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V
živote cloveka je dvad-
satpät rokov profesio-
nálneho pôsobenia
poriadny kus cesty. Al-
fréda Koteka zaujímalo

strelectvo od detstva. Casto sa

motal po revíri a strelniciach
s otcom, poforiom, ktorý sa ve-
noval aj športovej brokovej strelbe.

Ked vstúpil do jágerského
cechu, zacal aj on aktívne sútažit
v brokových disciplínach. S nos-
talgiou si spomína na preteky
v strelbe na sklenené gule vrhané
z plechovej búdky, pricom v kaž-
dej desiatej bola vložená cervená
krepová stuha, ktorá po zásahu
vlnivým pohybom klesala k zemi.

Postupne absolvoval školenia
a kurzy, až získal kvalifikáciu stre-
leckého rozhodcu a inštruktora

s celoštátnou pôsobnostou.
Okrem toho ucil a skúšal budú-

cich pofovných hospodárov.
Vychoval stovky adeptov pofov-

~ctva. Ako clen streleckej komisie:
Ustredného výboru Slovenského

pofovníckeho zväzu pôsobil v se-
demdesiatych a osemdesiatych ro- ,
koch minulého storocia, ked došlo
k najväcšiemu rozmachu pofov-
níckeho strelectva a k budovaniu

strelnícna Slovensku. prepofovníckedisciplínya bol
.Vtomobdobísmes vedúcim' somclenomkolektívu,ktorýpfe-

odboru strelectva Tomášom Kriv- .ložil a upravil všetky strelecké po--
janským, Tónom Balcákoma dnls riadky pre športové disciplíny
už žial nebohými Jankom Ková-' Medzinárodnej streleckejúnie,
com a Pitom Slamkomvyško!ili UIT,. spomína A Kotek.V roku
vda nových streleckýchinštrukto- 1984 ako prvý na Slovenskuzísr-
rov a rozhodcov a schválilivda' kal medzinárodnú rozhodcovsku.
pofovníckychstrelnicv rámci' licenciuUIT pre brokovú strelbu.
Koncepcierozvojavýstavby a rl- V úlohe rozhodcu, Wavného
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konštrukcie strelníc na Slovensku,

ktorej som bol spoluautorom. Fe-i
derálny výbor pofovníckych zvä-
zov CSSR ma poveril zostavenírri
jednotného streleckého poriadku

Slovenským polovnfkom netreba
ALFRÉDA KOTEKAzvlášt predstavovat.
Jeho prfspevky z oblasti polovnfckej
kriminality a strelectva sa na stránkach
Polovructva a rybárstva objavujú už
desatrocia. Práve uplynulo štvrtstorocie,
odkedy pôsobf ako znalec v odbore
polovructvo. Ing.MariánŠebo
rozhodcu alebo clena riadiaceho

direktoriátu majstrovstiev absolvo-
val mnoho vrcholných streleckýéh
sútaži európskeho a svetového
formátu.

Výstrel už nemožno vrátit,
tak ako nemožno vrátit

ani nahradit vyhasnutý život.
Znalec: Presná definícia kvalifi-

kácie A Koteka je znalec v odbore
lesníctvo - odvetvie pofovníctvo.

Zapísaný je v zozname znalcov
Ministerstva spravodlivosti Slo-
venskej republiky. Okrem znalcov
- jednotlivcov vykonávajú zna-
leckú cinnost aj špecializované
ústavy. Zložitejšie záležitosti v ob-
lasti pofovníctva rieši Národné les-

nícke centrum, znalecký ústav pre
odbor lesníctvo vo Zvolene. Pri

objasnovaní niektorých špecific-
kých pofovníckych prípadov spo-
lupracujú znalci aj s inými
inštitúciami, ako napríklad s Kri-
minalistickým a expertíznym
ústavom Policajného zboru Slo-
venskej republiky.

Ako sa môže bežný smrtelník
stat znalcom v oblasti pofovníc-
tva? .Ministerstvo spravodlivosti
zapíše na základe písomnej žia-
dosti do zoznamu znalcov fyzickú

osobu, ktorá je bezúhonná,
v plnom rozsahu spôsobilá na
právne úkony, ktorá získala vzde-
lanie a vykonáva prax v tomto od-
bore najmenej sedem rokov
a úspešne skoncila predpísané
osobitné a špecializované vzdelá-
vanie o spôsobe výkonu znaleckej



na posede

cinnosti. Znalec musí mat po-
trebné materiálne vybavenie a zlo-
žit predpísaný slub. Podmienkou
je aj uzatvorenie poistenia zodpo-
vednosti za škody, ktoré môžu
vzniknút pri výkone znaleckej cin-
nosti s limitom plnenia 33 194 €,
teda v starej mene milión korún,"
hovorí A Kotek. On sa s polov-
níckou kriminalitou stretáva

v súvislosti s vypracovávaním zna-
leckých posudkov pre orgány
cinné v tresmom konaní. No vyše
dvadsat rokov pôsobí aj ako clen
tresmého senátu okresného súdu

a má bohaté poznatky aj o vše-
obecnej kriminalite.

