneho gradientu Karpát. S Mirom sme 
robili v rámci tohto projektu odchyty vtáctva na 
hornej hranici lesa v oblasti Kráľovej studne vo 
Veľkej Fatre, pričom sme tu za 48 hod. (1. – 2. 7. 
2004) odchytili a spracovali až 19 druhov a 75 
jedincov vtákov (72 m bariérových japonských 
sietí), čo bolo na dané vysokohorské podmienky 
pomerne vysoký počet. Chytili sme tam vtedy 
aj jedince Phoenicurus phoenicurus, Turdus 

torquatus, Anthus spinoletta a zistili mnoho 
zaujímavých poznatkov. Zároveň sme tam sle-
dovali jedno z najvyššie položených hniezdísk 
belorítok na Slovensku (1300 m n. m.), ktoré 
je tam stále a kolíše v počte 6 – 18 hniezdnych 
párov ročne. 

K veselým spomienkam s Mirom patria aj 
naše výjazdy za tzv. krotkými hlucháňmi, či už 
pri našej maringotke na Poľane, v Korytnici, 
v Kremnických vrchoch, či lesných komple-
xoch Smrekovice... Mirko, k Tvojmu jubileu Ti  
aj  v mene kolegov z nášho Oddelenia ekológie 
živočíchov prajem pevné zdravie a veľa radosti 
z poznávania našej nádhernej prírody.

Anton Krištín

Obr. 4. Pri prednáške pre účastníkov exkurzie z tábora Detský 
fond Zvolen v Mirovej záhradke, 17. 8. 2010 (Foto: A. Krištín).
Fig. 4. Lecture for participants of Children´s fond Zvolen in 
Miro‘s garden, August 17, 2010 (Photo: A. Krištín).

Obr. 5. Pri odovzdávaní ceny SAV za vedecko-popularizačnú 
činnosť (sprava prof. J. Pastorek, predseda SAV, vľavo jubi-
lant, 20. 6. 2012 (Foto: P. Tuček).
Fig. 5. Appreciation of the Slovak Academy of Sciences Award 
for popularization of science (on the right prof. J. Pastorek, 
Chair of SAS, Miro on the left, June 20, 2012 (Photo: P. Tuček).
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Prvýkrát som Mirka „stretol“ ako malý fagan 
v časopise Roľnícke novinky. Bol to článok 
o hlucháňovi. Meno autora príspevku som si 
vtedy nezapamätal, v pamäti mi však utkvela 
ilustrácia tohto vtáčieho druhu v pre Mirka cha-
rakteristickom prevedení (obr. 6) a tiež zmienka 
o tom, že sa nebojí napiť zo studničky, z ktorej 
píjava aj – podľa stôp zistený – hlucháň. Keď 
som neskôr ako doktorand a jeho kolega na 
Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene zbadal 
Mirkove perokresby, hneď som si spomenul na 
to, že ho už „poznám“. 

Vďaka nemu som sa prvýkrát dostal pod 
tokajúceho hlucháňa, ukázal mi mnohé skryté 
zákutia jeho milovanej Veľkej Fatry...

Mira si vážim pre jeho zanietenosť pre 
prírodu a entuziazmus, s akým ju dokáže 
propagovať, pre jeho obetavosť a pracovitosť, 
o ktorej svedčia tisícky prírodopisných príspe-
vkov v rozhlase, časopisoch a televízii, stovky 
besied a terénnych exkurzií pre verejnosť, najmä 
mládež, desiatky kníh... Príroda je pre neho 
zázrakom. Svojimi textami či rozprávaniami 
sa preto snaží naučiť ľudí takto sa na ňu dívať 
a hlbšie a s bázňou a úctou ju vnímať a pristu-
povať k nej. Vie, že to pomôže nielen prírode, 
ale aj človeku samotnému.

Želám mu, aby v tejto činnosti nebol nikdy 
osamotený a aby svojou zanietenosťou pre 
prírodu nakazil ešte veľmi veľa ľudí.

