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Ročník 60

Cena 45 Sk (1,49 €)

Lov prívlačou

Ako a čo nahadzovať
pod splavmi

Ako
vidia
ryby
Nepodceňujme
farbu nástrahy

Pomôžme
jarabiciam!

Deň
s veľkým „D“

Bez nás zimu neprežijú

Radostná udalosť v živote chovateľa psov

trhové novinky

Užitočné
drobnosti
Pri výkone práva poľovníctva nám
nepostačuje iba puška, strelivo a nôž, ale
potrebujeme aj ďalšie užitočné pomôcky,
ktoré nám spríjemnia poľovnícky život.

Súprava na zalievanie
diviačích klov
Súprava sa skladá
z dvoch komponentov vo fľaštičkách. Po ich
zmiešaní podľa návodu ju používame
na zalievanie diviačích klov, aby nepopraskali. Jedna
súprava postačí na
naplnenie priemerne veľkých
diviačích klov
z troch až štyroch kancov. Orientačná cena je 723 Sk
(23,23 €).

Balistická vežička
Balistická vežička, ktorú dodáva firma Swarovski Optik so svojím novým puškovým ďalekohľadom Z6i, umožňuje rýchle
a presné zamierenie na rozličné vzdialenosti. Model má paramtere 2,5-15x56P. Zariadenie umožňuje kedykoľvek
zmeniť nastavené vzdialenosti a okrem základných štyroch môžete pridávať aj ďalšie
hodnoty. Všetky nové modely puškových ďalekohľadov
Z6 a Z6i poskytujú
lovcovi vynikajúce
zorné pole.
Vyznačujú
sa zväčšeným
odstupom oka
na ochranu pred spätným nárazom, dioptrickou korekciou, stabilným ľahkým tubusom plneným

FOTO: KATALÓG AUSTROJAGD
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Kufrík na
náboje
Plastový, termoizolačný kufrík
s tromi priehradkami na 150,
200, alebo 300 brokových nábojov. Má centrálny kódový
uzáver s dvoma bočnými
západkami. Jeho orientačná cena je 1 900 Sk
(63,07 €).

Puzdro na dýku
a náboje
Kožené puzdro na dýku s možnosťou uloženia dvoch guľových nábojov ako železnej rezervy. Ocenia to najmä
poľovníci, ktorí majú v aute dve
a viac zbraní rôznych kalibrov,
a až na stanovišti ďaleko od
auta zistia, že tie správne
náboje zostali v aute.
Orientačná cena je
300 Sk (9,96 €).
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Plecniak na zbraň
Textilný plecniak s rozmermi 60 x 70
centimetrov bez kovových praciek je
spevnený kožou na všetkých zošitých
miestach. Má jeden základný vnútorný priestor a po obvode štyri
vonkajšie, samostatne
uzatvárateľné vrecká.
V strede má našitú
koženú podložku
pod zbraň spolu
s koženými remienkami na
jej uchytenie.
Jeho výhodou je, že pri
ťahaní zveri
máme obe
ruky voľné. Za
3 525 Sk (116,58 €)
môže byť váš.

dusíkom a vodotesným až do hĺbky štyroch metrov, ako aj zamierovacím krížom v druhej obrazovej rovine, vďaka čomu
je pozorovaná zver zväčšená a veľkosť kríža zostáva rovnaká.

Stranu pripravil TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk

sokoliarstvo

FOTO: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

Budú sa spovedať

Na základe sťažnosti Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze a Slovenského klubu chovateľov sa
situáciou na Slovensku zaoberala aj Európska komisia v Bruseli.
ačiatkom júla tohto
roku usporiadal taliansky sokoliarsky klub na
zámku v Gorizii neďaleko Terstu sokoliarsku
burzu. Zúčastnili sa na nej sokoliarske kluby takmer z celej Európy.
Vyznávači tohto prastarého spôsobu lovu a milovníci perutí si
mohli zakúpiť sokoliarske pomôcky, ako pútka, obratlíky, čiapočky, brašne, rukavice, posedy, ale
najmä veľa rôznych druhov dravcov z odchovu európskych sokoliarov. Najviac tu bolo sokolov a ich
krížencov, to znamená hybridov,
orlov, ale aj sov. Dravce predávali
chovatelia zo všetkých európskych
štátov vrátane Českej republiky,
okrem sokoliarov zo Slovenska,
pretože naši chovatelia nedostali na
svoje odchované dravce potrebné
doklady.

