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Narodil sa 10. júla 1955 v Rimavskej Sobote. Žije a pôsobí v Bratislave. 

Majiteľ a riaditeľ cestovnej kancelárie Paxtravel, s. r. o. 

Cestovný ruch  študoval v rokoch 1973 –1978 na Fakulte ekonomiky služieb a cestovného 

ruchu v Banskej Bystrici. 

 

Na FESCR som nastupoval v historickom období jej založenia v Banskej Bystrici. 

Najskôr to bolo detašované pracovisko Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave a od roku 1977 

ako novovzniknutá Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE v Bratislave so 

sídlom v Banskej Bystrici. Na začiatku ju tvorila asi dvadsiatka ľudí, ktorí sa dobre poznali, 

boli nadšení, naplnení predstavami – ako to vždy býva, keď sa niečo konštituuje, keď niečo 

začína. Už v novembri 1973 a potom vo februári 1974 prišli z Bratislavy aj študenti vyšších 

ročníkov, študujúci cestovný ruch, ktorí ale neveľmi radi opúšťali hlavné mesto. Na začiatku 

to bolo pracovisko aj fakulta vyslovene rodinného typu. Učitelia nás všetkých poznali po 

mene a vychádzali sme medzi sebou veľmi dobre. FESCR bola prvou fakultou vo vtedajšom 

Československu, kde sa cestovný ruch dostal na úroveň fakulty, pretože dovtedy boli 

v Bratislave a v Prahe iba katedry. 

V prvom školskom roku 1973/1974 boli priestory školy na rôznych miestach v meste. 

Od školského roku 1974/1975 zdedila fakulta dnešné priestory po Pedagogickej fakulte na 

Tajovského ulici pri mestskom parku, ako aj internáty na sídlisku neďaleko železničnej 

stanice. Študijné oddelenie tvorili pani Viazanicová s Viki Bielikovou. Keďže priestory boli 

dosť v dezolátnom stave, boli problémy s kúrením, netesnili okná, všetko sa za plnej 

prevádzky rekonštruovalo. Preto sa občas stalo, že miesto štúdia sme sa museli chytiť lopát, 

ale nikto veľmi nereptal, vedeli sme, že si to robíme pre seba. 

Spoločnosť v tej dobe prechádzala rokmi najtuhšej normalizácie, ale na škole to 

v podstate nebolo cítiť. Povinnú daň štúdiom politicko-ekonomických predmetov, ako boli 

dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia, marxistická filozofia, vedecký komunizmus, 

politická ekonómia, ktoré boli poplatné dobe, síce každý študent musel odviesť, ale učitelia 

z nich nerobili strašiakov. 

Učiteľov sme rozdeľovali na „našich“ a tých druhých. Tí druhí prichádzali na otočku 

z Bratislavy a prednášali najmä ekonomické predmety, ako bola štatistika, optimálne 

programovanie. V prvom ročníku vypomáhalo niekoľko pedagógov aj z Pedagogickej fakulty, 

učili matematiku, geografiu, jazyky. 

Zaujímavé na našom štúdiu boli vzájomné vzťahy. Dnes sa všetko rieši testami 

a kreditmi, ale za našich čias sme s učiteľmi komunikovali. Testy sme písali výnimočne, ústna 

skúška bola skutočne ústnou skúškou – a bol to zážitok aj pre študenta, aj pre pedagóga (aký, 

to už nechám na fantázii čitateľa). Tým boli aj väzby študent – učiteľ pevnejšie, osobnejšie. 

Ako prví pedagógovia boli Gúčik, Baxa, Kopšo, Horniak, Andrejko, Orieška, 

Vetráková, Kelemen, Pachingerovci, Gottier, Janotková, jazykári Bohušová, Friedová, 

Millerová, Slobodník. Začali písať prvé skriptá, ako Dejiny cestovania, Základy cestovného 

ruchu, Geografia cestovného ruchu. Z Bratislavy do Banskej Bystrice prešla aj tradícia 

vydávania časopisu, ktorý sa vydáva dodnes – Ekonomická revue cestovného ruchu, kde bolo 

uverejňovaných množstvo odborných článkov. Za veľmi krátku dobu títo učitelia vytvorili 

databázu základnej študijnej literatúry. 

