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Peter Maršalek päťdesiatročný
Čas je nekompromisný. Pripadá mi, že to bolo len včera, keď sme s Peťom počas letnej noci po-
píjali v Kováčovskej doline víno a pokúšali sa pritom identifikovať hlasové prejavy sov do jeho 
diplomovky a dnes už oslavujeme jeho päťdesiatku. Len nedávno sme spolu až do rána vášnivo 
debatovali na cimre nášho vysokoškolského internátu o zmysle našej existencie (a pozabudli na 
prednášky) a dnes je už z neho seriózna hlava rodiny, starostlivý otec, vzorný manžel a v nepo-
slednom rade rešpektovaný koscológ a obľúbený kolega v našej zomknutej arachnologickej obci.  
Peťo, ako len rýchlo ubehlo tých 50 rokov. Čo povieš? Toto tvoje vzácne jubileum si zaslúži krátku 
rekapituláciu Tvojej doterajšej životnej púte. Poďme sa teda poobhliadnuť za hlavnými míľnikmi 
tvojho života. 
Peťo sa narodil 24. marca 1969 v Levoči. Základnú aj stred-
nú školu absolvoval v Spišskej Novej Vsi, ktorá je jeho bydlis-
kom doposiaľ. Už na základnej škole prejavil záujem o živú 
prírodu a to konkrétne o ornitológiu, ktorej sa aktívne ve-
noval až do ukončenia svojich vysokoškolských štúdii na LF 
VŠLD vo Zvolene v roku 1991. Jeho ornitologické aktivity za-
čali prihlásením sa do ornitologického krúžku vo Vlastived-
nom múzeu v SNV počas 5. ročníka ZŠ, v rámci ktorého sa 
venoval pozorovaniu vtákov v okolí svojho domoviska a vý-
robe a inštalácii vtáčích búdok. Zúčastnil sa tiež viacerých 
ornitologických prednášok organizovaných v tomto múzeu. 
Na strednej škole – gymnáziu – sa podieľal už aj na odchy-
te vtákov do sietí a ich krúžkovaniu, väčšinou v spolupráci 
s RNDr. Mirom Draveckým. V rámci týchto aktivít sa zúčast-
ňoval aj niekoľkých TOP-ov, kde pracoval v ornitologickej 
sekcii. Jeho lásku k prírode formovali v detstve aj jeho „hu-
bačky“ s otcom absolvované po kopcoch v okolí „Novejši“. 
Túlanie sa po kopcoch sa mu stalo osudom i v jeho súčasnej 
práci. No aj mimo zamestnania Peťo často a rád chodieva na 
túry do prírody, či už sám, alebo s priateľmi a v súčasnosti 
najčastejšie s manželkou Lenkou, ktorú všetci dobre pozná-
me, pretože je taktiež našou kolegyňou – arachnologičkou. 
Dobre má schodený najmä Slovenský raj, Veľkú Fatru, Vy-
soké Tatry, ale aj ďalšie slovenské pohoria. Peťo má ešte tri 
veľké záľuby – literatúru, fotenie a kreslenie – z nich sa v sú-
časnosti aktívnejšie venuje najmä foteniu prírody a krajiny.

