
Zoo je 
mesto v meste

AK NA ZEMI PRISTANÚ MIMOZEMŠŤANIA, 
MALI BY SA S NIMI ROZPRÁVAŤ 
OŠETROVATELIA ZVIERAT

Takmer dvadsať rokov pôsobila v Spojených štátoch, kde 
navrhovala zoologické záhrady. Pre tú bratislavskú navrhla 
výbeh pre vlky, za ktorý získala ocenenie Bílý slon. A teraz sa 
ocitla na šéfovskej stoličke. „Chcem, aby naše vtáky opäť lietali, 
pretože teraz majú malé voliéry, do ktorých sa ťažko pozerá, 
alebo pristrihnuté krídla,“ vraví nová riaditeľka bratislavskej 
zoologickej záhrady Ing. arch. JÚLIA HANULIAKOVÁ (45), ktorá 
má, ako vraví, v klobúku mnoho nápadov. Čo sa už zmenilo 
a čo sa mení? Aké prekvapenie čaká na medveďa Félixa? 
Čoho sa nová hlava bratislavskej zoo bojí?Fo
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 � Ste tu už síce nejaký ten piatok, ale ako 
sa cítite ako novopečená riaditeľka zoolo-
gickej záhrady?
Cítim, že som správnou osobou na správ-
nom mieste a k tomu bodu smerovala moja 
doterajšia kariéra. 

 � Podvedome alebo zámerne?
Pravdupovediac podvedome, pretože som 
si nikdy nemyslela, že ako architektka ži-
júca v Amerike by som sa mohla dostať do 
bratislavskej zoologickej záhrady. 

 � K zoologickým záhradám ste sa však 
dostali už v Amerike. Ako?
Ako vyštudovaná architektka pamiatkarka 
som v roku 2001 šla do Seattlu pracovať pre 
UNESCO a tam som natra� la na komunitu 
ľudí, ktorí sa zaoberajú navrhovaním zoo-
logických záhrad po celom svete. Boli to 
architekti, gra� ci, textári, bolo ich dohro-
mady asi tristo. Problematika zoologických 
záhrad mi bola blízka, tak som zanechala 
pamiatkarstvo a zamerala sa na ich navr-
hovanie. Najprv som pracovala pre iné ná-
vrhárske � rmy a po dvanástich rokoch som 
si založila vlastnú a začala som si vytvárať 
svoj profesijný zoologický svet. Cestovala 
som po konferenciách, stretávala sa s riadi-
teľmi zoologických záhrad, počúvala som, 
aké majú starosti a želania a snažila som sa 

priniesť riešenia v podobe koncepčných 
plánov pre nové výbehy. Pohybovala som sa 
na pomedzí fyzického a � lozo� cko-etické-
ho priestoru. Vždy som sa snažila v prvom 
rade pracovať v prospech zvierat.

 � V Amerike ste navrhovali aj dôchodcov-
ské domy pre šimpanzy, ktoré mala NASA 
a farmaceutický priemysel na pokusy. Aké 
ste mali pri nich pocity?
Bolo mi ich ľúto. Dôchodcovské domy boli 
o návrate do ich sociálnej skupiny, ktorú 
predtým ani nepoznali, a o návrate do prí-
rody. Každý dom mal oveľa väčší výbeh, 
než býva v zoologických záhradách. V zoo 
máme limitovaný priestor a okrem toho 
chceme, aby tam boli zvieratá viditeľné. 

Výbeh v dôchodcovskom mieste môže mať 
hektáre a hektáre a zvieratá v ňom majú 
úplnú voľnosť. Keď sa nad tým zamyslím, 
je to námet na horor: výmenou za to, že ar-
máda a farmaceutický priemysel dôchod-
covské domy � nancujú, je, že nepovedia, 

čo sa s tými zvieratami dialo. Zároveň 
množstvo týchto jedincov je ohromujúce. 
Šimpanzy môžu byť veľmi prešpekulova-
né, plánujú si akcie ďaleko do budúcnosti, 
čakajú na najvhodnejšiu príležitosť. Doká-
žu sa spojiť voči jedincovi zo svojej skupiny 
a aj ho chladnokrvne zavraždiť. Súkromne 
som si tieto projekty nazývala Sparta 300. 