Živio Mirko!

Benjamín Jarčuška

S Mirkom Sanigom som sa spoznal v januári 
1991, keď som nastupoval na vytúžený post 
strážcu-asistenta na Správu Národného parku 
Malá Fatra, ktorej sídlom bol vtedy kaštieľ 
v Gbeľanoch. Už po prvom rozhovore sa uká-
zalo, že sme naladení na rovnakej frekvencii. 
Zanedlho po našom zoznámení sa začalo 
rozvíjať naše obojstranné priateľstvo, ktoré 
pretrvalo dodnes.

Miro sa stal mojím vzorom, jednak vďaka 
svojmu čistému ľudskému charakteru, jednak 
kvôli odbornej erudovanosti a prirodzenému 
nadšeniu pre výskumnú prácu v teréne. Obdiv 
vo mne vždy vzbudzovala aj jeho fenomenálna 
pamäť a vysoký intelekt vedno s talentom réto-
riky, ktorý s úspechom využíval a stále využíva 
pri popularizácii vedy. Jednoducho povedané, 
priateľstvo s Mirom formovalo moje profesij-

Obr. 6. Perokresba hlucháňa (Autor: Miroslav Saniga).
Fig. 6. Pendrawing of Capercaillie (Author: Miroslav Saniga).
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né smerovanie a predurčilo smerovanie mojej 
ďalšej životnej cesty, za čo som mu nesmierne 
vďačný.

Povestný bol a je tiež jeho osobitý zmysel 
pre humor. Najlepšie to azda ilustruje príhoda, 
súvisiaca s terénnou prácou v Národnom parku 
Malá Fatra. Začiatkom deväťdesiatych rokov 
minulého storočia sa Miro intenzívne venoval 
výskumu sov v Krivánskej Fatre. Neraz som 
ho pri výskumoch v teréne sprevádzal a s úc-
tou som obdivoval jeho schopnosť dokonalej 
imitácie hlasov skúmaných sov. Prejavil som 
želanie naučiť sa imitovať hlas kuvička vrabčie-
ho, v čom mi Miro ochotne vyhovel. Keď som 
už imitovanie hlasu kuvička ako-tak zvládol, 
nasledovala fáza zdokonaľovania sa pri samo-
statných obchôdzkach v teréne. V jedno skoré 
jarné ráno som sa vybral na terénnu službu do 
oblasti Stohu. Do východiskového bodu, obce 
Štefanovej, som pricestoval prvým ranným 
autobusom ešte za tmy. Keď som už stúpal za 
brieždenia okrajom rozvoľneného smrekového 
lesa na Šlahorku, napadlo mi zúročiť a v praxi 
vyskúšať to, čo som sa od Mira naučil. Bez 
váhania som v krátkych intervaloch začal 
imitovať hlas kuvička v nádeji, že sa mi naň 
ozve skutočný samec. Po chvíli usilovného vá-
benia sa aj skutočne ozval. Jeho hlas zaznieval 
z hustého podrastu pod chodníkom a ja som sa 
v duchu zaradoval, že moje úsilie bolo koru-
nované úspechom. Súril ma však čas, mal som 
pred sebou ešte 2 – 3 hodiny stúpania na vrchol 
a tak som musel pokračovať v ceste. Večer, keď 
som sa vracal z terénu, zastavil som sa v kaštieli 
v Gbeľanoch, kde bol Miro počas pracovného 
týždňa ubytovaný. S hrdosťou v hlase som sa 
mu pochválil svojím úspechom z terénu. Miro 
chvíľu s vážnou tvárou predstieral, že ma sús-
tredene počúva. No vzápätí som na jeho tvári 
pobadal úškrn. Nedokázal sa už ďalej ovládať 
a prepukol hurónskym smiechom. Keď ho 
záchvat smiechu prešiel, prezradil mi, že hlas 
kuvička, o ktorom som sa domnieval, že jeho 
pôvodcom je skutočný kuvičok, vydával on 
sám. Vracal sa totiž z nočného výskumu sov 
a keď z diaľky uvidel, ako sa uberám hore 
chodníkom, ukryl sa v podraste lesa a čakal na 
svoju príležitosť. V okamihu,  keď začul moju 

hlasovú imitáciu, nelenil, a hlasno a odhodlane 
naň odpovedal.

