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Štefan Pčola *1949 – †2020

„Každy Pišta komuňišta ľem mi dvojo ňe“ ozva-
lo sa zakaždým v telefóne, keď sme si zavolali so 
Štefanom. Len naposledy, keď som mu zazvonil, 
tak sa ozval nejak nezrozumiteľne, tak som sa 
ho opýtal „Co ši chory abo co?“ Na čo mi ťažko 
odpovedal: „Štefan, je to v riti, mám rakovinu 
pľúc“. Počas bronchoskopie mu poškodili hla-
sivky, preto nevedel rozprávať. Mal som hneď 
tušenie, že je zle. Ešte som ho chcel navštíviť 
v nemocnici, ale v čase Covidu to nebolo také 
jednoduché a kým som sa nejak rozhodol, pred-
behla ma správa: Štefan dnes ráno zomrel...

Štefan Pčola sa narodil 16. 2. 1949 v Snine 
ako prvý syn matky Anny a otca Štefana. Mama 
bola domáca a neskôr výčapníčka. Otec pracoval 
ako vedúci reštaurácie. Mal dvoch mladších 
súrodencov Pavla (1955) a Jána (1962). Celý 
život žil v Snine, kde získal aj svoje vzdelanie. 
Po skončení základnej školy študoval na Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole, ktorú ukončil v roku 
1967. V tom roku začal študovať v Košiciach 
Prírodovedeckú fakultu, ale po roku štúdium 
zanechal. V rokoch 1968 a 1969 bol učiteľom na 
Základnej deväťročnej škole, kde učil telovýchovu 
a v rokoch 1971–1979 pôsobil ako učiteľ a vy-
chovávateľ na Odbornom učilišti spojov, všetko 
v Snine. Sám bol zapáleným športovcom – bas-
ketbalistom a zúčastňoval sa celoštátnych zápasov 
v rámci spojárov. Od malička ho zaujímali vtáky. 
Choval kanáriky, neskôr papagáje (tie až do smr-
ti), bažanty a iné. V Snine bol dávnejšie známy 
aj tým, že behal po meste spolu s vydrou, neskôr 
choval vlka Brixiho. Spolu s týmito činnosťami 
od mladi stále fotografoval prírodu a s týmto 
koníčkom vydržal až do smrti. 

V roku 1979 sa oženil s Ľubicou rodenou 
Švenkovou, ale manželku stratil už v roku 

1998, keď zomrela na následky rakoviny. 
Vychovávali tri deti – Štefániu (1980), Štefana 
(1982) a Janku (1986). Od roku 1977 až do 
svojej smrti pracoval na poli ochrany prírody. 
Začal na Správe CHKO Vihorlat, pracovisko 
v Michalovciach, ako strážca prírody v obvode 
Snina až do roku 1987. Potom prešiel na správu 
CHKO Východné Karpaty ako strážca prírody 
pre obvod Starina. V rokoch 1985–1987 nav-
števoval školu na Inštitúte ministerstva vnútra 
so zameraním na výchovu k ochrane životného 
prostredia v Bratislave. Napriek tomu, že ne-
mal vysokoškolské vzdelanie, na základe jeho 
vynikajúcich poznatkov, predovšetkým v orni-
tológii, ho v roku 1993 povýšili na odborného 
pracovníka pre zoológiu. V roku 1996 prestúpil 
na Správu Národného parku Poloniny, kde 
pracoval ako odborný pracovník – zoológ až do 
apríla 2016, kedy odišiel do dôchodku. Napriek 
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Obr. 1. Štefan Pčola (2015) (Foto: S. Harvančík).
Fig. 1. Štefan Pčola (2015) (Photo by S. Harvančík).
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tomu ďalej navštevoval bývalé pracovisko a bol 
v stálom kontakte s bývalými kolegami.

