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Narodil sa 12. januára 1979 v Banskej Bystrici. Žije v Horných Pršanoch, pôsobí na 

Donovaloch. 

Marketingový manažér v stredisku  PARK SNOW, Donovaly. 

Odbor cestovný ruch študoval v rokoch 1998 – 2003 na Ekonomickej fakulte. 

 

Po maturite na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, kde som študoval odbor 

bankovníctvo, som sa dostal študovať na Ekonomickú fakultu externou formou. Keďže sa 

v septembri zapísalo na dennú formu menej študentov, preradili ma, na moje veľké potešenie, 

na denné štúdium v odbore cestovný ruch. V tom čase som si kvôli nie najlepšej finančnej 

situácii v rodine chcel privyrobiť, aby som si mohol pokryť náklady na štúdium, preto som sa 

zamestnal v anglickej škole LITE spolu s kamarátkou – spriaznenou dušou, kde sme začali 

robiť tzv. ukážkové hodiny spôsobu výučby cudzieho jazyka. Škola mala centrum 

v Budapešti, kde sme boli na trojtýždňovom školení v angličtine aj so záverečnými skúškami. 

Veľmi ma táto aktivita zaujímala a rád som to robil, ale kvôli zvyšujúcim sa nárokom na 

štúdium som musel prácu v tejto škole opustiť. 

Na začiatku štúdia som si nebol celkom istý, či som si vybral pre seba správny odbor. 

Zdalo sa mi, že moji kamaráti z verejnej ekonomiky a správy to majú zaujímavejšie a aj 

jednoduchšie. My sme začínali nekonečnými teóriami, neustále sme vyrábali prípadové 

štúdie, do nemoty sme rátali príklady z matematiky a štatistiky. Nemal som žiadne víkendy, 

stále som bol v knihách a skriptách. Zdolanie nepovinných bakalárskych štátnic ma 

povzbudilo. Ku koncu štúdia sme konečne mali aj praktické predmety a tie odborné ma veľmi 

zaujímali. 

Občas som zašiel do vedeckej knižnice, ale naša ekonomická bola veľmi dobre 

vybavená, tam sme našli všetko. Problém bol však s počtom jednotlivých titulov. Spomínam 

si, ako sme si úzkoprofilovú knihu Marketing od Kotlera potajomky xeroxovali, aby sa to 

nikto nedozvedel, lebo ju každý potreboval mať svoju. Výborné študijné materiály ponúkala 

Ekonomická revue cestovného ruchu, ktorú vydáva fakulta s profesorom Gúčikom. 

V čase môjho štúdia sa začali rozmáhať počítače. Na fakulte sme mali tri počítačové učebne, 

z ktorých vo dvoch sa vyučovalo a jedna bola k dispozícii študentom. Počítače boli staré 

a pomalé a my sme strašne dlho stáli v rade, kým niekomu natiahlo jednu stránku z internetu. 

Vtedy sa rozbiehal aj e-mail. Kto vtedy dostal alebo poslal e-mail, náležite machroval pred 

druhými. 

Voľné hodiny medzi vyučovaním sme vítali, lebo nám dávali priestor na to, aby sme si 

spolu prešli to, čo bude nasledovať. A tak sme radi chodievali do kaviarne U komediantov, do 

Arkáde na námestí alebo do U nás doma. Nemali sme veľa peniažkov, takže skutočne pri čaji 

alebo káve sme konzultovali veci do školy, rátali príklady, radili si v prípadových štúdiách. 

Určite po vyučovaní, keď povinnosti skončili, to bolo aj v týchto zariadeniach iné, ale ja som 

si takýchto radovánok veľmi neužil, pretože som ako cezpoľný bol neustále odkázaný na 

posledný pršiansky autobus. 

V rámci štúdia sme navštívili aj výstavy cestovného ruchu, veľmi zaujímavá bola 

budapeštianska. Menej ma bavila povinná prax z cestovného ruchu v druhom ročníku, keď 

sme chodili do jedálne na ekonomickom internáte obsluhovať ostatných študentov, to som 

nemal rád.  

V letnom semestri v druhom ročníku som absolvoval prax v cestovnej kancelárii Relax 

tour, ktorá sídlila na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Táto cestovná kancelária sa 

špecializovala na zájazdy na ostrovný štát Malta, avšak predávali aj provízne produkty iných 

cestovných kancelárií. Všetko ma tam veľmi zaujímalo. Vnímal som to ako prepojenie toho, 



čo študujem, s praxou. Majiteľka s kolegyňou ma do všetkého zasväcovali a ja som bol 

prekvapený, s koľkou dôverou mi dali samostatne všeličo urobiť.  