Ladislav Hlôška

Vďaka ujovi Mirovi som nadobudol lásku 
k prírode a postupne si prehĺbil záujem najmä 
o vtáky. Pamätám si, ako som po prečítaní 
knihy od uja Mira „Rozjímanie s murárikmi“ 
pred Vianocami roku 2007 vymenil poradie 
dôležitosti mojich kníh na poličke. Tento knižný 
titul nahradil celé moje detstvo na čele stojacu 
knižku „Rušeň Tomáš“... Nikdy nezabudnem 
na výlety s ním, počas ktorých som sa učil spo-
znávať prírodu okolia Starých Hôr, Liptovských 
Revúc a iných lokalít na strednom Slovensku. 
Prechádzky s ním  mi navždy utkveli v pamä-
ti. Chodiť na výlety s ním bolo niečo úžasné, 
naučil som sa spoznávať mnohé druhy húb, 
rastlín, ale hlavne živočíchov. Jeho zásluhou 
som získal aj základné poznatky o pozorovaní 
a monitoringu vtákov. Zúčastnil som sa aj na 
šiestich ročníkoch ním organizovanej Školy 
mladých prírodovedcov, kde som sa spoznal 
a spriatelil s mnohými mladými milovníkmi 
prírody. Vďaka ujovi sme sa počas prázdnin 
dostali na miesta, o ktorých píše vo svojich 
knihách a mali sme možnosť zažiť niečo z toho, 
o čom v nich píše, napr. pozorovali sme v noci 
hlucháne a sovy, chytali a krúžkovali spevavce. 
Ďalej ma ujo Miro naučil aj to, že príroda je 
krásna v každom počasí,  že do prírody treba 
ísť načerpať nové sily do ďalších etáp života, 
že príroda je nevyčerpateľným zdrojom na po-
znávanie, a že milovník prírody má v nej stále 
čo objavovať. Preto som sa rozhodol prispieť aj 
týmto vyznaním a vyslovením slov vďaky mô-
jmu učiteľovi ujovi Mirovi a do ďalších rokov 
mu zaželať všetko najlepšie, pevné zdravie, 
spokojnosť a veľa radosti pri výletoch najmä 
za jeho milovanými hlucháňmi a murárikmi. 
Ďakujem, ujo Miro!

Martin Matejka (15 r., Gymnázium 
Ružomberok)
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Prílohy / Appendices

Príloha 1. Vedecké a vedecko popularizačné 
projekty.
Apendix 1. Scientific and popularizational 
projects.

•	 Štruktúra a funkcia živočíšnych spoločenstiev ekotó-
nov lesných ekosystémov (VEGA 2/2001/22; 1/2002 
– 12/2004) – vedúci projektu.

•	 Potravné vzťahy modelových živočíchov v lesných 
ekosystémoch (VEGA 2/2290/95; 1/1995 – 12/1997) 
– člen riešiteľského kolektívu.

•	 Zdravotný stav lesných drevín vo vzťahu k biotic-
kým faktorom (VEGA 2/2030/95; 1/1995 – 12/1997) 
– člen kolektívuZooekologický výskum v lesných 
rezerváciách (VEGA 2/5172/98; 1/1998 – 12/2000) – 
člen riešiteľského kolektívu.

•	 Potravné vzťahy modelových živočíchov v lesných 
ekosystémoch (VEGA 2/7025/20; 1/2000 – 12/2002) 
– člen riešiteľského kolektívu.

