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Jubilejný sokoliarsky rok 

 
Prezídium Slovenského klubu sokoliarov zasadalo v Banskej Štiavnici V sobotu 20. 

augusta 2011 sa v príjemnom prostredí penziónu Kachelman stretli členovia Prezídia SKS na 
svojom pravidelnom štvrťročnom zasadaní. V programe sa okrem iných dôležitých otázok 
venovali aj príprave osláv 40.výročia založenia SKS pri SPZ, ktoré budú súčasťou blížiacich 
sa Dní svätého Huberta vo Svätom Antone. 

Sokoliarstvo je štyritisíc rokov staré umenie. Nádherné umenie lovu bez zbraní. Preto 
bolo,  a to plným právom, historicky prvýkrát oficiálne zaradené do programu Hubertových 
dní vo Sv. Antone. Po úvodnom slávnostnom ceremoniály by mali naslovovzatí odborníci  
pútavou formou previesť návštevníkov jednotlivými kontinentmi a najvýznamnejšími 
obdobiami z hľadiska vývoja tohto fenoménu. Navštívia Áziu, Afriku, Ameriku, Európu. 
Zlatou érou sokoliarstva bol stredovek, preto bude v sýpke vedľa kaštieľa nainštalovaná 
stredoveká sokoliareň. Aj vďaka autentickým dobovým kostýmom a pomôckam sa 
záujemcovia budú môcť oboznámiť so životom a prácou  stredovekých  sokoliarov. V parku 
budú počas dvoch dní prebiehať vystúpenia najlepších slovenských sokoliarskych skupín. 
Predstavia sa sokoliari zo SOŠL v Banskej Štiavnici, sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických 
Baní, skupina zo sokoliarskeho dvora Astur z Červeného Kameňa, Aquila z Bojníc, ale aj 
jednotliví členovia SKS.  Program bude skutočne pestrý a bohatý. 

Za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona a 
iných významných hostí, budú slovenskí sokoliari uvedení do Siene úcty a slávy poľovníctva 
na Slovensku. Sme hrdí na to, že práve SOŠL v Banskej Štiavnici už viac než tridsať rokov 
vychováva vynikajúcich sokoliarov a tomuto predmetu sa venuje formou výuky na vysokej 
odbornej úrovni. V Štiavnických Baniach vznikla aj prvá Základná škola s výučbou 
sokoliarstva. Predstavitelia svetovej sokoliarskej organizácie IAF vyjadrili Slovensku 
uznanie, pretože kým svetové sokoliarstvo ,,starne“ u nás sa mu venuje stále viac mladých 
ľudí. Je potešiteľné, že toto umenie nie je len doménou mužov, ale aj pôvabných dievčat a 
žien. Je to celoživotná vášeň, založená na rovnocennom vzťahu človeka a dravca, na 
vzájomnom rešpekte, úcte a láske. 

Slovenskému zväzu sokoliarov prajeme ku krásnemu jubileu veľa úspechov a ďakujeme, 
že svojou prácou a snažením pomáhajú zachovať krásne tradície a posolstvo dedičstva 
najstaršej loveckej kultúry. 
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