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Anomálie
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Vyhodnotenie súťaže
V augustovom čísle Poľovníctva a rybárstva sme vyhlásili vedomostnú súťaž z poľovníckej problematiky.
Do žrebovania sme zaradili všetkých čitateľov, ktorí nám v stanovenom termíne zaslali e-mailom alebo
poštou správnu odpoveď na súťažnú otázku, kedy vytĺka parožky jednoročný srnec prvej vekovej triedy?

Správna odpoveď je:   b) v júni

Publikáciu autorov Bruna Hespelera a Bernda Krewera Mladý alebo starý? z produkcie GRADA Publishing
(zastúpenie v SR GRADA Slovakia s. r. o., www.grada.sk), posielame týmto trom vyžrebovaným výhercom:

Dušan Vanovčan, Ružomberok, Ing. Peter Chytil, Banská Štiavnica a František Sisák, Strážske. 
Blahoželáme
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Ponuka lovu hlavných druhov zveri v sezóne 2008 v poľovných revíroch
LESOV Slovenskej republiky.  

Ubytovanie pre rodinné dovolenky a turistiku.

Aktuálna ponuka - lov daniela v ruji:
daniel s trofejou 2-3kg (približne 150 – 180 b. CIC), 5 dni vrátane ubytovania 

za paušálnu cenu 42 240 Sk (1 402,11 EUR),
daniel  II. vekovej triedy za cenu od 10 tis. Sk (332,00 EUR)  

Cenník, podrobnejšia ponuka a objednávky na adrese:

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

www.lesy.sk
alebo na kontakte: polovnictvo@lesy.sk, tel.: 0918 444 136 
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Slovenský klub sokoliarov pri
Slovenskom poľovníckom zväze
v súčasnosti združuje takmer 340
členov. V máji tohto roka mal na
Strednej lesníckej škole v Banskej
Štiavnici, na ktorej sa vyučuje so-
koliarstvo, výročnú členskú schô-
dzu. Delegáti sa okrem iného
zaoberali prípravou medzinárod-
ného stretnutia sokoliarov v jeseni
tohto roku. Najviac pozornosti
však venovali novej zákonnej
úprave, a to nesúladu slovenskej le-
gislatívy s legislatívou Európskej
únie na úseku životného prostredia
a ochrany prírody. Išlo o duplicitnú
registráciu sokoliarsky odchova-
ných dravcov a značnú byrokraciu
pri ich evidencii, v ktorej vznikol
veľký chaos. Napriek tomu, že
ubehlo viac ako dvanásť rokov od
podpisu Dohovoru o medzinárod-
nom obchode s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov
a rastlín CITES, odbor ochrany prí-
rody ministerstva životného pro-
stredia vydával doklady, ktoré tento
dohovor vôbec nepozná, nikde
v EÚ neplatia a nútil obvodné
úrady, aby vydávali preukazy iba
po vykonaní testov DNA. 

Druhovú kartu a ani preukaz
o pôvode žiadne nariadenie EÚ
a ani dohovor CITES nevyžadujú.
Testy DNA nariaďujú iba pri zá-
važnom podozrení z porušenia zá-
kona a na základe rozhodnutia
súdu. Chovateľ nie je povinný do-
kazovať svoju nevinu a na Slo-
vensku neexistuje akreditované
pracovisko na ich vykonávanie. 

Napriek novej právnej úprave
zákona o ochrane prírody a krajiny
a súvisiacich predpisov, podľa kto-
rých sa už nevyžadujú testy DNA,
nastal prípisom ministerstva život-
ného prostredia a jeho distri buova -
ním na všetky úrady a inšpektoráty
životného prostredia, odbory in -
špekcie ochrany prírody a krajiny
protiprávny stav, pretože tieto in-
štitúcie začali postupovať podľa
jeho pokynov, čím vlastne uvá-
dzajú do praxe hrubé porušenia 
zákonov. Právnou analýzou pred-
metného prípisu klub dospel k zá-
veru, že jeho obsah je v rozpore
s platnou legislatívou a medziná-
rodnými nariadeniami. Jeho uplat-
ňovaním v praxi dochádza
opakovane k značným škodám
u chovateľov. 

Slovenskí sokoliari veria, že
tento protiprávny stav nebude dlho
trvať, a že nové právne normy

bude ministerstvo v praxi správne
aplikovať. 

TOMÁŠ KRIVJANSKÝ
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Prezident klubu Anton Moravčík podpisuje desať kníh
Sokoliarstvo 1. diel. História sokoliarstva, ktoré poslali
do Paríža na medzinárodný seminár o uznaní sokoliar-
stva ako kultúrneho dedičstva UNESCO.

Máte dobré oči?
Ak ste rozoznali, že na obrázku uverejnenom v článku Byť nevidi-
teľný na strane 9, je skrytých šesť jarabíc poľných (sú vyznačené
krúžkami), obstáli ste v teste postrehu na výbornú.
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Protiprávny stav?


