
Miroslav  ŠTEFANČÍK 

Miroslav Štefančík žije v Lazanoch pri Prievidzi a jeho vek –  57 
rokov – zvyknú znalci ľudskej duše považovať za „rané štádium 
stredného veku“. A veru, majú pravdu! Parašutizmu sa venuje 
viac ako 40 rokov a tomu zodpovedá aj počet zoskokov, 
ktorých absolvoval viac ako 7160. Z tohto počtu bolo 3100 v 
polohe tandeminštruktora. Množstvo zoskokov absolvoval 
v noci, z najrôznejších strojov, ktoré sa dokážu udržať vo 
vzduchu: rôznych typov lietadiel, vetroňov, balónov, rogál, 
vrtuľníkov a tiež z rôznych výšok od 300 metrov do 7000 
metrov. Zoskoky absolvoval aj v zahraničí, napríklad na Novom 
Zélande, v Austrálii, v Španielku, v Chorvátsku i v Poľsku. 

Je držiteľom najvyššej parašutistickej licencie „D“ a 
oprávnení ako inšpektor parašutizmu, inštruktor 
skráteného výcviku voľného pádu, balič záložných a 
záchranných padákov, rozhodca pre RW disciplíny, 
tandem pilot.                             

Bol napríklad členom prvého reprezentačného 
družstva parašutistov Československa vôbec. Dlhé 
roky bol členom reprezentačného družstva v RW 
disciplínach, ktoré sa ako prvé z Československa 

zúčastnilo majstrovstiev sveta v parašutizme. Je 
niekoľkonásobný majster Československa a Slovenska 
v rôznych parašutistických disciplínach. Zúčastňoval sa 
parašutistických súťaží v Čechách a na Slovensku, v 
zime                (Paraski) v noci (Veľtržný pohár Brno). 

Je držiteľom mnohých Československých a 
Slovenských rekordov v parašutizme, ale 
pozoruhodné úspechy dosiahol aj v zahraničí. Taktiež 
bol v 113 člennej formácii parašutistov z celého sveta, 
ktorú vytvorili v roku 2011 v Poľsku (európsky rekord).                                                                                                                                   

Od roku 2003 sa parašutizmu venuje profesionálne, ako tandem inštruktor pracuje na Slovensku, v 
Čechách, ale aj na Novom Zélande.                                                                                                                                  

Jeden z obrázkov tu uvádzaných neomylne dokazuje, že je našej „krvnej skupiny“ – nielen že absolvoval 
zoskoky napríklad na Kľaku v Malej Fatre, ale skúsil aj najkrajšiu slovenskú hrebeňovku, tú Krivánsku Malo 
fatranskú.                                                                                                                                                                           
O svojej záľube, ale aj úspechoch a živote „medzi nebom a zemou“ divákom 37. ročníka Festivalu Ľudia 
a hory nielen porozpráva, ale spoločne s mladším kolegom Igorom Piatnicom aj okomentuje, pre 
pozemského turistu takéto a podobné fantastické obrázky.  

 

Miro ŠTEFANČÍK  a  Igor PIATNICA   „ĽUDIA V OBLAKOCH“  