•	 Ekológia živočíchov pozdĺž vertikálneho gradientu 
lesov Západných Karpát (VEGA 2/3006/23; 1/2003 – 
12/2005) – člen riešiteľského kolektívu.

•	 Ekológia modelových živočíchov v územiach a bio-
topoch európskeho významu s dôrazom na európ-
sky významné druhy (VEGA 2/6007/27; 1/2006 – 
12/2008) – člen riešiteľského kolektívu.

•	 Životné stratégie modelových lesných druhov živočí-
chov v kontrastne odlišných podmienkach prostredia 
(VEGA 1/0130/08; 1/2008 – 12/2010) – člen riešiteľ-
ského kolektívu.

•	 Potravné a habitatové vzťahy lesných živočíchov 
k drevinám (VEGA 1/0110/09; 1/2009 – 12/2012) – 
člen riešiteľského kolektívu.

•	 Fragmentácia a vznik nových biotopov po narušení 
lesa: ekologická plasticita druhov a ich spoločenstiev 
(VEGA 2/0157/11; 1/2011 – 12/2014) – člen riešiteľ-
ského kolektívu.

•	 Genetická diferenciácia fragmentovaných populácií 
tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hoľnia-
ka (Tetrao tetrix) v Západných Karpatoch (VEGA 
1/0303/12; 1/2012 – 12/2014) – člen riešiteľského 
kolektívu.

•	 Reakcie živočíchov na meniacu sa štruktúru lesa 
(VEGA 2/0035/13; 1/2013 – 12/2016) – člen riešiteľ-
ského kolektívu.

•	 Škola mladých prírodovedcov (APVV – LPP-0059-

06; 11/2006 – 10/2009) – vedúci projektu.
•	 Prírodoveda – naša priateľka (APVV – LPP-0011-09; 

9/2009 – 8/2012) – vedúci projektu.

Príloha 2. Pôvodné vedecké práce – výber.
Apendix 2. Original papers – selection.

Saniga M. 1994: Bird community of the forests of the  
spruce-beech-fir vegetation tier in the Veľká and Malá  
Fatra mountains. — Biológia, Bratislava 49: 787–794.

Saniga M. 1995: Breeding bird communities of the  fir-be-
ech to the dwarfed-pines vegetation tiers in the  Veľká 
and Malá Fatra mountains. — Biológia, Bratislava 
50: 185–193.

Saniga M. 1995: Seasonal distribution, habitat, and  
territory of Wallcreeper (Tichodroma muraria) in 
the Veľká Fatra mountains (West Carpathians). — 
Biológia, Bratislava 50: 195–202.

Saniga M. 1995: Seasonal dynamics of the bird assem-
blages  in the natural forests of the spruce vegetation 
tier. — Folia zoologica 44: 103–110.

Saniga M. 1995: Seasonal distribution, altitudinal and  
horizontal migration of the Wallcreeper (Tichodro-
ma muraria) in the Malá Fatra mountains, Slovak 
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Príloha 3. Vedecko-popularizačné aktivity.
Apendix 3. Popularizational activities.

•	 populárno-vedecké knižky o živote prírody pre deti 
(11): Poviedky tetušky Jedličky (1996), Rok v prí-
rode s Paľkom (1998), Po lesných zátišiach s Paľ-
kom (2000), Rozprávky prababičky Prírody (2003), 
Rozprávky spod Čierneho kameňa (2004), Roz-
právky 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), 
Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 2. diel: 
Rozprávky z dolinôčky Olinôčky(2011),