V lete medzi štvrtým a piatym ročníkom som za zúčastnil v USA programu Work and 

Travel. Všetko vybavovala agentúra, my sme si len museli zohnať potvrdenie, že máme v 

USA po príchode možnosť počas leta vykonávať prácu. Fungovalo to tak, že študenti našej 

fakulty akoby ju „dedili“. Kto bol vlani, odporučil ďalšieho, dal mu adresu. A tak sme „leteli 

s časom“ šesť hodín, bol to môj najdlhší deň v živote. Prvý deň bol zoznamovací, na druhý 

deň sme šli vybavovať „Social Security Card“, to každý musí mať, keď chce v Amerike 

pracovať, znamená to toľko, ako u nás rodné číslo. V New Yorku sme boli ubytovaní na 

Columbia University priamo na Manhattane, boli sme pozrieť priestor, kde stáli dvojičky. 

Zdalo sa mi, že New York vyzerá vo filmoch lepšie ako v skutočnosti. Možno bol ešte 

zahalený rúškom smútku a prachu, pretože my sme tam boli polroka po tej tragédii. 

Ja som pracoval v štáte Tenessee ako čašník. Bol som nadšený, lebo som päť mesiacov mohol 

hovoriť anglicky. Keďže som jazyk slušne ovládal, už keď som tam prišiel, hneď som dostal 

lepšiu prácu – vybavoval som objednávky, lebo som vedel so zákazníkmi komunikovať. 

V McDonald's som tiež začínal pri hranolčekoch, ale manažér si ma všímal, takže za kratučký 

čas som aj tam vybavoval objednávky v pokladni. 

Veľmi ťažko som tam znášal fakt, že sme ako Slováci nedržali spolu. Bolo to tam 

o závisti, o tom, že jeden druhému rátal, koľko má šícht a či ho nepresunuli na lepšie platené 

miesto. Ale keď sme sa vrátili do školy, boli sme zasa kamaráti. V tom čase bolo takéto 

vycestovanie veľmi módne, z nášho ročníka bola za morom určite aspoň polovica. 

Tento pobyt pre mňa znamenal obrovskú životnú skúsenosť a bol určite prelomovým 

momentom v mojom živote, zmenil som pohľad na svet, seba, ostatných... Naučil som sa viac 

„prebíjať sa životom“, spoliehať sa na seba, svoje schopnosti. Moja mamina mi často 

hovorila, že som sa odtiaľ vrátil ako iný človek... Ja mám pocit, že iba „zdravšie 

sebavedomý“. 

Rád, veľmi rád si spomínam na svojich vysokoškolských učiteľov. Všetci boli veľmi, 

veľmi prísni. Na začiatku sa mi zdalo, že sú všetci zlí, lebo ich jediným cieľom je vyhodiť 

študenta zo skúšky. Po niekoľkých skúškach som pochopil, že to vôbec tak nie je, že sú to 

autority s ľudskými tvárami a žičlivými srdcami a že ani vyhodenie študenta zo skúšky nie je 

márna vec. 

Od začiatku môjho štúdia mi bola veľmi sympatická pani profesorka Uramová, ktorá 

nám prednášala makroekonómiu a viedla aj cvičenia. Bola to vynikajúca odborníčka, 

príjemná žena a k študentom veľmi ľudská. 

Takisto rád si spomínam na pani profesorku Vetrákovú, u ktorej som mal 

z personálneho manažmentu síce C-éčko, ale ona mi s úsmevom oznámila, že mi ho nedá, 

lebo to viem lepšie. Veľmi dobre odhalila, že sa mi už učiť nechcelo, lebo bolo leto, vonku 

krásne... Ale takto ma prinútila vrátiť sa myšlienkami späť do školy. 

Jediný vyučujúci, ktorý si s nami potykal, bol začínajúci Andrej Malachovský. Boli sme 

z toho prekvapení, ale pekné bolo, že sme jeho akt dobrej vôle nikdy nezneužili. 

Nezabudnuteľný Július Tomka – pán na úrovni ,s veľkým zanietením a zaujatím vyučoval 

spoločenský a diplomatický protokol.  

Marketing cestovného ruchu nám prednášala pani docentka Kučerová, výborná 

odborníčka, z prednášok ktorej čerpám doteraz a mnohokrát si na ňu spomeniem. Ako neradi 

sme chodievali v zimnom semestri za tmy na jej večerné prednášky do poloprázdnej 

miestnosti... Ale kto prišiel, naozaj tam nebol zbytočne. Cvičenia z tohto predmetu mala 

s nami mladá asistentka Vanda Maráková. Práve ona nás viedla, keď sme s Luciou 

Jariabkovou písali prácu na súťaž ŠVOČ. Téma práce, na ktorej presný názov si už, bohužiaľ, 

nespomínam, nás zaujala, takže sme nemali problém s množstvom grafov, tabuliek, 



s literatúrou. Vďaka tejto práci si nás všimli aj niektorí ďalší učitelia, čo bolo príjemné a 

povzbudilo nás to v ďalšom štúdiu. 