Svojimi vedomosťami sa postupne vypra-
coval na uznávaného odborníka na stavovce 
i bezstavovce, z nich najmä rovnokrídlovce 
a vážky. Významnou mierou prispel k poznaniu 
rovnokrídlovcov severovýchodného Slovenska, 
pričom každý pozoruhodný druh hlásil do databá-
zy atlasu: www.orthoptera.sk. Avifaunu študoval 
v oblastiach Laboreckej vrchoviny, Bukovských 
i Vihorlatských vrchov a v Beskydskom predho-
rí. Robil monitoring ornitocenóz v prírodných 
lesných spoločenstvách NP Poloniny. Svoje 
vedomosti o vtákoch okresu Snina zverejnil vo 
forme monografie v roku 2012. Aktívne pôsobil 
v mnohých zoologických organizáciách, predo-
všetkým zameraných na ornitológiu. Bol členom 
Československej spoločnosti ornitologickej 
v Prahe od roku 1975, v súvislosti s ktorou vy-
konával aj krúžkovanie vtákov od roku 1983. Bol 
aj zakladajúcim členom Východoslovenského 
ornitologického klubu pri ZK ROH Chemko 
Strážske a členom redakčnej rady jeho časopisu 
Milvus v roku 1984, členom Slovenskej orni-
tologickej spoločnosti od roku 1986 a členom 
Moravského ornitologického spolku (v preuka-
ze je členská známka za rok 1992). Veľký kus 
práce vykonal v oblasti dobrovoľníckej činnosti 
v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny 
a neskôr v Spolku priateľov Východných Karpát, 
najmä medzi mládežou. Popri otcovi (ktorý bol 
dlhé roky poľovným hospodárom) sa od roku 
1974 stal členom Slovenského poľovníckeho 
zväzu a po jeho smrti krátky čas prevzal jeho 
funkciu, ale ako ochranca prírody krátko potom 
s poľovníctvom prestal. 

Často robil v Poloninách odborného zoo
logického sprievodcu, napr. v máji 1997 
sprevádzal odbornú exkurziu pre účastníkov 
medzinárodného sympózia „Ďatlovce 1997“, 
ktoré sa konalo na Ústave ekológie lesa SAV 
vo Zvolene (Tichodroma 12, Supplementum 1, 
1999),  v roku 1999 sprevádzal po východných 
Karpatoch skupinu anglických ornitológov 
z Royal Air Force Ornithological Society, 
vedenú M. Blairom a A. Krištínom, v r. 2003 
bol pri hodnotení karpatských pralesov ko-

Obr. 2. Počas vojenskej služby (1970).
Fig. 2. During military service (1970).

Obr. 3. Vždy v dobrej nálade (2011).
Fig. 3. Always in a good mood (2011).
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misiou UNESCO, ktorá prispela k zaradeniu 
Karpatských bukových pralesov do prírodného 
dedičstva UNESCO, atď.

V roku 2003 bol hlavnou osobnosťou po-
čas reštitúcie zubra hrivnatého na území NP 
Poloniny. Projekt vypracovala holandská mimo-
vládna organizácia Large Herbivore Foundation 
(LHF, predtým Large Herbivore Iniciative pri 
WWF) za participácie ŠOP SR Banská Bystrica. 
Počas projektu Štefan Pčola spolupracoval 
s nasledujúcimi odborníkmi: 

prof. dr. hab. Kajetan Perzanowski, Ústav 
biologických vied Katolíckej univerzity Jana 
Pavla II v Lubline; prof. dr. hab. Wanda Olech
Piasecka, Varšavská univerzita prírodných 
vied – SGGW, Katedra genetiky a chovu zvie-
rat, chairman IUCN Bison Specialist Group 
a koordinátorka záchranného chovu zubrov 
(EEP); Maciek Januszczak  Poľská  akadémia  
nauk, Stacja  Badawcza Fauny Karpackiej 
v Ustrzykach Dolnych, všetci Poľsko.

Dr. Cesare Avesani Zaborra, vedecký 
riaditeľ Parco Natura Viva v Bussolengu; 
Dr. Viviana Sorrentino, Parco Natura Viva di 
Bussolengo; doc. Massimo Trabalza Marinucci, 
Katedra patológie, diagnostiky a veterinárnej 
kliniky na univerzite v Perugii; Claudio Forte, 
Fakulta veterinárneho lekárstva Univerzity 
v Perugii; doc. prof. Stefano Filacorda, Katedra 
poľnohospodárskych, potravinárskych, envi-
ronmentálnych a živočíšnych vied Univerzity 
v Udine; Dr. Stefano Pesaro, veterinár a spolup-
racovník univerzity v Udine, všetci Taliansko.