 � Ako to prebiehalo?
Jednoducho došli debny so šimpanzmi 
a nikto nevedel, v akom sú zdravotnom 
stave. Keď ich veterinári prezreli, zistili, 
že niektorým chýbala jedna oblička, iné 
prekonali niekoľko liečení rakoviny, testy 
chemických zbraní či nervových agentov. 
Boli to hrozné veci. Potom nabehli psy-
chológovia primátov, ktorí sa zaoberali 
posttraumatickým stresom a učili ich, ako 
si vytvárať prirodzené sociálne vzťahy, 
móresom v skupine, sledovali ich aj po 
úspešnej resocializácii. V laboratóriách 
totiž často vyrastali na samotkách alebo 
v skupine samcov či samičiek.

 � Keď ste sa po devätnástich rokoch 
v Amerike vrátili na Slovensko, aký ste 
mali pocit? Predsa je to len rozdiel, v Ame-
rike sa človek môže trochu rozmaznať.
Zatiaľ za Amerikou nesmútim. Žili sme na 
polostrove neďaleko Seattlu, pol kilometra 
od domu sme mali pláž. Seattle je totiž ako 
Vysoké Tatry pri mori, je tam veľmi pekné 
prostredie. Tá pláž mi trochu chýba. Čo sa 
týka spoločnosti, bolo mi dobre aj tam a je 
mi dobre aj tu. Na Slovensku sú pre mňa 
najdôležitejší ľudia.

 � A zvieratá, keď už ste tá riaditeľka...
To samozrejme (smiech). Zoologická zá-
hrada je mesto v meste. Máme sedemde-
siat zamestnancov, asi stoštyridsať druhov 
zvierat, čo je okolo tisícštyristo jedincov.

„Snažím sa 
pracovať 
v prospech zvierat.“

Medveďa Félixa čaká v blízkom 
čase prekvapenie: nový výbeh.
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 � Kedysi ste pracovali pre Slobodu zvie-
rat a Greenpeace, odrazilo sa to vo vašom 
pohľade na zoologické záhrady?
Pochádzam z kritického prostredia voči 
nim a aj keď som ako majiteľka � rmy Zoo 
Design Inc. pracovala so zoologickými zá-
hradami, nerobila som to a ani nerobím 
pre peniaze, ale pre zlepšenie života zvierat 
a pre lepšie pochopenie verejnosti proble-
matiky nielen zoologických záhrad, ale aj 
ochrany životného prostredia.

 � Nie je paradox, že ste boli ekologickou 
aktivistkou a tu máte zvieratá v klietkach?
My sa ich práve snažíme dostať von z klie-
tok. Zmenila som prístup a namiesto kriti-
ky zvonku mám teraz možnosť pozitívne 
ovplyvniť vzťah spoločnosti k divokým 
zvieratám a prírode zvnútra. 

 � Takže ma nabudúce u vás zožerie lev?
(Smiech) Budete mať zážitok na celý život, 
pretože my vás zachránime a vy o tom bu-
dete všetkým rozprávať. Zvieratá v moder-
ných zoologických záhradách reprezentujú 
svoje divoké druhy, sú ich ambasádormi, 
teda akousi spojkou medzi ľuďmi a divo-
kou prírodou. Prerozprávajú príbehy svo-
jich divokých spoločníkov a nadchýnajú 
ľudí k tomu, aby sa zaujímali o problémy 
divokej prírody a pomáhali prežitiu divo-
kých zvierat a divočiny. 

 � Čiže ak budú zvieratá u vás vo voľných 
výbehoch, budú môcť mať deti fyzický 
kontakt napríklad s bylinožravcami alebo 
malými opičkami?
Fyzický kontakt je problematický. Aj 
v Zoo Bratislava sme mali kontaktné zoo, 
lenže detičky pichali prsty zvieratkám 
do očí aj inak ich nechtiac trápili. V bu-
dúcnosti by sme chceli umožniť kontakt, 
pretože fyzický kontakt so zvieraťom je 

nenahraditeľné spojenie, len si musíme 
dobre premyslieť ako. V prvom rade by 
sme mali dať zvieratám na výber, aby sa 
stretávali s ľuďmi dobrovoľne a v prípade 
potreby sa mohli premiestniť z ich dosa-
hu. Určite by sme chceli vytvoriť v Zoo 
Bratislava kontaktné zážitky, napríklad 
s opičkami saimiri vevericovitými ale-
bo s kosmáčmi, prechodné výbehy s aus-
trálskymi zvieratami, ako aj prechodné 
voliéry s exotickými vtákmi a s veľkými 
dravcami. 