Osobitne by som sa zastavil pri pánovi profesorovi Gúčikovi, ktorý bol – vtedy ešte 

ako odborný asistent – dušou a hnacím motorom vznikajúceho detašovaného pracoviska 

a neskôr fakulty. Bol vlastne prvý, s ktorým sa novo nastupujúci študenti stretávali ako s 

pedagógom. Vždy elegantný, decentný, vyžaroval dôstojnosť. Bol mimoriadne férový, mal 



k študentom osobitý prístup, bol aj veľmi kritický, ale so snahou donútiť študenta, aby niečo 

vedel. Robil všetko pre to, aby sa študent naučil mať rád, čo študuje. Mal neustály záujem a 

posúvať nás ďalej, naučiť nás rozmýšľať, vyhodnocovať rozličné situácie. Bol aj naším 

ročníkovým učiteľom. Po nástupe do školy na jednom z prvých stretnutí s ním, urobil medzi 

nami anketu, prečo sme si vybrali práve toto štúdium a čo očakávame od neho. Naše 

výpovede nahral na diktafón. Pustil nám to po piatich rokoch pri rozlúčke so školou a vtedy 

sme sa smiechu nezdržali. Považujem ho za jedného z najvýznamnejších odborníkov 

v cestovnom ruchu, a to nielen v slovenských podmienkach. 

V rámci štúdia sme absolvovali niekoľko exkurzií a povinnú prax. Aj keď tie možnosti 

neboli určite také, aké sú dnes, boli sme i za to vďační. Oboznámili sme sa s fungovaním 

piešťanských kúpeľov a vtedajšej strednej hotelovej školy. V Prahe to bola špička vtedajšieho 

československého hotelierstva – Interhotely. V rámci povinnej praxe sme praxovali v Banskej 

Bystrici v hoteli Lux, kde sme postupne prešli skladom, recepciou, až po obsluhu v hotelovej 

reštaurácii. V čiernom obleku s motýlikom sme vždy mali prevahu, pretože v reštaurácii bolo 

vždy viac čašníkov ako hostí. Mesiac sme praxovali ako čašníci v dnes už zbúranom 

Eurocampe FIS pod Tatranskou Lomnicou. Sem sme nastúpili hneď po povinnom vojenskom 

sústredení, chalani vystrihaní ako regrúti, až sa hostia pýtali, či máme tak prísneho vedúceho, 

že sme všetci takí vystrihaní. V jednej zmene sme vždy robili traja – štyria študenti a miestny 

zamestnanec ako hlavný len účtoval. Za niekoľko dní sme zistili, že denné tringelty – 

sprepitné pána hlavného nie sú malé, ale nám sa neušlo nič. Keď sa situácia nezmenila, začali 

sme potajme blokovať a na zdravie pána hlavného piť ten najdrahší koňak. Dali sme si ich 

denne každý dva – tri, takže sa hlavný veľmi čudoval, prečo mu z tých tringeltov tak ubudlo. 

Osobitná kapitola bolo ubytovanie. Bývali sme v  malých domčekoch pod Dolným 

Smokovcom. Volali sme ich kurníky, pretože vraj predtým v nich chovali sliepky. Podmienky 

boli veľmi sparťanské, v jednom domčeku sme boli ôsmi, k dispozícii len jedno malé 

umývadielko so studenou vodou. 

Najdlhšiu prax sme absolvovali vo vtedajšom východnom Nemecku. Trvala tri 

mesiace, bývali sme v Rostocku vo vysokoškolskom internáte. Robili sme hlavne ako 

obsluha, v kuchyni a v bufetoch. Sám som robil na ukotvenej lodi v blízkosti Warnemünde. 

Bola tu štvorhviezdičková reštaurácia, ale taký neporiadok a špinu, aká bola v zázemí, som 

dovtedy nevidel. Tu som mal možnosť prvýkrát bližšie sa zoznámiť aj s veľkovýrobou jedál. 