Spomienky na štúdium na vysokej škole sa budú vždy spájať aj s dvoma pánmi - 

profesorom Gúčikom a docentom Orieškom. 

Obaja nás učili „ťažiskové“ predmety v cestovnom ruchu, od základov cez 

manažment, marketing až po tzv. controlling. Obaja boli nielen našimi vynikajúcimi učiteľmi, 

ale aj vychovávateľmi. Predovšetkým profesor Gúčik nám neustále pripomínal, že študujeme 

na špičkovej fakulte a po jej skončení budeme robiť v cestovnom ruchu, kde by sme sa mali 

na vysokej úrovni správať a dôstojne vyzerať. Naučil nás postaviť sa, keď vojde do učebne – 

mal to byť náš pozdrav jemu. Nemal rád náušnicu u chlapcov, takých veľmi nivočil.  

Obaja títo páni sledujú svojich absolventov aj po skončení štúdia v praxi, určite sa tešia, keď 

vidia, že sa im darí. 

Po skončení fakulty som sa veľmi chcel vrátiť do Ameriky, lebo sa mi tam darilo, 

a tak som si dal žiadosť na osemnásťmesačnú prax Internship, avšak nedostal som víza. V lete 

som šiel na fakultu zaniesť nejaké veci a na nástenke visel inzerát, že hľadajú marketingového 

manažéra do lyžiarskeho strediska na Donovaloch. Zasvietilo mi slnko v duši pri predstave, že 

nebudem musieť z Banskej Bystrice odísť pracovať niekam inam, lebo ja milujem toto mesto. 

Môžem teda povedať, že fakulta sa mi postarala aj o veľmi dobrú pracovnú pozíciu. Síce 

úplnou náhodou, ale inzerát visel tam. 

V roku 2003 PARK SNOW Donovaly začínal iba rozbiehať svoje marketingové 

aktivity. Zbierali sme kontakty na ubytovacie zariadenia v katastri Donovaly a v okolí, robila 

sa webová stránka strediska, pripravovali sme logo, v práci som bol celé dni, niekedy som 

v mesiaci mal iba dva dni voľna, lebo v sezóne to funguje tak. Postupne na Donovaloch 

vzniklo aj informačné centrum, s ktorým dobre spolupracujeme. Keďže ako spoločnosť 

nemáme žiadne ubytovacie zariadenie, máme zmluvnú spoluprácu s miestnymi ubytovateľmi 

a títo nám umožňujú ubytovať hostí, ktorí lyžujú na našich svahoch. Práce máme stále viac 

a viac, lebo konkurencia je silná. Banskobystričania tvrdia, že Donovaly sú pre nich drahé, 

preto využívajú naše svahy len občas a dávajú prednosť menším lokálnym strediskám, 

ktorých je v okolí Banskej Bystrice neúrekom. 

Našou klientelou sú najmä zahraniční turisti a úplne plné kapacity mávame v časoch 

Vianoc, bratislavských a varšavských jarných prázdnin. Pripravujeme pre nich zaujímavé 

balíčky ubytovania so skipasom a ďalšími bonusovými službami, aby sa im dovolenka na 

Slovensku oplatila a nesmerovali do Álp. Je to lepšie aj pre slovenskú ekonomiku, lebo takto 

sa podporuje domáci cestovný ruch a domáci podnikatelia. 

Neustále treba vymýšľať nové veci a ja sa teším, že ma to baví. Veľmi často si spomínam na 

hodiny s pánom docentom Orieškom, ktorý ma voviedol do podstaty zázrakov cestovného 

ruchu, lebo veľa z toho, čo som sa naučil, využívam vo svojej práci. 

Teším sa, že aj mojou skromnou zásluhou získalo naše stredisko ako prvé na 

Slovensku v decembri 2010 tri certifikáty – manažérstva kvality ISO 9001, manažérstva 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 a environmentálneho 

manažérstva ISO 14001. 

Pre stredisko je vlastnenie certifikátov imidžová záležitosť, ale možno, že si ho klient vyberie 

práve pre toto vediac, že za svoje vynaložené peniaze získa kvalitnú službu. 

Keď sa teraz vrátim na fakultu, vynárajú sa mi všetky príjemné a krásne spomienky. 

Pozývajú ma do štátnicových komisií ako odborníka z praxe. Posudky na diplomové práce by 

som mohol poslať poštou, ale ja vždy radšej prídem osobne, aby som sa mohol nadýchať tej 

študentskej atmosféry, aby som si mohol „listovať“ v spomienkach, aby som sa stretol 

s mojimi milými učiteľmi, s ktorými dodnes udržiavam kontakty. 

 