 � Ale ukryť sa pred ľuďmi majú možnosť 
aj dnes. Napríklad taký dikobraz, na kto-
rého nemám nikdy šťastie...
Áno, dikobrazy sú nočne zvieratá a cez 
deň nie sú príliš aktívne. Môžete ich vidieť 
celý rok v ich chovnom zariadení. Obíďte 
ich výbeh po ľavej strane a malá cestička, 
asi štyri metre dlhá, vás zavedie k oknu 
s červeným svetlom, ktorým môžete na-
hliadnuť do ich spálne. Dikobrazy cez deň 
spia a červené svetlo im neprekáža. Aj ten-
to pohľad je jedným z tajomstiev zoologic-
kej záhrady. 

 � Budú môcť deti zvieratá aj kŕmiť?
K našim zvieratám sa snažíme správať ako 
k divokým a vychovávať ich bezkontaktne, 
aby nestratili prirodzenú plachosť. Tým 
nemyslím kozičky. Je možné, že obnovíme 
expozíciu hospodársky dvor, kde budeme 
prezentovať zaujímavé zdomácnené druhy. 
Viem, že medzi zamestnancami je popu-
lárny nápad na vytvorenie dvora s minia-
túrnymi a gigantickými formami, ako sú 
miniatúrny kôň či krava vedľa gigantickej 
sliepky či zajaca. Keď sme však pre tunajšiu 
zoo chystali nový výbeh pre vlky, myšlien-
kou bolo spraviť ho tak, aby vlky boli vlkmi. 
Samozrejme, nikdy si nebudú myslieť, že 
sú v divokej prírode, ale dáme im možnos-
ti, aby sa venovali podobným činnostiam 
ako v divočine. Pri vytváraní nových vý-
behov a nových zážitkov pre návštevníkov 
sa snažíme zvieratám umožniť čo najväč-

„Nikdy si nebudú 
myslieť, že sú 
v divočine.“

Teplá zima vyhovuje 
aj bratislavským 
žirafám a zebrám.

Šelmy bratislavskej zoo stále priťahujú 
pozornosť tých najmenších.
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šiu prirodzenosť ich spôsobu života a pre 
návštevníkov prezentovať náš rešpekt voči 
divokým zvieratám a ich nenahraditeľné 
spojenie s ich domovským habitatom. Bez 
divočiny nie sú divoké zvieratá. 

 � Lenže mnoho zvierat zo zoologických 
záhrad sa už narodí v zajatí, takže ani ne-
tušia, že nejaká divočina existuje. Berú 
zoologickú záhradu ako svoj prirodzený 
biotop? 
Áno, sú tu doma. Niektoré sa však veľmi 
dobre dokážu prispôsobiť divokej príro-
de, máme úspešný chov púštnych antilop 
adaxov, orixov, dik-dikov a tak ďalej. Na-
príklad u nás narodené zubry vypúšťame 
do Bulharska do divokých hôr. 

 � S medveďmi by to zrejme nešlo.
S kopytníkmi to funguje veľmi dobre, ale 
so zvieratami, ktoré sú hrozbou pre ľudí, 
ako sú medvede a vlky, by to nešlo. 

 � Vlky nie sú priamou hrozbou pre člove-
ka, pretože sa ho boja a neútočia naňho. 
V čom je teda hrozba? 
Predátory vychované v zoo strácajú pri-
rodzený rešpekt voči človeku, pretože sú 
zvyknuté na jeho blízkosť a pomoc. Jed-
ným z problémov pri ich vypustení do di-
vokej prírody je, že sa často aj v dobrom 
úmysle približujú k ľuďom, ktorí by sa však 
cítili byť nimi ohrození a vznikne kon� ikt, 
ktorý sa nekončí dobre pre zviera. 