•	 populárno-vedecké knižky o živote prírody pre dospe-
lých (39): Hlucháne – moja láska (1997), Rozjímanie 
s hlucháňmi (1998), Nezabudnuteľné zážitky s rysmi 
(2007), Rozjímanie s murárikmi (2007), Rozjímanie 
s medveďmi (2007), Ekologické úvahy (2007), Ref-
lexie o Bohu a prírode (2008), Rozjímanie s príro-
dou (2008), Poézia lesa (2008), Príroda v premenách 
ročného kolobehu (2008), Poézia prírody / Poetry of 
nature“ (2008), Z mojej vtáčej záhrady (2009), Moja 
dvojjediná láska murárik a hlucháň (2009), Rozpráv-
ková vtáčia záhradka / A Fairytale bird garden (2009), 
Zasnúbený s prírodou (2009), Môj rozprávkový život 
pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských 



124 Tichodroma 26 (2014)

výšinách (2010), Murárik červenokrídly v poetickom 
rozjímaní a perokresbách (2010), Tetrov hlucháň 
v poetickom rozjímaní a perokresbách (2010), Vese-
lo-vážne príhody z prírody (2010), Kalendár prírody 
(2011), Čriepky zo zápisníka prírodovedca (2011), 
Príroda – moja srdcová záležitosť (2011), Čriepky z 
prírody (2011), Impresie prírody / Impressions of the 
Nature (2011), Vtáčie búdky a kŕmidlá v Rozprávko-
vej vtáčej záhradke a Rozprávkovom domčeku murá-
rika červenokrídleho / Bird boxes and feeders in the 
Fairytale Bird Garden and Fairytale Wallcreeper’s 
house (2011), Symfónia prírody (2011), Murárik 
červenokrídly – „Nebeský anjelik“ s karmínovými 
krídlami / The Wallcreeper – ‘Heavenly angel’ with 
carmine wings (2012), Čarokrásna príroda / Enchan-
ting nature (2012), Najúsmevnejšie historky so zvie-
ratami (2013), Hlucháň hôrny – operené stvorenie 
s najpodivuhodnejšími krivkami tela (2013), Tichod-
roma muraria (2013), Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode 
(2013), Symfónia svetla a tieňa / A symphony of light 
and shadow (2013), Rodný môj kraj – najmalebnejší 
pozemský raj... (2013), Murárik červenokrídly – ope-
rené stvorenie s nadprirodzeným výzorom a nebeský-
mi prejavmi správania (2014), Hlucháň hôrny – les-
ný operenec s nadprirodzenou pózou počas tokania 
(2014), Liečivé dúšky sviatočnej obrázkovej poézie 
prírody (2014), Božia signatúra na úžasnom diele prí-
rody (2014), Život krajší od vysnívaného... s prírodou 
na nebeskej hladine αR-P-R (2014),

•	 populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode 
v odborných časopisoch -a v dennej tlači (2031),

•	 populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v 
rozhlase (3156),

•	 populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode 
v televízii (215),

•	 besedy na základných a stredných školách (675),
•	 terénne exkurzie so žiakmi a študentmi (390),
•	 „Letná škola mladých prírodovedcov“ (25 kurzov),
•	 populárno-vedecké filmy o prírode Slovenska, spo-

lupráca so Slovenskou televíziou (7): V lesnom 
divadle (1991) (o tetrovovi hlucháňovi a jeho spo-
lupútnikoch), Murárik červenokrídly – nebeský an-
jelik s karmínovými krídlami (2001) (o murárikovi 
červenokrídlom), Dve lásky inžiniera Sanigu (2001) 
(o tetrovovi hlucháňovi a murárikovi červenokríd-
lom), Chodníčkami Veľkej Fatry (2001) (o prírodných 
zaujímavostiach Veľkej Fatry), Krídla Mira Sanigu 
(2008) (o životnej filozofii prírodovedca), Fascinu-

júca choreografia „krasolietania“ nebeského anje-
lika s karmínovými krídelkami (2013) (o úžasných 
letových schopnostiach murárika červenokrídleho), 
Symfónia života nadprirodzeného operenca z najluk-
ratívnejšej nebeskej štvrte (2013) (o živote murárika 
červenokrídleho),

