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Meno Jána Miškoviča je dobre známe v modelárstve, vodnom motorizme, profesionálnej 
fotografii – a tiež v očnej optike! Tento energický Slovák má rekordnú krátkozrakosť: až 

-108 dioptrií. Napriek svojmu zrakovému znevýhodneniu je však skutočným fenoménom, 
ktorý žije život naplno a zo svojej nevýhody urobil dokonca motivačný faktor pre svoju 

umeleckú kreativitu.
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

umenie, fotografia, zrakové postihnutie, vysoký stupeň myopie, špeciálne 
okuliarové šošovky značky Essilor, Laboratórium na vývoj špeciálnych 
šošoviek, SL laboratórium, astigmatizmus, Lions Club, slabý zrak, digitálna 
technológia.

Pri prvom kontakte sa tento žoviálny Slovák javí takmer ako 
postava z kresleného filmu alebo nejaký vtipkár, a to z jed-
noduchého dôvodu: jeho pôsobivé fazetové okuliarové sklá 
s -108 dioptriami menia jeho oči na zvláštne čierne bodky. 
Po pár slovách a vtipoch stačí len pár minút a človek si uve-
domí, že zdanie je klamlivé, a v skutočnosti je jeho pohľad 
vnímavý a ostrý. A presne to očakávate od zanieteného pro-
fesionálneho fotografa, ktorý svojím príkladom dokazuje, že 
profesionálne fotografovanie a  zrakové postihnutie sú 
vďaka moderným technológiám úplne kompatibilné.

Život v harmónii so svojimi vášňami

„Počas detstva sa u mňa vyvinulo niekoľko očných vád ako 
slabozrakosť, astigmatizmus, strabizmus, keratokonus 
a hlavne progresívna myopia. Tieto problémy sa stali vážnej-
šími a  začali sa rýchlejšie zhoršovať po nehode na 
pretekárskom hydropláne pri pretekoch (kríženec motorky 
a motorového člna určeného na vodné preteky). Mala za 
následok vážne zranenia oboch očí, a to nespomínam ved-
ľajšie účinky antibiotík, ktoré som musel brať, čo tiež 
prispelo k zhoršeniu zraku,“ domnieva sa  Ján. V dôsledku 
toho jeho krátkozrakosť, ktorá v roku 2001 predstavovala 
-45 dioptrií so zhoršením o 4 až 5 dioptrií za rok, teraz (bude 
mať 60 rokov) dosiahla rekordný stupeň: -108 dioptrií. 
A hoci pokroky v očnej optike spolu s medzinárodnou fran-
cúzsko-slovenskou spoluprácou medzi tímami spoločnosti 
Essilor umožnili navrhnúť a  vyrobiť korekčné okuliarové 

Jan Miskovic
Fotograf
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šošovky, ktoré by vyhoveli jeho zrakovým požiadavkám, 
jeho schopnosť vyjadrovať svoj umelecký talent závisí pre-
dovšetkým od správneho zvládania hendikepu a  jeho 
neotrasiteľného optimizmu.  Ján Miškovič naozaj nie je typ 
človeka, ktorého môžu vrtochy života zabrzdiť. Využíva 
každú príležitosť na sebavyjadrenie, obohatenie svojej kre-
ativity a rozšírenie svojich skúseností.