 � S čím majú dnešné zoologické záhrady 
okrem peňazí najväčšie problémy?
Najväčší problém je, že nám ubúda divoči-
na, strácame zvieratá, rôznorodosť prírody, 
celé druhy divokých zvierat. V súčasnosti 
máme dva druhy populácie divokých zvie-
rat: v divokej prírode a v zoologickej záhra-
de. Obe populácie manažujeme samostatne 
s tým, že budujeme možnosti na prieniky. 
Pre populácie ohrozených druhov v zoo-
logických záhradách máme ľudí, ktorí pra-
cujú na medzinárodnej úrovni a vedú evi-

denciu genetických informácií každého 
zvieraťa, ktoré je v tomto programe. Títo 
ľudia koordinujú pohyb zvierat medzi zoo-
logickými záhradami, kam ktorý samec 
musí ísť, aby nakryl samicu správnou ge-
netickou informáciou, a mláďatá sa potom 
posunú niekde inde. Populácia je geneticky 
manažovaná pre zachovanie dlhodobého 
zdravia a životaschopnosti. Pri niektorých 
druhoch je možné vykonať reintrodukcie, 
ktoré pomôžu obnove genetického fondu 
divokej populácie. 

 � Robí sa v prípade potreby aj umelé 
oplodňovanie divokých zvierat?
Áno. Spermiami samcov zo zoologických 
záhrad sa zabrežujú divožijúce samice. 

 � Funguje zrejme aj výmenný obchod 
medzi zoologickými záhradami. Dajme 
tomu žirafa za tri dikobrazy?
My nemôžeme obchodovať so zvierata-
mi, takže si ich len vymieňame, často si 

zvieratá len požičiavame. V Zoo Brati-
slava môžeme mať napríklad nosorož-
ca, ktorý patrí napríklad Zoo Liberec. 
Rozhodnutia sa robia podľa potreby na 
umiestnenie zvierat a taktiež sú predme-
tom medzinárodnej koordinácie. Naprí-
klad sa teraz tešíme, že nás kontaktoval 
koordinátor druhu antilopy Kudu, jednej 
z najväčších a najkrajších antilop, preto-
že si vybral Zoo Bratislava na umiestne-
nie nového chovu. Zoo Bratislava me-
dzi odbornou verejnosťou je známa aj 
výnimočnými chovateľskými výsledka-

„Nemôžeme 
obchodovať 
so zvieratami.“

Júlia Hanuliaková navrhla 
pre Zoo Bratislava výbeh 
pre vlky, ktorý získal 
ocenenie Bílý slon.

Ak sa vyberiete do bratislavskej zoologickej záhrady, vaše 
ratolesti budú mať šancu vidieť mnohé zvieratá naživo.
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mi vzácnych antilop. Takisto sme boli 
odporučení na umiestnenie chovného 
páru nosorožcov. Máme teraz úlohu, aby 
sme vytvorili vhodné priestory na takýto 
chov. Keď všetko pôjde dobre, naši náv-
števníci sa môžu tešiť na cválajúce noso-
rožie mláďatá. 

 � Je to pravda, že všetky pandy sú majet-
kom Čínskej republiky? A ak sú v nejakej 
zoo, tak sú vlastne prenajaté?
Áno, ide o pandu obrovskú. 

 � Živý tvor sa dá prenajať?
To je Čína... Pandy sa prenajímajú až za 
jeden milión eur ročne. Taktiež každé 
mláďa, ktoré sa narodí v zoo, automatic-
ky patrí Číne. Panda je pre zoologickú 
záhradu prospešné zviera, pretože keď 
je dobre spropagovaná, pritiahne do zoo 
davy. Pritom sú aj mnohé iné zaujímavej-
šie zvieratá. Je ťažké povedať, či je panda 
úspešná preto, lebo je naozaj výnimočná, 
alebo preto, že je drahá.

 � Možno ju ľudia uprednostňujú kvôli 
tomu, že kdesi v podvedomí majú zafi xova-
ného svojho medvedíka z detstva a panda 

im pripomína podobné posteľné zvierat-
ko. Dikobraza by si asi do postele nebrali...
Ako kto (smiech). Áno, pandy sú na pohľad 
milé a vyvolávajú dojem, že sa nevedia 
samy o seba postarať. Sú to také preras-
tené bábätká. 

 � Je to aj tým, že pôsobia mierumilovne?
Panda je bylinožravec, vyhýba sa kon-
� iktom. 