Po ukončení Vysokej školy začala Peťova profesionálna kariéra 7. januára 1992 vo Vlastivednom 
múzeu v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil ako zoológ do 30. marca 1992. Od 7. marca 1994 do 31. 
októbra 1994 bol zamestnancom Lesov mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., najprv ako ťažbovo-ma-
nipulačný majster, neskôr ako lesník–samostatný odborný referent. 1. marca 1997 nastúpil na 
Lesoprojekt Zvolen, pobočku Košice do pozície projektanta v prieskume EKO. Lesoprojekt sa 1.1. 
2006 zlúčil s ďalšími lesníckymi inštitúciami do Národného lesníckeho centra (NLC), v ktorom 
Peťo pôsobí doteraz. V NLC sa viackrát zmenilo jeho pracovné zaradenie. V súčasnosti (od 1. ja-
nuára 2019) tu pôsobí vo funkcii projektanta hospodárskej úpravy lesov (HÚL).
Jeho hlavnou pracovnou náplňou v NLC je komplexné zisťovanie stavu lesa. V rámci tejto úlo-
hy vykonáva samostatnú odbornú prácu pri vyhotovovaní a kontrole programov starostlivosti 
o lesy a ďalších diel HÚL. Súčasťou pracovných aktivít je tiež typologické a pedologické mapova-
nie a jeho aktualizácia a revízia, ako aj národná inventarizácia a monitoring lesov.
Peťo absolvoval počas svojej kariéry viacero školení a seminárov za účelom zvýšenia svojej od-
bornej spôsobilosti a kvalifikácie. Napríklad v roku 2014 získal na základe absolvovania štátnej 
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skúšky odbornú spôsobilosť pre výkon odborného lesného hospodára a v roku 2015 získal od-
bornú spôsobilosť na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy.
V roku 1996 sa začal Peťo venovať výskumu koscov a tomuto výskumu sa intenzívne venuje 
doteraz. Obdivuhodné je, že sa tejto vedeckej činnosti venuje predovšetkým vo svojom voľnom 
čase, ako svojej záľube. Aj vzhľadom na jeho manželské a rodičovské povinnosti je preto veľmi 
obdivuhodná jeho plodná doterajšia publikačná činnosť, ktorú reprezentuje spolu 25 odborných 
prác o koscoch Slovenska. Výsledky jeho výskumu predstavujú výrazný prínos pre poznanie 
týchto zaujímavých pavúkovcov na našom území. 
Od roku od 2001 (na hornooravských rašeliniskách) sa začal Peťo zúčastňovať arachnologických 
dní a od roku 2006 aj arachnologických konferencií vo Východnej, na ktorých prezentoval vý-
sledky svojho výskumu koscov a prispieval tiež k dobrej atmosfére na týchto podujatiach a kde si 
našiel aj lásku svojho života – jeho súčasnú manželku. 

Peťa poznám ako pracovitého a zodpovedného človeka a to nielen v rámci jeho vedecko-vý-
skumných aktivít, ale aj v súkromí. Je dôveryhodným zdrojom informácií a tiež spoľahlivým 
a ochotným človekom, ktorý neváha pomôcť, ak je o to požiadaný. Sympatickými Peťovými 
vlastnosťami je jeho priamosť, ktorú sám vyžaduje od ostatných a tiež vysoká miera empatie 
a dobrosrdečnosť, ktorými obdarúva svojich blízkych. Bonusom jeho charakterových vlastností 
je jeho osobitý zmysel pre inteligentný humor, ktorým si ma získal už na vysokej škole. Vďaka 
týmto svojim vlastnostiam si vie Peťo získať rešpekt, ale aj náklonnosť svojho okolia. A dovolím 
si tvrdiť, že tento rešpekt a sympatie Peťo požíva aj v rámci našej neveľkej arachnologickej obce, 
ktorej je už štvrťstoročie nedielnou súčasťou. Som hrdý na to, že sa môžem radiť medzi jeho naj-
lepších priateľov a verím, že nám naše priateľstvo ešte pretrvá minimálne 10 rokov, aby som mu 
mohol prečítať zdravicu aj pri jeho najbližších „okrúhlinách“.
Peťo,  dovoľ mi, aby som Ti v mene všetkých členov Slovenskej arachnologickej spoločnosti poďa-
koval za všetok čas a energiu, ktorú si venoval jednak výskumu našich koscov, ale aj nám – svojim 
kolegom, či už počas našich spoločných terénov, konferencií alebo v súkromí. K Tvojmu význam-
nému životnému jubileu Ti všetci želáme predovšetkým pevné zdravie, pohodu a šťastie v kruhu 
rodiny a priateľov, neuhasínajúci entuziazmus do ďalšieho výskumu a plodné zbery koscov na 
Tvojich potulkách po Slovensku. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Tebou!

Slavomír Stašiov