•	 putovná výstava v roku 1998: Hlucháne – moja láska 
(Súbor 92 perokresieb a text o ohrozenom tetrovovi 
hlucháňovi – Slovenské národné múzeum Andreja 
Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská 
Bystrica, Liptovské múzeum Ružomberok, Oravské 
múzeum Dolný Kubín, Múzeum TANAP-u Tatranská 
Lomnica, Považské múzeum Žilina),

•	 putovná výstava v roku 1999: Murárik červenokrídly 
– operený skvost vápencových skál a azúrového neba 
(súbor 110 perokresieb a text o vzácnom murárikovi 
červenokrídlom – Slovenské národné múzeum Andre-
ja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská 
Bystrica, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Po-
važské múzeum Žilina),

•	 putovná výstava v roku 2002 – 2003: Poézia prírody 
(súbor 100 farebných fotografií zachytávajúci život 
prírody na Slovensku v premene ročného kolobehu – 
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Slovenské 
národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Považské 
múzeum Žilina).

Príloha 4. Ocenenia.
Apendix 4. Appreciations.

•	 diplom za 1. miesto vo fakultnom kole ŠVOČ – Sek-
cia BIO I. (1987),

•	 čestné uznanie za účasť v celoštátnom kole ŠVOČ 
v školskom roku 1986/1987 (1987),

•	 čestný diplom za 1. miesto v celoštátnom kole súťaže 
o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v obore lesníc-
tvo (1987),

•	 cena rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo 
Zvolene za vynikajúce výsledky v štúdiu a študent-
skej vedeckej a odbornej činnosti na Lesníckej fakulte 
(1987),

•	 cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1998),
•	 cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za 

2. miesto v kategórii: „Vedecko-popularizačný prís-
pevok roka“ za sériu príspevkov „Kalendár prírody“ 
v populárno-vedeckom časopise Quark (2006),

•	 čestné uznanie obce Liptovské Revúce za dlhodobú 
úspešnú prezentáciu obce v oblasti publikačnej práce, 
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literárnej tvorby a vedeckej činnosti (2007),
•	 cena „Kniha Liptova 2008“ udelená Liptovskou kniž-

nicou G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za 
populárno-náučné tituly „Ekologické úvahy“ a „Poé-
zia prírody / Poetry of nature“ (2009),

•	 cena „Primátora mesta Ružomberok za významný po-
diel pri výchove mládeže v oblasti literatúry a ochra-
ny prírody“ (2009),

•	 cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu 
činnosť (2010),

•	 cena Bayer – hlavná cena za trvalo udržateľný roz-
voj – Národnej envirosúťaže 2010 v kategórii Enviro 
čin roka – 1. miesto, za projekt „Rozprávková vtáčia 
záhradka“ (2010),

•	 ďakovný list mesta Ružomberok za rozvoj slovenskej 
žurnalistiky a propagáciu mesta Ružomberok (2010),

•	 cena „Kniha Liptova 2011“ – 3. miesto, udelená Lip-

tovskou knižnicou G. F. Belopotockého v Liptov-
skom Mikuláši za populárno-náučný titul „Kalendár 
prírody“ (2012),

•	 cena SAV za popularizáciu vedy za celoživotné akti-
vity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií 
a mediálnych výstupov (2012),

•	 cena Andreja Radlinského za prínos v mediálnej 
oblasti udelená Radou pre spoločenské komunikač-
né prostriedky pri Konferencii biskupov Slovenska 
(2013),

•	 bronzová medaila prof. RNDr. Oskára Ferianca, 
DrSc. za rozvoj ornitológie na Slovensku (2014),

•	 čestné uznanie Klubu fotopublicistov slovenského syn-
dikátu novinárov za kvalitne spracované publikačné 
texty v knihe „Rodný môj kraj – najmalebnejší pozem-
ský raj“ v 7. ročníku súťaže „Najkrajšia kniha a propa-
gačný materiál o Slovensku za rok 2013“ (2014).