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., MVDr. 
Ladislav Molnár, PhD., MVDr. Ján Čurlík, PhD. 
a MVDr. Katarína Oberhauserová, PhD., pracov-
níci Univerzity a veterinárneho lekárstva Košice.

prof. MVDr. Ivan Literák a MVDr. Jiří 
Klimeš, CSc, Ústav biologie a chorob volně 
žijících zvířat, Veterinární a farmaceutická 
Univerzita (veterinárne vyšetrenia reštituova-
ných zubrov v NP Poloniny), Česká republika. 

Spolupracoval s Barbarou Ćwikowskou 
z Miestnej stanice environmentálneho vzdeláva-
nia vo Wołosatom, pracovníkmi Bieszczadzkeho 
Parku Narodowego a s Vasylom Kopachom 
z Užanského národného parku. Keďže bol odbor-

Obr. 4. Stále v teréne (na vrchole Sninského kameňa, okolo 
1980).
Fig. 4. Daily in the field (at the top of Sninský Kameň, around 
1980).

Obr. 5. Pri fotení vážok (2015).
Fig. 5. During dragonflies documentation (2015).

Obr. 6. So svojou obľúbenou opičkou (2016; obr 2-6 archív 
rodiny Š. Pčolu). 
Fig. 6. With his favorite monkey (2016; fig. 2-6 Š. Pčola 
family archiv). 
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níkom pre prírodu severovýchodného Slovenska, 
vyhľadávali ho filmoví kameramani a režiséri, 
hlavne bratia Jindro a neskôr Zdeno Vlachovci.

Štefana som spoznal v roku 1977, keď 
navštívil Zemplínske múzeum v ktorom som 
pracoval. Vyhľadal ma a predstavil sa, že je 
zo Sniny a veľmi ho zaujímajú vtáky. A od 
tej chvíle nastalo naše priateľstvo až do jeho 
smrti. Môžem povedať, že bol mojím najlepším 
priateľom. Nikdy som ho neoslovoval Pišta, 
lebo to maďarské meno mu v prostredí, kde žil 
vôbec neprislúchalo. Keďže som ako zoológ 
v múzeu študoval vtáky a cicavce Zemplína, 
bývalý okres Humenné spolu so Sninou patrili 
k hornému Zemplínu, a tak som tam veľmi často 
robil výskum. Samozrejme od roku 1977 spolu 
so Štefanom, a to prvýkrát 7. mája. Ako býva-
lému vedúcemu Skupiny pre výskum dravcov 
a sov nebolo pre mňa ťažké „nahovoriť“ ho, aby 
sa začal intenzívne venovať týmto skupinám 
vtákov. Počas spoločných výletov som zistil, že 
veľmi dobre poznal vtáky a čoskoro ich vynika-
júco poznal aj podľa ich spevu a rôznych hlasov. 
Neskôr ako pracovník správ chránených území 
mal záujem poznávať všetky skupiny stavovcov. 
Ako múzejník som mu pomáhal len pri výskume 
drobných zemných cicavcov a netopierov, lebo 
nemal k nim príslušné odchytové zariadenia. 
Počas svojich ornitologických výskumov in-
tenzívne hľadal hniezda dravcov, dutiny obsa-
dené sovami a zbieral aj ich vývržky, z ktorých 
som pre neho určoval nimi ulovené živočíchy. 
Veľmi dobre zmapoval najmä rozšírenie orla 
krikľavého (okrúžkoval 22 mláďat) a sovy 
dlhochvostej, ale aj haje červenej, jastraba 
veľkého a orla skalného. Sledoval cieľavedome 
hadiara krátkoprstého, z ktorého mal množstvo 
výskytových záznamov, ale jeho sen nájsť mu 
hniezdo sa nakoniec nesplnil. Ojedinelým jeho 
objavom bol nález hniezda orla krikľavého 
na zemi. Zúčastnil sa mapovania hniezdneho 
rozšírenia vtákov v rokoch 1973 –1977, kedy 
spracoval 8 kvadrátov v okolí Sniny (Šťastný 
et al. 1987). Mapoval tiež vtáctvo v rokoch 
1995 – 1999 pre pripravované dielo o rozšíre-
ní vtákov na Slovensku (Danko, Darolová & 
Krištín, 2002). Skúmali sme a publikovali údaje 

o vtáctve Vihorlatských vrchov, kde sa využili 
jeho výborné poznatky zo severnej polovice po-
horia. A samozrejme ako lokálpatriot sledoval 
výhradne faunu severovýchodného Slovenska – 
okres Sninu a jeho okolie. Od roku 1983 začal aj 
krúžkovať vtáky. Žiaľ, kompletný zoznam ním 
okrúžkovaných vtákov sa mi nepodarilo zohnať. 
Z  KS Praha som dostal len výsledky za roky 
1984–1991 a 1997, aj to prevažne len dravce, 
sovy a pulli vybraných druhov spevavcov. Z KS 