Cítenie, vyhranené a zároveň jemné

„Po získaní inžinierskeho titulu a pôsobení vo funkcii v štát-
nej agentúre zaoberajúcej sa trénovaním súťaživých 
športovcov, som založil spoločnosť špecializujúcu sa na 
modelovanie a odlievanie do tvaru. Táto ranná profesionálna 
„umelecká “ snaha mi umožnila oddávať sa vášni pre stava-
nie miniatúrnych diaľkovo ovládaných motorových člnov 
a testovať ich v súťažiach. Predtým, ako som sa stal tréne-
rom, som bol dlho členom národného tímu, najprv za 
Československo, potom po rozpade republiky za Slovensko.“ 
V  tom istom čase ho záujem o  vodné aktivity priviedol 
k vášni pre iný, viac fyzický typ pretekov: preteky športo-
vých hydroplánov, ktorým sa venoval od polovice 90. rokov 
do nehody v roku 2001. Prinútený prispôsobiť sa po nehode 
okolnostiam bol  Ján odhodlaný ako nikdy v živote a rozho-
dol sa stať trénerom – a  to víťaziacim, keďže jeho 
chránencom nie je nikto iný ako Marián Jung, desaťná-
sobný európsky šampión v  pretekoch na športových 
hydroplánoch a šesťnásobný svetový šampión. Je zrejmé, 
že tento človek je závislý na rýchlosti a napätí, ale jeho obľú-
bené hobby si vyžadovalo iný, jemnejší druh cítenia: už od 
detstva ho fascinovala fotografia, keď strávil s otcom mnoho 
sobôt vyvíjaním fotiek v kúpeľni. Fotografii sa ako svojmu 
hobby venoval dávno predtým, ako sa rozhodol stať profe-
sionálnym športovým fotografom začiatkom roku 2000, 
motivovaný rýchlym rozvojom digitálnych technológií, čo 
mu zároveň umožnilo prekonať zrakové obmedzenia – 
a dokonca, zmeniť ich na výhodu! Ukázalo sa, že to bola 
rozhodujúca zmena, čo dokazujú aj mnohé ocenenia, ktoré 
si doniesol z celého sveta z takých rôznych miest ako Čína, 
Katar, Rakúsko, Monte Carlo a USA.

Inštinktívny fotograf

Prvá otázka, ktorá človeku napadne v súvislosti so stupňom 
jeho krátkozrakosti, je, „Skutočne vidí to, čo fotí? “. Úprimne 
odpovedá: „Nie! Nevidím predmet cez hľadáčik, ale ani ho 
nepotrebujem vidieť; stačí, že viem, čo chcem odfotiť. Viem, 
kde sa postaviť a kedy stlačiť spúšť. Je to všetko o skúsenos-
tiach a cite. Moje vnímanie okolia je odlišné, ale pokúšam sa 
vymaniť z obmedzení, ktoré na seba berú ľudia s dobrým 
zrakom, ako sú zameranie na predmet, orámovanie pred-
metu, osvetlenie a podobne.“

Jan Miskovic v akcii

„ Keď chcete nafotiť dobré fotky športovcov, 

potrebujete chápať mechanizmus ich 

discipl íny a základných pohybov, aby ste 

zachyti l i  podstatu ich športu. “
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„Digitálna technológia mi umožňuje fotiť v režime sekvenč-
ného snímania – šesť až sedem dokonale čistých záberov 
– a vybrať tie najexpresívnejšie v počítači. Na priblíženie 
používam teleskopické okuliare so zväčšovacími sklami 
určené pre prácu s počítačom.“ Tento znalec silných emócií 
a osobitého zachytenia cíti, že nie je nič dôležitejšie než 
expresívnosť predmetov a záberov, ktoré zvečňuje. Pán Ján 
ľutuje, že súčasný trend vo fotografických kruhoch aplau-
duje ostrosti a technickej dokonalosti pred čistou emóciou, 
ktorá má podľa neho z fotky vyžarovať.

