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Je svetovo uznávaná odborníčka na 
vytváranie priestoru pre divé zvieratá 
v zoo a autorka množstva odborných 
článkov. Narodila sa v Bratislave. Po 
vysokej škole odcestovala do USA, kde 
si budovala kariéru návrhárky zoolo-
gických záhrad. Pre bratislavskú zoo 
vytvorila návrh priestoru pre vlky, kto-
rý získal ocenenie Biely slon za najlepší 
výbeh v našom regióne v rokoch 2017 
až 2018.
Páči sa vám ZOO Bratislava?
Ani by som nechcela byť riaditeľ-
kou nejakej inej zoologickej zá-
hrady. Chcem do nej investovať 
svoj čas a skúsenosti, ktoré som 

získala počas práce pre svetové 
zoo. Chcem v Bratislave vytvoriť 
oázu pre zvieratá a  ľudí, ktorá 
bude môcť konkurovať tým naj-
lepším na svete. Máme na to po-
tenciál.
To ani netreba chodiť ďaleko. Zo-
ologické záhrady vo Viedni alebo 
v Prahe sú už roky v prvej päťke 
medzi najlepšie hodnotenými na 
svete a dopredu sa derie aj Buda-
pešť.
Naša zoo je v  lone prírody, má 
ducha, kopu pôvodných, neporu-
šených zákutí rôznych biotopov, 
s ktorými sa dá pracovať. Chceme 

ich využiť na stretnutia s divou 
prírodou. Takéto prirodzené bo-
hatstvo nemá veľa záhrad na svete. 
Okrem toho máme veľa skvelého 

personálu, zoológov, ošetrovateľov 
a technických pracovníkov. Verím, 
že spolu sa nám to podarí. Zoo je 
vedecká inštitúcia, ktorej posla-

Bratislavská zoo má novú riaditeľku. 
JÚLIA HANULIAKOVÁ nastúpila do funkcie 
s odhodlaním. Rozumie prostrediu, 
v ktorom zvieratá žijú.

DOBRODRUŽSTVO S KOPOU ODHALENÝCH TAJOMSTIEV

Okno do 
divočiny

Princíp novej riaditeľky JÚLIE 
HANULIAKOVEJ: prídem, pozriem, 
nakreslím a môžeme budovať.

Výbeh pre vlky bol ocenený ako 
najlepší na Slovensku a v Česku 
v rokoch 2017 až 2018.

Vĺčky už žijú v novom 
výbehu, ktorý tvorí 
základ revitalizácie 
karpatskej expozície.
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ním je záchrana divočiny. Naša 
najväčšia výzva je zmeniť povedo-
mie verejnosti.
Vy osobne ste v mladosti odmie-
tali takéto inštitúcie?
V čase, keď som si ako tínedžerka 
vytvárala názory na svet, som bo-
la proti. Prekážali mi najmä zlé 
podmienky zvierat. Chov divých 
zvierat v za-

jatí som považovala za prežitok 
a  etický problém. Odvtedy som 
postoj zmenila.
Prečo?
Porozumela som, že zoologické 
záhrady sú naším oknom do divo-
činy a zvieratá v nich sú ambasá-
dormi divých druhov. Bez nich by 
sme stratili možnosť stretnúť sa 
s divými zvieratami a porozumieť 

ich problémom. Vidieť ich na 
vlastné oči prináša aj to, 

že človek sa do nich za-
miluje. Slon na videu 

môže byť úžasný, 
ale naživo je to 
nezabudnuteľný 
zážitok. Sme 
ľudia a  chráni-
me, čo máme 
radi. Zvieratá 
v zoo umožňu-
jú spojenie me-

dzi láskou k nim 
ako jednotlivcom 

a ochranou ich dru-
hu v divočine.

Vzniká tým dôležitý 
kontakt, ktorý je pre ľudí 

nenahraditeľný.
V mladosti ma zarážali zlé pod-
mienky, v ktorých museli zviera-
tá žiť. Táto skúsenosť a postoj mi 
pomohli vybudovať si dôveryhod-
nosť v  čase, keď som bola návr-
hárkou výbehov. Svojim klientom 
som vysvetľovala, že výbeh musí 
byť v prvom rade taký, aby v ňom 
zvieratá našli zmysluplný život. 
Znalosti som získavala spoluprá-
cou so zoologickými záhradami 
najmä v Severnej Amerike a Euró-
pe, ako aj výmenou informácií 

Rys ostrovid sa dočká prostredia, 
ktoré bude vyzerať prírodne.

Betón a mreže zo železných rúrok,  
to je už napohľad zlý priestor  

pre rysy.

