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Nie sme múdri iba v škole a 
zruční iba v nemocnici! Mnohí 
žiaci sa určite venujú aj iným 
odborným činnostiam.
Ja sa vo svojom voľnom 
čase venujem inej odbornej 
činnosti, a to reštaurovaniu a 
konzervovaniu, zvonárstvu i 
knihovníctvu.
Už tri roky sa snažím o oživenie 
jedných historických vežových 
hodín z roku 1648. Tieto vzác-
ne hodiny sa nachádzajú v 
Kláštornom kostole v Podolínci. 
Vzácny ručne kovaný stroj od 
neznámeho majstra prestal 
plniť svoju funkciu asi pred 
100 rokmi. A ja zdravotník som 
ho dal do poriadku. Nebolo to 
ľahké, keďže nemám hodinárske 
vzdelanie, ale iba chuť niečo 
zmeniť. Musel som pochopiť 
myšlienkové pochody majstra, 
ktorý ich vyrobil. Musel som 
si osvojiť aj odborné postupy, 
ktoré používajú odborníci, aby 
bolo všetko v poriadku.
Na začiatku to bolo relatívne 
jednoduché -  očistiť od pra-
chu, špiny, trusu vtákov, ale 
potom prišli ťažšie činnosti, 
napríklad ako vo výške cca 40 
metrov demontovať hodinové 
ručičky, ktoré majú viac ako 
150 cm cez okienko, ktoré má 
rozmery  iba 30 x 30 cm, ale i 
ako odstrániť hrdzu pomocou 
reštaurátorských postupov? 
Tiež som musel zistiť, prečo 
odpočítavajú čas tak veľmi 
rýchlo, a to až trikrát rýchlejšie 
ako by mali? Odpovede som 
postupne nachádzal . Využíval 
som aj znalosti a pomôcky, 

ktoré používame v nemoc-
nici. Napríklad na zabráne-
nie  zosypania omietky som 
použil injekcie –napichoval 
som ju injekčnými ihlami a cez 
striekačku som celé hodiny 
aplikoval fixačné a konzervačné 
roztoky. 
Tiež sa čiastočne venujem zá-
chrane historických liturgických 
predmetov zo zlata a striebra. 
Jedná sa hlavne o čistenie od 
stáčorných nánosov špiny, ale 
i fixácii a spevňovaniu, vďaka 
čomu som „pričuchol“ aj ku 
kovotepectvu. Za zmienku stojí 
153 centimetrová monštrancia 
z r. 1699, ktorá sa už desaťročia 
nepoužívala kvôli  neuspoko-
jivému stavu. V súčasnosti je 
tento predmet vo veľmi dobrom 
stave a znova sa používa.
Taktiež sa venujem aj zvonárst-
vu, preto sa pýšim titulom 
Campanarius pulsator campane 
in Podolinum  (zvonár v meste 
Podolínec). Hoci nezvoním 
každý deň, je to náročná funk-
cia.
Okrajovo sa venujem aj kni-
hovníctvu, pôsobím ako hlavný 
knihovník vo farskej knižnici 
v Podolínci. Okrem spravova-
nia nie veľmi veľkej knižnice sa 
starám aj o farský archív, ktorý 
ukrýva niekoľko tisíc dokumen-
tov ale aj iné vzácne predm-
ety, ako historické oblečenie, 
truhlice, obrazy, štíty niek-
torých cechov, ktoré pôsobili v 
meste, taktiež sa tam ukrývajú 
aj pečatidlá či najstaršie doku-
menty mesta Podolínec.
Všetko, čo vykonávam, mi 
zaberá veľa času i energie, ale 
mňa to baví. Je to zvláštne, že 
tieto aktivity vykonáva zdra-
votnícky asistent? Myslím, že 
nie, pre mňa je to aktívny od-
dych. Prácu zdravotníka by som 
nikdy nevymenil za nič iné, lebo 
robí mi veľkú radosť pomáhať  
starým, chorým a nevládnym v 
nemocnici.  
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