Súdruhovia z NDR boli v tej dobe v tomto ďaleko pred nami. Obalené rezne sme nosili vo 

vedrách na motorke tak, že som sedel s dvoma nezakrytými vedrami plnými rezňov za 

vodičom. To, že počas jazdy boli dôkladne „pocukrované“ rozvíreným prachom z cesty, 

nikomu nevadilo. Osobitným zážitkom bolo, keď som videl ochutnávanie šalátov vo 

veľkovýrobni. Vo veľkých kadiach miešali rôzne šaláty. Hlavný ochutnávač vnoril ruku do 

šalátu po lakeť, vytiahol, párkrát ochutnal a čo mu zostalo na ruke, šmaril späť do kade. Po 

tom všetkom som len konštatoval, že bude lepšie, ak v tomto NDR radšej nedobehneme... 

Osobitné čaro študentského života malo aj bývanie v internáte na Sídlisku pri hlavnej 

stanici. V tých časoch to bol možno jediný internát, kde bývali dievčatá a chlapci pekne spolu 

v jednej budove. Jedno poschodie dievčat, nad nimi poschodie chlapcov, a to bez akejkoľvek 

vrátnice, prekážok. V tej dobe bolo v Bratislave takéto niečo nemysliteľné. „Prepadové 

komando“ zvyčajne tvorili páni docenti Horniak a Baxa a robili kontroly, či nepáchame 

nejaké nemravnosti. Bolo síce niekoľko podmienečných vylúčení z internátu, ale dnes už na 

to spomíname s úsmevom. Je fakt, že z takéhoto bližšieho spolunažívania vzniklo niekoľko 

internátnych manželstiev. Pri kontrolách si všímali aj výzdobu izieb. Raz sme mali na stene 

plagát sochy Slobody, ktorá mala v jednej ruke fľašu a v druhej demižón. Plagát vydržal do 

prvej razie a ako ideologicky nevhodný musel ísť preč. 

Internátny život sa spájal s viacerými aktivitami, hlavne turistickými. Cez víkend sme 

často chodievali do Tajova a ďalej za Tajov. Po ceste boli dve prijemné krčmičky, ktoré 



spestrovali naše turistické výlety. Lyžovať sme chodievali do Španej Doliny. Spoločenské 

akcie, ako beánie alebo plesy, sme organizovali hlavne v Národnom dome.  

V suteréne internátu boli bývalé kryty prerobené na Tour klub. Organizovali sa tu 

hlavne rozlúčky s posledným  ročníkom. Priestory mali jednu obrovskú výhodu: kvôli 

výbornej zvukovej izolácii sa tu mohlo vrieskať, koľko sa chcelo, nebolo nič počuť. Niekoľko 

rokov po sebe sa v internáte organizovali aj súťaže a kvízy medzi jednotlivými ročníkmi. Na 

počudovanie – aj takéto intelektuálne zábavky boli obľúbené. Pravidelne sa konali športové 

Hry dekana a v rámci Hier rektora sme chodili do Bratislavy hájiť farby našej fakulty 

v zápasoch vo futbale a volejbale. 

Vo voľnom čase sme často chodievali do kina, na amfiteátri si pamätám premiéru 

filmu Pacho, hybský zbojník. Idúcky zo školy sme chodievali na pivo do najbližšej krčmičky 

pri škole – do Bystričky. Obľúbený bol aj Hušták, na námestí Hradec a neďaleko internátu 

Mýto. Raz sme boli v noblesnejšej reštaurácii na hlavnom námestí nad potravinami, ktoré 

vtedy volali Depo. Bolo nás päť či šesť, vypili sme po tri pivá a chceli sme platiť. Keď ani po 

tretej výzve na platenie nikto neprišiel, pobrali sme sa a odišli preč. Asi tam vtedy študentom 

nalievali zadarmo... 

Keď prišla v roku 1974 veľká voda a zaplavila Bystricu, priniesla aj úsmevný zážitok. 