Zubrom pribudne spolubývajúci – medveď.
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s  akadémiou, 

biológmi v te-
réne aj so 
s ú k r o m -
nými cho-
vateľmi. 
T a k á t o 
výmena 
i n f o r -
mácií mi 
pomáhala 
pri vytvá-
raní nových 
riešení pre zoo, 
ktoré sú priateľskej-
šie k zvieratám, čo sa týka 
starostlivosti. To je moja špeciali-
ta. Snažím sa vždy v prvom rade 
pracovať pre zvieratá, porozumieť 
prostrediu, v ktorom žijú.
V moderných zoo to vyzerá úplne 
inak, než pôsobí väčšina výbehov 
v Bratislave.
ZOO Bratislava je moderná a mno-
hé naše výbehy a hlavne starostli-
vosť o zvieratá spĺňajú prísne kri-
tériá „animal welfare“ (životnej 
pohody zvierat, pozn. red.). Ale 
určite je čo zlepšovať aj sa čo učiť 
od okolitých zoo, hlavne čo sa týka 
zážitku návštevníkov. Napríklad 
Viedeň je plná skvelých nápadov 
na menšom priestore, než máme 
my. Každé ich riešenie je premys-
lené, technicky dokonale funkčné 
a často aj vtipné. Jednoducho to 
má ducha. Chcela by som, aby sa 
aj návšteva našej zoo stala dob-
rodružstvom v  prírode s  množ-
stvom odhalených tajomstiev.
Nové výbehy v zoo budú využívať 
existujúce prírodné podmienky?

Nebudeme prírodu znásilňovať. 
Chceme pracovať s prírodou, nie 
proti nej. Nesnažíme sa získať 
trebárs polárne medvede, pretože 
u nás by im bolo teplo. Skôr sa za-
meriame na druhy, ktorým naša 
krajina a podnebie prirodzene vy-
hovuje. Naším prvým projektom 
je revitalizácia karpatského lesa. 
Radi by sme vytvorili karpatské 
safari, kde sa návštevníci budú po-
hybovať na elektrických autíčkach 
alebo peši po drevených chodní-
koch v korunách stromov. Napo-
kon, sme v Karpatoch a dáva nám 

zmysel, že prezentáciu karpat-
ských zvierat vyriešime ako prvú. 
Niektoré časti sú už teraz dobré. 
Nemyslím tým iba výbeh vlkov. 
Veľmi pekný je aj výbeh pre zubry. 
Práve na jeho mieste vybudujeme 
výbeh pre medveďa hnedého. Bu-
de v ňom bývať aj medveď, ktoré-
ho výbeh pri vchode je negatívnou 
ikonou našej zoo, naozaj sa veľmi 
tešíme, že bude minulosťou. Vy-
tvoríme priestor pre ďalšie dva či 
tri medvede.
Medveďov je na Slovensku dosť. 
Záchranná stanica v ZOO Bojnice 
je nimi preplnená.
Chceme experimentovať so zmie-
šanými výbehmi. Chceli by sme vy-

skúšať spolužitie medveďov a vy-
dier riečnych aj otvoriť priechody 
zo susedného výbehu vlkov tak, 
aby sa mohli jeden pred druhým 
stiahnuť. Chceli by sme chovať 
väčšiu čriedu zubrov v  zmieša-
nom výbehu s karpatskými kopyt-
níkmi aj diviakmi. Karpatský les 
bude popretkávaný expozíciami 
vtákov, plazov, obojživelníkov, 
chrobákov... Chceli by sme do 
ZOO Bratislava priniesť tetrovy, 
aby sme mohli prerozprávať ich 
príbeh a pomôcť ich ochrane na 
Slovensku.
Čo ostatné zvieratá, ktoré lákajú 
návštevníkov?
Karpatský les nie je náročný na fi-
nancie. Jeho úspech nám, dúfam, 
prinesie možnosť získať ďalšiu 
podporu, aby sme mohli pokračo-
vať s rozvojom zoo. Potrebujeme 
vybudovať voliéry pre všetky naše 
vtáky, aby mohli lietať. Momentál-
ne im pristrihujeme krídla, čo im 
zabraňuje v prirodzenom pohybe, 
často aj vo vykonávaní dôležitých 

životných rituálov, a určite ne-
chceme v tejto praxi pokračo-

vať.
Čo bude s africkými zviera-
tami?
Je pre nás dobrá správa, že 
nás oslovili koordinátori 

chovov z  EAZA (Európskej 

Súčasťou expozícií v Bratislave 
sa stanú aj slobodne žijúce 

druhy.

JÚLIA HANULIAKOVÁ sľubuje, že 
prvé výsledky jej riaditeľovania 
návštevníci ocenia do dvoch rokov.

Nevyužitý potenciál 
bratislavskej zoo 
spočíva v citlivom 
napasovaní výbehov 
do jedinečného 
terénu.