 � Je možné doplniť nejaké divožijúce 
zviera do zoologickej záhrady, pretože ani 
v jednej ho nemajú?
Všeobecne všetky zoologické záhrady ne-
prijímajú zvieratá z divočiny. Je to základné 
pravidlo približne od 60. rokov minulého 
storočia, ktoré odchyt divokého zvieraťa 
a prispôsobovanie ho podmienkam života 
v zoo považuje za barbarské. Mnohé zoolo-
gické záhrady sú významnými podporova-
teľmi záchrany divokých zvierat a posky-
tujú ľudí, ktorí sa vedia správať k divokým 
zvieratám a pracovať s nimi. Keby sme za-
vreli zoologické záhrady, stratili by sme 
schopnosť starať sa o divoké zvieratá, pre-
tože sa to už nedá nikde inde naučiť. My 
totiž zvieratá nechováme ako niekde na 
farme. Ak ošetrovateľ od zvieraťa niečo 
chce, musí sa naučiť s ním komunikovať. 
K zvieratám nepristupujeme silou, domi-

HISTÓRIA BRATISLAVSKEJ ZOO

Pôvodné návrhy plánovali výstavbu 
v priestore Železnej studničky, napokon 
bola schválená 9-hektárová lokalita v Mlyn-
skej doline s plánovaným rozšírením až na 
desaťnásobok. Slávnostné otvorenie Zoo 
Bratislava sa konalo 9. mája 1960, náv-
števníci mohli obdivovať 74 druhov zvierat 
v počte 238 jedincov. Išlo najmä o mačkovi-
té šelmy, opice, poníky, somáre, medvede, 
jelene, srnky, vodné vtáky, dravce a papa-
gáje. Počas prvého desaťročia existencie 
sa v bratislavskej zoo narodili makaky, 
paviány, dikobrazy, nutrie, leopardy, pumy 
a dingovia. Európske prvenstvo získala 
úspešným odchovom mláďat rysa ostrovida 
– tento úspech dodnes pripomína jej logo. 

Počet druhov zvierat sa postupne zvýšil na 
117 druhov (515 jedincov) a pribúdali nové 
výbehy. Ďalším chovateľským úspechom 
bol umelý odchov čiernej formy leopardov 
škvrnitých, ôsmich mláďat ohrozených 
korytnačiek močiarnych a hyen pásavých 
(1971). Odchovom hyen pásavých získala 
Zoo Bratislava európske prvenstvo a stala 
sa jednou z dvoch zoo na svete, kde sa tento 
odchov vydaril.

V prvej polovici 80. rokov minulého storočia 
prišla zoo o dve tretiny vybudovanej ex-
pozičnej časti pre výstavbu kanalizačného 
zberača a diaľničnej prípojky. Pribúdali 
ďalšie úspešné odchovy (kengura parma, 
priamorožec šabľorohý, gibon bieloruký, 
somár ázijský). V spolupráci s pražskou zoo 
odchovali aru zlatokrkú a bratislavská zoo 
mala najväčšiu kolekciu papagájov v ČSSR. 
V roku 1981 sa narodilo historicky prvé 
mláďa šimpanza učenlivého – samica Uschi. 
Dovezené boli nosorožce tuponosé.
 
Ďalšou ranou bolo v roku 1995 rozhodnutie 
o výstavbe diaľnice D2 Bratislava Lamačská 
cesta – Staré Grunty. O pár rokov neskôr bol 
pre výstavbu tunela Sitina zrušený pôvod-
ný vchod do Zoo. V roku 2004 pribudol 
DinoPark a o dva roky neskôr nový pavilón 
šeliem, v roku 2010 pavilón pre primáty. 
Pribúdali ďalšie úspešné odchovy a nové 
druhy zvierat. Najnovší je výbeh pre vlky 
eurázijské (2017) a tri voliéry pre tri druhy 
sov žijúcich aj na Slovensku (2019). Zoologická záhrada dostane novú tvár.

▲ Bratislavské zubry slávia úspechy, už 
zopár z nich voľne pobehuje po bulharskej 
divočine.
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nantne, ale spôsobom pozitívnych návy-
kov, tréningu a odmien. Odmenou môže 
byt zvuk – klik, gesto, ktoré zviera považu-
je za zábavné, alebo pochúťka. Vždy žartu-
jem, že ak na zemi pristanú mimozemšťa-
nia, nie vedci by sa mali s nimi rozprávať, 
ale ošetrovatelia zvierat. Pretože tí vedia, 
ako komunikovať s inými formami života. 

 � Existuje teda také zviera, ktoré žije už 
iba v divokej prírode, no nemá ho ani jedna 
zoologická záhrada na svete?
Samozrejme, je ich mnoho. Napríklad 
pásavec obrovský. Žije v Južnej Amerike 
a keď sa postaví na zadné nohy, je vysoký 
ako vy. Je kriticky ohrozený.