Tab. 1. Zoznam a počet okrúžkovaných vtákov Štefanom 
Pčolom (neúplný).
Table. 1. List and numbers of birds (not complet) ringed by 
Štefan Pčola.
Druh / Species Počet / Number
Accipiter gentilis 5
Accipiter nisus 4
Aegithalos caudatus 22
Alcedo atthis 9
Aquila pomarina 22
Asio otus 5
Buteo buteo 9
Carduelis carduelis 74
Carduelis flammea 2
Carduelis flammea cabaret 8
Carduelis chloris 126
Carduelis spinus 311
Ciconia ciconia 1
Cinclus cinclus 6
Cyanistes caeruleus 8
Cygnus olor 1
Emberiza citrinella 2
Erithacus rubecua 19
Falco tinnunculus 5
Ficedula parva 4
Fringilla coelebs 5
Fringilla montifringilla 1
Gavia arctica 1
Hirundo rustica 18
Jynx torquilla 1
Lanius excubitor 1
Milvus migrans 2
Milvus milvus 3
Motacilla alba 12
Motacilla cinrea 25
Parus major 28
Pernis apivorus 3
Phoenicurus ochruros 7
Poecile palustris 3
Prunella modularis 1
Pyrrhula pyrrhula 13
Regulus regulus 1
Saxicola rubetra 19
Serinus serinus 42
Strix uralensis 3
Sylvia atricapilla 4
Sylvia curruca 3
Tachybaptus ruficollis 1
Troglodytes troglodytes 5
Turdus merula 1
Turdus philomelos 1
Tyto alba 1
Spolu/Total 848
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Bratislava som dostal len výsledky za roky 
2012, 2016–2018 (viď tab. 1). Ako chovateľ 
vtáctva chytal najčastejšie  semenožravé druhy. 
Obaja sme boli náruživými fotografmi a Štefan 
dosahoval veľmi dobré výsledky, pričom foto-
graficky zdokumentoval veľa druhov vtákov, 
typických pre severovýchodné Slovensko. 
Posledné roky života sa intenzívne venoval aj 
fotografovaniu vážok a rovnokrídlovcov. 

Štefan, takmer každým nazývaný Pišta, bol 
neprehliadnuteľnou osobnosťou v Snine. Najmä 
vo vyššom veku, vďaka svojej mohutnej postave, 
snehobielym vlasom a brade, i silnému hlasu. 
Bol rodeným zabávačom, v neustále dobrej ná-
lade rozprával úsmevné príhody, vtipy a rôzne 
slovné hračky, takže neušiel pozornosti. Aj počas 
spoločných výskumov hýril dobrou náladou a ne-
ustále sme sa smiali takmer všetkému, čo s ob-
ľubou povedal. Z množstva vtipných nápadov 
spomeniem aspoň jeden. Pred cestovaním noč-
ným rýchlikom sme boli u nás v Michalovciach 
a moja manželka nám pred odchodom ponúkla 
na cestu pohárik pálenky. No ako je aspoň u nás 
na východe zvykom, treba aj druhý pohárik do 
druhej nohy, aby človek ne kríval. Tak sme vypili 
aj druhý pohárik a Štefan na to s údivom pozrel 
na svoje nohy a povedal: „Hú, ta zaš ľem do tej 
pošlo“. Počuli sme to s manželkou po prvýkrát 
a z chuti sme sa na tom dlho smiali. Samozrejme, 
pre manželku to bola výzva na naliatie tretieho 
pohárika. Hral na ťahacej harmonike a výborne 
spieval, pričom zvykol poznamenať, že „jaka
taka spivanočka furt ľepša jak plač“.

Štefan zomrel 8. 8. 2020. Bude nám všetkým 
veľmi chýbať...

Štefan Danko
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