Po karpatskom safari príde na 
rad africká expozícia a poriadne 
„prekopanie“ jej podoby.
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priestor treba „napozerať“, precí-
tiť a premyslieť.
Počúvate svojich ošetrovateľov?
Určite.
Lebo boli časy, keď tu na ošetro
vateľov nedali, a dopadlo to tra
gicky. Myslím pavilón primátov. 
Architekt trval na svojom. Na jeho 
„vychytávke“ v technickom rie
šení sa nešťastne zabil šimpanz 
krátko po otvorení.
Pavilón primátov je nevyhovujúci. 
Možno z neho raz bude akvárium 
s teráriom alebo ho premeníme 
na menšie kongresové centrum, 
nech je z neho budova pre ľudí, 
keď už nie pre zvieratá. Určite aj 
naň pri revitalizácii príde.
Na Balkáne majú takú zručnosť, 
že niečo postavia a ono to aj no
vé vyzerá, akoby to tam už stálo 
roky...
Žiaľ, soví chodník je príklad takej-
to „zručnosti“ u nás.
V minulosti zoo len krčila plecami 
a ťažkala si, že čo už môže robiť, 
keď tu má práve takéto rozsiahle 
exteriéry. Vy ste to vzali z druhej 
strany – že pánboh zaplať, že to tu 
máme.
Mal by to byť jedinečný zážitok. 
Z centra mesta si ho budete môcť 
užiť za pár minút. Chceme sa však 
zaoberať nielen pritiahnutím náv-
števníkov k nám, ale aj programa-
mi na návrat živočíchov do voľnej 
prírody. V tejto časti ide viac o ko-
ordináciu než o financie.
Rozprávame sa necelé dva me
siace po vašom nástupe. Ešte vás 
neprešlo odhodlanie?
Život počas korony je ťažký pre 
každého. Teším sa, keď ju budeme 
mať konečne pod kontrolou a bu-
deme žiť ako predtým.

asociácie zoologických záhrad 
a akvárií, pozn. red.) s ponukou na 
chov nosorožcov. Máme sľúbené aj 
antilopy kudu a antilopy bongo.
Nosorožce v Bratislave mali dote
raz nešťastný osud...

Dôležité je využiť to, čo vám kraji
na ponúka.
V prvom rade musím byť na mies-
te a doslova si ho „navnímať“. Ro-
bím návrhy aj podľa vrstevníc na 
mape, ale nápad môžem potvrdiť, 

Ohio. Aj tam bol predpokladom 
na výbornú expozíciu dobre vy-
bratý priestor.
V súčasnosti je v ZOO Bratislava 
každý výbeh akoby postavený 
z toho, čo sa práve podarilo zo
hnať. Pavilón primátov nie je vô
bec priateľský k zvieratám a ľu
ďom, aj výbehy pre šelmy vyze
rajú ako staré, aj keď až také staré 
nie sú. Vlčí výbeh je síce fajn, ale 
ten zvyšok zaostáva.
Po prvej uhorke sa hádam zháňa-
nie peňazí rozbehne. Zakladáme 
občianske združenia Priatelia 
ZOO. Snažíme sa rozbehnúť fi-
nancovanie západného štýlu. Zoo 
často žijú z príspevkov a rôznych 
akcií. Sme mestská organizácia. 
Keď naši zriaďovatelia uvidia, že 
vieme zoo budovať a sme pýchou 
Bratislavy, a keď každú sezónu pri-
budne niečo úžasné, aj oni nám 
posunú viac prostriedkov.
Podľa výbehu vlkov posudzujem, 
že volíte lacné nebetónové rieše
nia. Jeden plot a dve vyhliadkové 
miesta z dreva. Jednoduché.
Keď budujeme spolu s prírodou, 
je to lacnejšie. Ako som povedala, 

až keď sa dostanem na miesto. Prí-
dem, pozriem, nakreslím a môže-
me budovať.
Môžete. Ale za čo? Kde vezmete 
peniaze?
Keď otvoríte zavárané uhorky, naj-
ťažšie je vybrať tú prvú. Ak chutí, 
tie ostatné už idú ľahko a rýchlo. 
Našou prvou uhorkou je výbeh pre 
medveďa a zubry. Výsledok musí 
byť – aj bude – úžasný. Počas svojej 
kariéry návrhárky zoo som bola 
súčasťou tímu, ktorý získal ocene-
nie za najlepšiu expozíciu v Sever-
nej Amerike otvorenú v roku 2011 
pre medvede hnedé aj ľadové v Co-
lumbus ZOO na severe USA v štáte 

Našou druhou veľkou výzvou bu-
de vytvoriť novú Afriku v Bratisla-
ve. Máme skvelý priestor na to, aby 
sme vytvorili krásne, fotogenické 
expozície napríklad africkej sava-
ny na pozadí výhľadu na Bratisla-
vu, akým sa žiadna iná zoo nevy-
rovná. Už sme začali sadiť stromy, 
z ktorých sa stanú v budúcnosti 
africké remízky. V  Afrike opäť 
dostanú väčší priestor zmiešané 
expozície afrických zvierat. Už sa 
na to dobrodružstvo tešíme. Uva-
žovali sme aj o vytvorení centrál-
neho napájadla, ku ktorému by 
sme v rôznom čase púšťali rôzne 
druhy zvierat.

Dôležité je, aby sa v zoo mali čo 
najkomfortnejšie zvieratá aj ľudia.

Pavilón primátov mal byť 
pýchou bratislavskej zoo.

Dedičstvom na pozemkoch zoo sú 
aj bývalé záhradkárske domčeky.

V Bratislave sa budú 
rekonštruovať výbehy i voliéry.