 � Ak porovnáte bratislavskú zoologickú 
záhradu s ďalšími svetovými, kde ste boli, 
aké má oproti nim prednosti?
Prednosťou je priestor – máme tu prírod-
né lesy, povodie Vydrice, náhornú plošinu, 
jednoducho pekné a rôznorodé prírodné 
prostredie. Je to obrovská devíza, ktorá 
je pri zoologickej záhrade veľmi vzácna. 
Väčšina zoologických záhrad vznikala od 
roku 1850 až do prvej polovice 20. storo-

čia, často na pokraji miest. Mestá sa však 
medzitým rozrástli a zoologické záhrady 
zahltili. Väčšinou sa už nemajú kam roz-
víjať, pretože sú z každej strany obstavané. 
Naša zoologická záhrada je napojená na 
karpatský les, máme dostatok priestoru 
a čerstvého vzduchu, sme v blízkosti Du-
naja, mávame tu nádherné dunajské hmly. 
Na našich jazierkach zimujú divoké vtáky, 
chodievajú nám sem mu� óny. 

 � Nebojíte sa, že by vaše zvieratá infi ko-
vali nejakými chorobami?
Tomu sa nedá nikdy zabrániť. Naše zvie-
ratá sú pod sústavnou veterinárnou sta-
rostlivosťou a sú pravidelne testované. 
Zoonózy, choroby, ktoré majú spoločné 
človek a zvieratá, berieme vážne. Napokon 
aj COVID-19 je jednou z nich. Zoo v Boj-
niciach mala napríklad na jar problém 
s tuberkulózou jeleňov a musela na mesiac 
zatvoriť, kým sa zvieratá v jej starostlivosti 
nepreliečili.

 � Keď ste teda podvedome smerovali do 
zoologickej záhrady, predstavovali ste si, 
že by ste nejakej šéfovali a čo by ste tam 
ako prvé spravili?
Počúvala som riaditeľov, aké majú starosti 
a vízie, a snažila som sa to pre nich zreali-
zovať. Niektorí presne vedeli, čo chcú, iní 
menej. Prvým sme to nakreslili ceruzkou 
a druhým sme vysvetlili, z čoho by ich zoo 
bene� tovala, robili sme im poradenstvo. 
Takže ja som zvyknutá rozmýšľať „v to-

pánkach riaditeľa zoo“, pretože títo ľudia 
boli mojimi hlavnými klientmi. A teraz 
som veľmi rada, že si to môžem vyskúšať 
z druhej strany. 

 � Začalo sa niečo z vašich snov už reali-
zovať v bratislavskej zoologickej záhrade?
V prvom rade sme začali pracovať s mar-
ketingovým oddelením na nových kam-
paniach. Našou prioritou je medveď Félix, 
pretože jeho výbeh je zastaraný a musí-
me to čo najskôr zmeniť. Takže kreslíme. 
V priebehu niekoľkých týždňov predsta-
víme ilustrácie nového výbehu verejnosti.

„Počúvala som 
riaditeľov, aké 
majú starosti 
a vízie.“

Nová riaditeľka 
má bohatú prax 
v navrhovaní 
zoologických 
záhrad.
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 � Ako vzniká takýto výbeh pre vlky ale-
bo medvede? Skúšate sa nejako vcítiť do 
zvieraťa, čo by asi potrebovalo?
Začína sa to tak, že sa čo najviac snažím 
naučiť o konkrétnom zvierati, rozprávam 
sa so zoológmi, s ošetrovateľmi, s ľuďmi, 
ktorí sa starajú v divokej prírode napríklad 
o medvede. Každý medveď je iný, niektoré 
naháňajú žaby, iné sa boja motýľa. Zaují-
ma ma informácia z každého smeru od 
praktickej o preferenciách pre jednotlivé 
medvede až po vedeckú, ako je vývoj med-
vedích populácií. Naštudujem si, z akého 
prírodného prostredia medveď pochádza, 
aké prostredie majú medvede rady. Ďal-
ším dôležitým krokom je nájsť prostredie 
v areáli zoo pre výbeh, ktorý je na výbeh 
najvhodnejší. Je oveľa efektívnejšie vyu-
žiť existujúce prírodné prostredie, ako sa 
snažiť vytvoriť nové. A toto je práve výho-
dou našej zoologickej záhrady, pretože my 
takéto prostredia máme. Je to výborné na 
prezentáciu karpatských zvierat. 