Z

Diskriminovaní: Na základe sťažnosti sokoliarov a chovateľov sa situáciou na Slovensku zaoberala aj
Európska komisia v Bruseli, Generálne riaditeľstvo pre podnikanie
a priemysel. V ich liste, ktorý komisia zaslala slovenským orgánom,
sa podľa sťažovateľov ustanoveniami slovenských právnych pred-

Tomáš Krivjanský

„Právne predpisy prijaté v oblasti,
v ktorej sa sekundárnym právom
spoločenstva nevylučuje, aby členské
štáty prijali prísnejšie opatrenia ako
opatrenia ustanovené v tomto práve
a ktoré môžu mať obmedzujúci účinok
na dovoz a vývoz produktov, sú so
zmluvou zlučiteľné len do takej miery, do
akej sú potrebné na účinné dosiahnutie
cieľa chrániť zdravie a život zvierat.“
pisov, ktorými sa implementujú
nariadenia CITES, Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými dravcami, porušuje Zmluva
o Európskom spoločenstve. K požiadavkám uvedeným v spomenutých nariadeniach sa totiž
zavádzajú ďalšie podmienky, ktorými sa vytvárajú neprekonateľné
administratívne prekážky pre voľný
pohyb chovaných exemplárov, rastlinných druhov a živočíchov.
Predmetné exempláre možno legálne premiest-ňovať len vtedy, ak
sú nezameniteľne označené a majú
preukaz o pôvode.

Ustanoveniami vnútroštátnych
právnych predpisov sa zavádza
preukaz o pôvode, ktorý nevychádza z nariadení CITES. V nich sa
uvádza, že aj keď sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch nevylučuje možnosť, aby žiadateľ kúpil
exempláre v iných členských štátoch EÚ, ich legálna držba a ďalšie
nakladanie s nimi sa umožňuje len
vtedy, keď sú nezameniteľne označené na základe profilu DNA. Nariadenia však takúto povinnosť vo
vzťahu k stavovcom neobsahujú.
Takéto označovanie sa vykonáva
na náklady držiteľa exemplára. Na-

riadením sa nevylučuje, aby
členské štáty v súlade s ustanoveniami zmluvy prijali alebo zachovali prísnejšie opatrenia, dokonca
zavedenie alebo zachovanie takýchto opatrení sa v nariadení vyslovene ustanovuje. Nariadenie
bolo prijaté na základe Zmluvy
o Európskom spoločenstve, ktorá
nebráni členskému štátu udržiavať
alebo zavádzať prísnejšie ochranné
opatrenia, ktoré musia byť zlučiteľné so zmluvou a ktoré sa oznamujú komisii. Súdny dvor
rozhodol, že pokiaľ členské štáty
prijímajú alebo zachovávajú prísnejšie opatrenia, ako opatrenia
ustanovené nariadením CITES,
mali by zohľadňovať ich zlučiteľnosť so zmluvou o ES.
Kto bude arbitrom?: Na vnútroštátne pravidlo, ktoré je prekážkou pre voľný pohyb tovaru, sa
nemôžu vzťahovať výnimky zo
zmluvy o ES, ak existujú menej reštriktívne opatrenia v oblasti obchodu v rámci Spoločenstva. Bez
prístupu k vedeckým dôkazom, na
ktorých sa slovenské opatrenia zakladajú, je v aktuálnom prípade
ťažké posúdiť potrebu a primeranosť daného opatrenia.
V dôsledku toho Európska komisia v Bruseli od slovenských
orgánov zdvorilo žiada, aby potvrdili, či sú uvedené obmedzenia
pravdivé, a vysvetlili postupy povoľovania držby exemplárov predmetných stavovcov privezených
z iného členského štátu a postupy
ďalšieho nakladania s nimi. Slovenské orgány zároveň vyzývajú,
aby vysvetlili, akými oprávnenými
záujmami zdôvodňujú požiadavky
na preukaz o pôvode, so zohľadnením skutočnosti, že podľa nariadení existuje rozsiahly súbor
dokladov týkajúci sa voľného pohybu druhov a na nezameniteľné
označovanie exemplárov. Ďalej by
slovenské orgány mali uviesť, do
akej miery možno obe požiadavky
pokladať za potrebné a primerané
v súvislosti s uvedenými oprávnenými záujmami.
Na základe týchto skutočností
sa na burze zúčastnili sokoliari zo
Slovenska len ako diváci a ja ako
predajca so svojimi knihami. 
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lovecké potreby

Nože s motívm
Okrem rôznych firiem vyrábajú v súčasnosti poľovnícke
nože, najmä dýky, remeselníci nožiari a umeleckí kováči,
ktorí používajú na čepele vysoko kvalitnú aj damaskovú
oceľ, a na rukoväte prírodné materiály, ako paroh, kosť,
kly, zuby, drevo a kožu. Najčastejším motívom je lov
zveri, samotná zver alebo jej detail. Každý vyrobený
kus je originálnym umeleckým dielom.