Každý musel byť v pohotovosti, bol naozaj veľký problém premiestniť sa niekam v rámci 

mesta. Na fakulte bolo nejaké zhromaždenie, vážení funkcionári školy v oblekoch a kravatách 

sedeli v aule za predsedníckym stolom a spod neho trčali všetkým klasické gumáky. Škoda, 

že sme to neodfotili, bola by to fotka do súťaže. 

Nedá mi nespomenúť aj pôsobenie vojenskej katedry. Počas dvoch rokov jeden deň 

v týždni sme mali vojenskú prípravu. Vo filcových mundúroch, ktoré nepríjemne hrýzli, 

a keď zmokli, tak vážili aj 20 kg, sme sa „hrali“ na vojakov. Za školou a ihriskom, asi tam, 

kde dnes stojí aula Rotunda, bola prázdna vyasfaltovaná plocha, akurát vhodná na 

„buzerplac“. Tam sme sa učili pochodovať, robiť „k zemi, vztyk“, približovať sa plazením – 

na pobavenie ženského osadenstva školy, ktoré náš „program“ so záujmom sledovalo z okien 

školy. Vojenská katedra sa dostala v čase nášho pôsobenia do programu ostrých strelieb, tak 

sme ako jedni z mála vojenských vysokoškolákov mali v ruke aj skutočné zbrane a ostré 

strelivo a absolvovali viacnásobné ostré streľby. Katedra pripravovala výstrojárov – osoby 

starajúce sa o oblečenie a vystrojenie vojakov, takže počas jednoročnej vojenskej služby sme 

sa nemali zle, pretože výstrojári spolu s kuchármi patrili na vojne medzi privilegovaných. 

Môj vzťah k škole a katedre zostal dodnes, aj keď to už dnes je univerzita a z fakulty 

sa zase stala katedra. Ako ročník sa schádzame každých päť rokov v budove školy 

a spomíname. Ako ten čas letí, si uvedomíme vtedy, keď musíme so smútkom konštatovať, že 

niektorí z jej prvých absolventov sa už pobrali na večnosť... Ak všetko dobre vyjde, v roku 

2013 sa stretneme už po siedmykrát. Už po niekoľko rokov ma katedra pravidelne pozýva za 

člena do štátnicových komisií. 

 

Profesijne som zostal celý život verný cestovnému ruchu. Už počas štúdia som 

pracoval ako sprievodca cestovného ruchu. Promoval som v roku 1978, potom som bol rok na 

vojenčine a až do nežnej revolúcie som pracoval v cestovných kanceláriách. Najskôr 

v cestovnej kancelárii Slovakoturist a od roku 1981 som viedol cestovnú kanceláriu, ktorá 

mala v Bratislave svoje zahraničné zastúpenie. Potom nastali dva roky experimentovania, až 

som sa v roku 1992 vrátil späť k cestovným kanceláriám. Založil som cestovnú kanceláriu 

Paxtravel, v ktorej som konateľom a majiteľom dodnes. Počas uplynulých dvadsiatich rokov 

som sa angažoval v Slovenskej asociácii cestovných kancelárií a cestovných agentúr, kde som 

bol viacnásobným prezidentom asociácie a dlhoročným členom rady asociácie. Z titulu 

funkcie prezidenta som bol dlhoročným členom Rady pre cestovný ruch pri Ministerstve 



hospodárstva SR a niekoľkonásobným členom Kolégia ministra hospodárstva Slovenskej 

republiky. 

Uvedomil som si, že robiť v cestovnom ruchu bez vzťahu k nemu sa jednoducho nedá. 

Kto raz začne a podľahne jeho čaru, už sa ťažko dostáva z jeho osídiel. Je mi len ľúto, že za 

tie roky sa nepodarilo tomuto odvetviu získať primerané postavenie a vážnosť v štruktúre 

hospodárstva Slovenskej republiky. Žiaľ, politika má väčšiu moc ako odbornosť... 

Ako sa dá spomínať na svoju alma mater? Určite len v dobrom. Nepríjemnosti 

zapadnú prachom, zostávajú milé spomienky. Katedre cestovného ruchu prajem nekonečne 

veľa úspešných rokov a kvalitných študentov. 

 