 � Čo bude nasledovať ďalej?
Hneď ako dokončíme výbeh pre medveďa, 
budeme stavať voliéry pre vtáky a malé opi-
ce a robiť karpatské safari. Chcem, aby naše 
vtáky opäť lietali, pretože teraz majú malé 
voliéry, do ktorých sa ťažko pozerá, alebo 

pristrihnuté krídla. V podstate im bránime 
v ich prirodzenom pohybe, a to ja nemám 
rada, pretože im takpovediac ničíme ich 
kultúru. Napríklad pozorujeme v nevyho-
vujúcich priestoroch redukciu ich rituálov 
párenia. Zvieratá sú potom ako bez duše, 
pretože nemôžu byť tým, v čo sa vyvinuli. 

 � Ako to spravíte, budú voliéry až také 
obrovské?
Vymyslíme to. Voliéry pre veľké dravce bu-
deme budovať na svahoch, pretože dravce 
rady sedia na vyvýšených miestach a majú 
prehľad o tom, čo sa deje pod nimi. Ľu-
dia sa budú pohybovať v dolnej časti, aby 
dravec mal pozíciu kráľa. Verte mi, mám 
v klobúku množstvo vyskúšaných riešení. 

 � Pribudnú nejaké nové druhy okrem 
toho, že chcete hlucháňa?
Určite. Zatiaľ ešte nemáme vypracovaný 
zoznam na konkrétne druhy, ale chcela 
by som vytvoriť expozíciu Madagaskaru, 
zaujímavá je aj juhovýchodná Ázia alebo 
Pantanal – tropické mokraďové územie 
v strednej Brazílii.

 � Počul som, že chcete nafukovaciu halu 
pre motýle. Naozaj?
To by bolo super. Bola by to dočasná expo-
zícia napríklad na štyri mesiace, keď majú 
motýle sezónu. 

 � Chystáte aj reštauráciu...
Je potrebná, pretože sa staráme nielen 
o zvieratá, ale aj o ľudí. Chceme, aby sa 
ľudia u nás cítili dobre, a keď sa budú cí-
tiť dobre aj s plným žalúdkom, budú mať 
krajší zážitok. Budú viac otvorení infor-
máciám, ktoré im chceme prerozprávať 
cez naše zvieratá. Zároveň by sme chceli 
cez jedlo v zoo demonštrovať trvalo udr-
žateľný spôsob stravovania ľudí. 

 � Ale vy chcete aj hmyziu reštauráciu...
Ak by sa podarilo. Určite chceme mať 
tradičné jedlá, budeme propagovať ve-
getariánsku kuchyňu, jedlo etnické, bez 
palmového oleja a aj iné novinky a tren-
dy priateľské k prírode a zaujímavé pre 
návštevníkov. Chceme, aby naša zoolo-
gická záhrada bola pre nich príjemným 
miestom. 

 � Čo je pre vás najväčšou výzvou?
Získavanie peňazí. Sme mestská príspev-
ková organizácia, musíme si veľmi dobre 
vymyslieť, ako získať dary, pretože v le-
gislatíve je to veľmi kostrbaté. Potrebu-
jeme � nančné aj hmotné dary, práve sa 
chystáme dať na našu webovú stránku 
zoznam vecí, ktoré by sa nám veľmi zišli. 
Potrebujeme také praktické veci, ako sú 
elektrické vozidlá pre obsluhu a tablety 
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„Potrebujeme 
fi nančné 
a hmotné dary.“

Takto vznikal 
projekt pre zoo 
v Calgary.

► Plán riešenia časti 
bratislavskej zoo.

55

Tema_01_21_miriam+monca.indd   55 28. 12. 2020   14:17:34



pre ošetrovateľov. Je to veľmi veľká šká-
la od ke� ek na škriabanie po poľnohos-
podárske stroje, vybavenie pre návštev-
níkov, potreby pre zvieratá. Snažíme sa 
zvieratám nedávať predmety, ktoré sú 
ako keby naším odpadom, nechceme, 
aby sa hrali s našimi smeťami. Snažíme 
sa im dávať objekty, ktoré sú prírodné, 
v ktorých nie sú nijaké škodlivé súčas-
ti. Zvieratá sa vedia samy o seba posta-
rať, nepotrebujú úplne našu starostlivosť. 
Usilujeme sa ustupovať od toho, aby boli 
od nás závislé. Podsúvame im možnosti 
a zvyšok nechávame na ne.