Tesák s Dianou
Poľovnícky tesák s motívom Diany na love na
celej ploche čepele. Masívna kovaná priečka
oddeľuje parohovú rukoväť s motívom hlavy
srnca. Vyrobil Maroš Bielik, Valaská.

FOTO: MAROŠ BIELIK

Poľovnícky tesák
Ozdobný poľovnícky tesák s jemne gravírovanou čepeľou
a bohato prepracovanou priečkou s rukoväťou z parohu. Používa sa pri slávnostných príležitostiach na pasovanie za poľovníka alebo
lovca určitého druhu zveri.
Vyrobil Otto Neuman,
SKÝ
JAN
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Košice.
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Poľovnícky nôž – kazeta
Rukoväť aj puzdro noža sú vyrobené z jedného kusa parohu. Vytvárajú tak jednoliaty celok – kazetu. Parohovina je veľmi bohato
zdobená motívmi lesa a zveri. Vyrobil Maroš Bielik, Valaská.

Medveď v riccasse
Čepeľ dýky je z damaskovej ocele
s pekným, trojitým vzorom
a medveďom vykovaným
v riccasse čepele. Dýku
s hladkou kostenou rukoväťou vyrobil Richard Chromý,
Košice.
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Dýka so psom
Dýka má krátku čepeľ s veľkým motívom
ležiaceho psa. Rukoväť je z parohu. Vyrobil Richard Chromý, Košice.
FOTO
: RICH
ARD C
HROM
Ý
FOTO: MAROŠ BIELIK

Dýka African live
Hladká čepeľ dýky s výrazným motívom slonov vychádzajúcich z riccassa na takmer celú plochu čepele.
Rukoväť je tiež z dreviny pochádzajúcej z Afriky. Vyrobil Richard Chromý,
Košice.
FOTO: RICHARD CHROMÝ

Výjav z lovu
Pomerne dlhá čepeľ dýky s poľovníckym motívom má
v riccasse lovca s uloveným jeleňom a na celej čepeli les
s dvoma poľovníckymi psami. Na rukoväti z parohu je diviak. Vyrobil Maroš Bielik, Valaská.
FOTO: MAROŠ BIELIK
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mi lovu a zveri
Dýka s orlom
Indiánsky motív
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Čepeľ dýky je z damaskovej ocele s jedným vzorom a pílkou na hornej strane. Rukoväť
s motívom Indiána je vyrobená
z kosti v kombinácii s drevom.
Vyrobil Richard
Chromý, Košice.

Dýku s dlhou odľahčenou čepeľou bez motívu a s kostenou
rukoväťou s hlavou orla
vyrobil Richard
Chromý, Košice.

Dýka s kamzíkom
Dýka Smilodon
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Na čepeli je motív vrchov s kvetom
plesnivca alpínskeho a na kostenej rukoväti motív
s kamzíkom. Vyrobil
Maroš Bielik,
Valaská.

Prekrásna čepeľ dýky z damaskovej ocele
s vykovanou hlavou „Smilodona“, prehistorického tigra americkej Californie,
v riccasse čepele. Rukoväť je zo
vzácneho cudzokrajného
dreva. Vyrobil Richard
Chromý, Košice.
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Vydra ako motív

Indiánka s hadom
Krátka monolitická dýka je vykovaná z damaskovej ocele.
Na riccasse s prechodom takmer na celú čepeľ
je Indiánka bojujúca s hadom a na
kostenej črienkovej rukoväti
Indiánka s mačetou
pri kmeňovom
obrade.
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Vyrobil Richard
Chromý, Košice.

Čepeľ dýky je z damaskovej ocele
s pekným vzorom. Na kostenej
rukoväti je vyobrazený
motív vydry. Vyrobil
Richard Chromý,
Košice.
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Dýka so sovou
Z jedného kusa ocele
Dýka je zhotovená z jedného kusa ocele
s motívom dubovej vetvičky so žaluďmi na
čepeli a vykovanou hlavou muflóna v riccasse
čepele s hladkými črienkami rukoväti z cudzokrajného dreva. Na zadnom kovaní, hlavici, je takisto motív
muflóna. Zaujímavosťou je aj
pošva z jedného kusa
dreva. Vyrobil Richard
Chromý, Košice.

Na riccasse hladkej čepele dýky je motív sovy
na konári. Drevená rukoväť je ukončená sediacou sovou. Vyrobil Maroš Bielik,
Valaská.
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Dvojstranu pripravil TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk
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