Zachytenie jedinečných momentov

Pán Ján tvrdí, že nemá nijaké nevydarené či nevýrazné 
fotky na vyhodenie. Je to o  to prekvapivejšie, že si zvolil 
športovú fotografiu. Ale opäť sme pri tom, že je to o skúse-
nostiach, poznaní predmetu, kreatívnom duchu 
a dokonalom ovládaní aparátu. „Vždy som mal rád šport. 
Venoval som sa viacero športom alebo ich trénoval a som 
v  kontakte s  niekoľkými federáciami. Keď chcete nafotiť 
dobré fotky športovcov, potrebujete chápať mechanizmus 
ich disciplíny a základných pohybov, aby ste zachytili pod-
statu ich športu. Musíte tiež hľadať originálny uhol, jedinečný 
uhol pohľadu čo najbližšie k akcii bez toho, aby ste ju naru-
šili. Mnohí športoví fotografi sa uspokoja s jednou pozíciou. 
Ja sa neváham presúvať, aby moje kompozície boli rôzno-
rodé. Rád tiež postupne priblížim na dianie, aby som sa 
dostal bližšie k hlavnému objektu a energii, ktorú vydáva.“ 
Obzvlášť rád vyjadruje túto citlivosť vo vodných športoch, 
ale aj horských vrátane pretekov psích záprahov, ľahkej 
atletike – a v rodeu.

Obľúbenou fotografiou pán Jána je fotka pápeža Jána Pavla 
II, ktorú urobil počas jeho návštevy v Banskej Bystrici v roku 
2003. „Priestor rezervovaný pre fotografov bol preplnený, 
môj výhľad blokovala Švajčiarska garda a  pápežovu tvár 
zakrývali počas modlitieb jeho ruky – ale zrazu dal ruky tro-
chu nižšie a v zlomku sekundy som mohol urobiť záber! Túto 
fotku videl celý svet a dokonca som ju zväčšil, zarámoval 
a poslal do Vatikánu.“

Obľúbenou fotografiou pán Jána je fotka pápeža Jána 
Pavla II, ktorú urobil počas jeho návštevy v  Banskej 
Bystrici v roku 2003. „Priestor rezervovaný pre fotogra-
fov bol preplnený, môj výhľad blokovala Švajčiarska 
garda a  pápežovu tvár zakrývali počas modlitieb jeho 
ruky – ale zrazu dal ruky trochu nižšie a  v  zlomku 
sekundy som mohol urobiť záber! Túto fotku videl celý 
svet a  dokonca som ju zväčšil, zarámoval a  poslal do 
Vatikánu.“

„ Musíte t iež hľadať originálny uhol, 

jedinečný uhol pohľadu, čo najbl ižšie k akci i 

bez toho, aby ste ju naruši l i .  “
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Pán Ján rád zvečňuje pamätné momenty, preto nie je prekvapením, že veľká časť jeho zbierky portrétov je 
venovaná hudbe, spevákom a hudobným nástrojom. „Rád ticho počúvam džez, v dobrej spoločnosti, ale 
z času na čas neviem odolať a nezdvihnúť pri tom fotoaparát.”
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13. ročník. „Tejto veľkej každoročnej fotosúťaže sa môžu 
zúčastniť vidiaci aj zrakovo postihnutí, čo prináša absolútne 
úžasné, veľmi originálne fotky,“ vysvetľuje Ján, pričom 
vyzdvihuje, že po podujatí nasleduje putovná výstava, ktorá, 
ako dúfa, jedného dňa poputuje aj za hranice Slovenska.

Toto je len pár príkladov z mnohých filantropických snáh 
muža, ktorý sa denno-denne snaží zlepšiť svoj stav prakti-
zovaním očnej jogy. „Šesť mesiacov som sa zdokonaľoval 
v tejto metóde a teraz už tieto cviky cvičím vyše tri roky, aby 
som si trénoval oči a  predchádzal ich nadmernej únave. 
Výsledky sú očividné a mám pocit, že sa mi zrak zhoršuje 
pomalšie ako predtým. Všetkým zrakovo postihnutým by 
som odporúčal tieto cviky.“

Svojím veľkým srdcom, obrovskou energiou a pretekajúcim 
entuziazmom je Ján Miškovič skutočným fenoménom, 
ktorý je vo vlastných očiach úplne normálny. Rád si dobíja 
batérie pri vode, počúva jazz a trávi čas s priateľmi a rodi-
nou. Človek ako každý iný, ale aj výborný umelec, medzi 
úspechy ktorého patrí aj výnimočné prvenstvo: bez pochýb 
najvyšší stupeň myopie! •