 � Máte aj z niečoho obavy?
Z mnohých vecí. Že nebudú peniaze, mám 
obavy aj z toho, že nám zvieratká poute-
kajú. Máme však šťastie, že naše šelmy sú 
dosť staré a nechce sa im utekať (smiech). 
Bojím sa, že nám zvieratá ochorejú, ale 
máme dobrých veterinárov. Bojím sa, že 
sa nám zosypú svahy, pretože z dôvodu 
budovania tunela Sitina nám vyschli pra-
mene, následkom čoho vysychá les a pôda, 
čo ním bola zaistená, sa zosúva do dolín. 
Toto si určite čo najskôr zdokumentujeme 
v tomto roku, lebo väčšina našich kapitálo-

vých výdavkov je na dokumentáciu stavu 
a na plánovanie. Potrebujeme prognózu, 
čo sa s krajinou bude diať najbližších dvad-
sať až päťdesiat rokov, na to, aby sme si 
mohli všetko správne rozplánovať. Možno 
už nebudeme mať jazierka, ale dúfam, že 
sa nám podarí obnoviť vodné toky. Preto 
som veľmi rada, že prameň Vydrice, kto-
rá tečie aj cez našu zoo, získal ochranné 
pásmo. Chceli by sme obnoviť výskyt ra-
kov a inej zaujímavej vodnej fauny typickej 
pre Vydricu.

 � Pociťuje bratislavská zoologická záhra-
da vplyv koronakrízy?
Veľmi nás ovplyvnilo, keď sme boli zavre-
tí, pretože sme stratili všetky svoje príjmy. 
Keď bolo opäť otvorené, mali sme vyššiu 
návštevnosť než po iné roky. A to aj na-
priek tomu, že naše pavilóny sú zatvorené, 
je viditeľných menej zvierat a nerobíme 

nijaké akcie a eventy, ktoré sú typickým 
lákadlom pre návštevníkov zoo. Naším 
najúspešnejším eventom je beh cez zoo, 
ktorý sa za normálnych čias uskutočňu-
je v septembri. Žartovne ho nazývame: 
Medveď je vonku! 

 � Vaša predchodkyňa Miloslava Šavelová 
šéfovala bratislavskej zoologickej záhrade 
tridsať rokov. Chcete ju tromfnúť?
Chcem tu byť dovtedy, kým sa mi podarí 
posunúť zoologickú záhradu správnym 
smerom, a vytvorím podstatnú zmenu, 
ktorá privedie Zoo Bratislava medzi naj-
lepšie zoo regiónu. Zároveň si chcem vy-
chovať nasledovníkov, ktorí budú chápať 
poslanie zoo, budú mať víziu, odvahu 
a schopnosti, ktorými ma prevýšia. Vždy 
som sa rada obklopovala ľuďmi, ktorých 
si vážim a považujem ich za lepších od-
borníkov ako som sama. Nie je nič lepšie, 
ako odchádzať z práce s vedomím, že vaši 
nasledovníci budú schopní vykonávať vašu 
prácu lepšie ako vy. Tak sa 
mi podarilo odísť aj z mojej 
americkej � rmy.

Dan Himič

„Žartovne ho 
nazývame: 
Medveď je vonku.“  

Ing. arch. JÚLIA HANULIAKOVÁ

riaditeľka Zoo Bratislava

Vyštudovala pamiatky na Fakulte architek-
túry STU v Bratislave.

Od roku 2001 pôsobila v Seattli, kde sa ve-
novala navrhovaniu zoologických záhrad.

Je členkou Americkej komory architektov 
(AIA) a Únie amerických zoo a akvárií 
(AZA), ktorá jej udelila Cenu AZA za najlep-
šiu expozíciu otvorenú v USA 2011: Polar 
Frontier, Columbus Zoo, Ohio. 

V roku 2019 získala cenu Bílý slon za naj-
lepšiu expozíciu otvorenú v Českej a Slo-
venskej republike: Výbeh a budova ošetro-
vateľov, pavilón vlkov, Zoo Bratislava.
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