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NA CESTÁCH

K lovcom mamutov 
do Zázrivej
Text: Gabriela Kubaljaková, Foto: Penzión Jánošíkov dvor

Jánošíkov dvor a wellness centrum v obci Zázrivá je miesto, kde sa stretávajú všetky 
živly. A to je bod, v ktorom sa dejú zázraky. Neveríte? Nevadí, stačí, že v zázraky veria 
tvorcovia, ktorí sa nazývajú novodobými lovcami mamutov. Nelovia zver, aby prežili. Idú 
po príležitostiach, ktoré majú byť v prospech všetkých. 

Plnia si sny aj po šesťdesiatke, sú vitálni, 
plní energie a hovoria, že príležitosti 
sú tu a teraz. Stretnete ich v penzióne 
Jánošíkov dvor v Zázrivej, kde vďaka ich 
tvorivej energie a schopnosti zrealizovať 
sen napriek prekážkam, vyrástlo 
v náročných lockdownových časoch 
očarujúce wellness centrum. 
 Spoznala som ich v nečase. Stála 
som v zápche v Zázrivej a pozerala na 
bilboard pred sebou. Na obrázku boli 
drevenice ako z čias Jánošíka a veľký 
nápis „Najlepšie halušky široko ďaleko“. 
Inštinktívne som odbočila z hlavnej 
a dostala sa do uličky. Tá ma doviedla 
na miesto, ktoré mi pripomínalo 
rozprávku. Takú tú naozajstnú ako 
od Juraja Jakubiska, ktorý v týchto 
končinách natočil aj Nejasnú správu 
o konci sveta. Lenže toto koniec nebol. 
Práve naopak. Cítila som, že tu tvorivá 
hybná sila človeka prežíva vďaka 
harmónii a spolupráce mužského 
a ženského princípu. 

Zázrak pod lesom
Pri pohľade na dobové drevenice, ktoré 
strážia robustné drevené sochy, som 
poďakovala umelcom. Zanechali tu odkaz 
minulosti a spolu s vôňou tradičných 
slovenských špecialít šíriacej sa z 
reštaurácie Jánošíkovho dvora tvorili 
most do prítomnosti. V interiéri sa 
núkali k obdivu drevené postavičky, či 
originálne obrazy, ktoré rozprávali príbeh 
penziónu. Ten sa začal v roku 1991. Vtedy 
si Juraj Málik, dnešný majiteľ dreveníc 
opekal na tomto mieste slaninu a sníval 
o dreveniciach pod lesom. Netrvalo 
dlho a ľudia sa mohli tešiť penziónu 
postavenému z dreva, kovu a kameňa. 

Rovnováha podporuje
Zútulnený ohňom, domácou kuchyňou 
a pravými zázrivskými korbáčikmi 
začal penzión inšpirovať ľudí, ktorí 
sem prichádzali za relaxom a aktívnym 
odpočinkom. Sen sa splnil, no nebol ešte 
dokonalý. Čosi mu chýbalo. Po rokoch 

do tohto priestoru vstúpila žena – dnešná 
riaditeľka a konateľka penziónu Erika 
Sajková. Tá už 15 rokov udržuje oheň 
v kozube, zatiaľ čo Juraj Málik – lovec 
mamutov, naháňa príležitosti. Obaja 
sú vitálni seniori, ktorí ako pracovní 
kolegovia mali spoločnú víziu – vytvoriť 
na tomto mieste oázu pokoja a to tak, aby 
ju bolo cítiť všetkými zmyslami. 

Z minulosti do luxusnej 
budúcnosti
V čase covidu, kedy gastroturizmom 
otriaslo zemetrasenie, to nevzdali. 
Držali sa svojho sna a v roku 2022 sa 
im podarilo dobudovať štýlové wellness 
centrum v originálnom netradičnom 
dizajne, ktorý vás doslova prenesie 
do iného sveta a dopraje vám zažiť 
éterickú esenciu tvorivého ducha. 
Fantázia tu dostáva krídla a vy si tiež 
môžete vysnívať vlastný sen. Je to dar 
od lovcov mamutov. Tí si svoje sny plnia 
v každom veku. A môžete aj vy. Stačí 
vám prekročiť hranice Jánošíkovho dvora 
a precítiť, že wellness môžete zažívať 
každý deň v roku a ako bonus sa tu 
môžete nechať inšpirovať rozprávkovým 
príbehom, ktorý je skutočný. Nech sa 
vám páči! Na tomto mieste ste vítaní.
 Ak máte záujem o pobyt 
v Jánošíkovom dvore, pri mailovej alebo 
telefonickej rezervácii zadajte kód: život 
seniora a dostanete k ubytovaniu vstup 
do wellness centra zdarma. 

www.janosikovdvor.sk