Samozrejme, pán Ján má aj iné fotografické záľuby a nie-
ktoré z  nich sú dosť osobné. Priťahujú ho „tváre 
s  charakterom“, priznáva špeciálnu záľubu v  portrétoch 
a pýši sa peknou kolekciou fotografií slovenských i medzi-
národne známych osobností, z  ktorých takmer 900 je 
s autogramom.

Sústredenie na budúcnosť

Ján Miškovič spolupracoval s mnohými národnými časo-
pismi a mal výstavy po celom svete vrátane miest ako Lake 
Alfred (Florida), Monte Carlo, Budapešť a Bratislava. Tohto 
umelca, ktorý tak či onak nerád pozerá späť, veľmi pravde-
podobne čaká uznanie a sľubná budúcnosť vo fotografii. 
„Mám niekoľko krásnych spomienok, ale nie som fanúšik 
nostalgie. Žiť v minulosti a banovať napríklad za „zlatým 
vekom analógovej fotografie“ je kontraproduktívne hlavne 
pre niekoho ako ja, kto je tak veľmi vďačný moderným tech-
nológiám. A  nie som jediný, kto sa takto cíti! Nové 
fotoaparáty a rad možností, ktoré priniesla digitálna techno-
lógia, nesmierne prispeli k  rozvoju športovej fotografie,“ 
stojí si za svojím tento notorický fanúšik Nikonu, ktorý veľa 
pracuje s D4S (ideálnym SLR na zábery v pohybe), a ktorý 
si brúsi zuby na nový D5.

Vízia nádeje

Pán Ján, prekypujúci energiou, je presvedčený, že práca – 
aj keď príjemná a umelecky zameraná – nie je to jediné 
v živote. Preto sa venuje mnohým aktivitám, ako cestova-
niu, objavovaniu a  charitatívnym činnostiam, hlavne 
podpore nevidiacich a  slabozrakých. Napríklad v  rodnej 
Banskej Bystrici je členom Lions Clubu kde sa snaží 
pozdvihnúť povedomie a zbierať finančné prostriedky na 
pomoc deťom trpiacim vážnym postihnutím (vrátane zrako-
vého a mentálneho postihnutia) a pre každého trpiaceho 
vážnymi refrakčnými chybami . Jeho potreba aktivity ho 
priviedla k podpore a účasti na podujatí Cesta svetla, kaž-
doročnom charitatívnom podujatí organizovanom Úniou 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktoré oslavuje svoj 

„ Nepotrebujem ho vidieť;  stačí,  že viem, čo 

chcem odfotiť… Je to všetko 

v skúsenostiach a v cite.  “
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Vždy hľadá ten najlepší uhol záberu, preto využil výdatný sneh a vykopal si priehlbinu, aby bol na úrovni zeme. „Až keď 
som videl fotku na počítači, všimol som si , že psy sa doslova vznášajú nad snehom!“



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics

U
M

E
N

IE
 A

 V
ÍZ

IA

Preteky športových hydroplánov sú jedinou vášňou, ktorej sa pán Ján od nehody už aktívne 
nevenuje. „Chýba mi adrenalín, ale stačí mi fotenie. Zvlášť ma to ťahá k vode a pokúšam sa 
dostať čo najbližšie kedykoľvek je to možné.“
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Bolestivý výpad v súboji Muay – Taï, technika flopu skokana do výšky, znepokojivá choreografia na rodeu; pán Ján sa usiluje 
zachytiť pohyb, podstatu športu. „Musíte tiež hľadať originálny uhol, jedinečný uhol pohľadu, čo najbližšie k akcii bez toho, 
aby ste ju narušili.“