Veselo i smutne: Vznaleckej
praxi A Koteka sa vyskytli aj
úsmevné príhody. Napríklad na
jednej spolocnej polovacke odra-
zený brok poranil honca a ten
upadol do bezvedomia. Kolega
mu zistoval tep na zápästí a skon-
štatoval, že honec je mrtvy a stu-
dený. O malú chvílu sa však
domnelý nebožtík prebral, a utrel
si zakrvavené celo. Vyšlo najavo,
že odkedy mu odtrhlo ruku je cit-
livý na vlasmú krv. A ruka, na
ktorej mu zistovali tep, bola od
lakta protéza.

Po prvomom zdesení sa všetci
usmievali, lebo z hrôzostrašného

zranenia sa vyklul iba malý škra-
ban ec. "Stretol som sa však aj
s prípadmi nepochopitelného ko-
nania aktérov," oprašuje svoje spo-
mienky znalec. "Pocas prestávky
na kruhovke zistil jeden úcasmík,

že jeho 16-rocný syn, ktorý mu
robil honca, požical z otcovho
plecniaka nenávidenému strýkovi
škatulku nábojov. Otca to tak roz-
cúlilo, že nasledovali nevyberané
nadávky, zauchá ba aj kopance.
Otec strhol zo syna plecniak a ag-
resívne ho vyhnal domov s vy-
hrážkami, aby utekal, lebo inak
ho zastrelí. Ked chlapec nebežal
a bol už vzdialený asi 70 metrov,
otec zrazu schytil brokovnicu,
bleskove nabil a vystrelil na od-
chádzajúceho chlapca. Ten skrí-
kol, zdvihol ruky, chytil sa za
hlavu a zostal stát v predklone."
To nepotrebuje komentár.

Väcšinou sa v praxi stretával
so smumýrni prípadmi. Na
malom nesúvisie zalesnenom pa-
herku asi kilometer nad dedinou,

chvílu po hodine duchov, sa za jas-
nej mesacnej noci odohral neob-
vyklý tragický príbeh. Polovník
vystrelil na lanštiaka a zákerná.
strela preletela hrudou mladého
muža, ktorý ležal pod kríkom v in-
tÍrnnom objatí snúbenice. Tej ešte
odtrhla aj pol malícka na ruke,
ktorou ho objímala. Ako sa mal
polovník presvedcit, ci niekoho ne-
ohrozí? Mal najprv zavolat "Je
tam niekto?", alebo nestrielat

vôbec. A ak by bol zavolal, bol by
sa mladý pár priznal k prítomnosti
v húštine? Išlo o zvlášmu zhodu

neštasmých okolností? Majme
preto neustále na pamäti, že vy-
strelenú strelu už nemožno vrátit,
tak ako nemožno vrátit ani nahra-

dit vyhasnutý život.
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Ministerstvo spravodlivosti eviduje
v súcasnosti na Slovensku 16 znal-
cov v oblasti pol'ovníctva. Obsa-
hom a predmetom ich cinnosti je
posudzovanie hraníc pol'ovných
revírov, vyjadrovanie k uznávaniu
pol'ovných revírov,zverníc, bažant-
níc a zverofariem, hodnotenie po-
škodenia a škôd zverou na lese
a pol'nohospodárskych plodinách,
hodnotenie poškodenia a škôd
spôsobených predátormi na hos-
podárskych zvieratách, vcelstvách
a pol'ovnej zveri, posudzovanie
a stanovenie škody a ujmy z vý-

konuprávapol'ovníctvaa ocenova- ~
nie pol'ovníckych trofejí, zariadení, .
psov, zbraní a optiky.

Príciny neštastí: K ton<ým ne-
štastiam pri polovackách by ne-
muselo dochádzat, keby boli
dodržiavané základné povinnosti
vyplývajúce z polovníckeho po-
riadku. Napríklad identifikácia
ciela pred strelbou a povinnost
presvedcit sa, ci v pozadí strelby
nemôže dôjst k poraneniu osôb,
polovných psov alebo k poškode-
niu majetku.

Prícinami tragédií a páchania
tresmých cinov je aj chamtivost
a bezohladnost, ktoré spolu ruka
v ruke deformujú v slabších cha-
rakteroch sebaovládanie a plodia
porušovanie základných princípov
polovníckej etiky. K poraneniam
strelnými zbranami dochádza
tiež pre zlú organizáciu spoloc-

~~

ných polovaciek. Ked sú úcast-

níci v neprehladnom teréne dezo-
rientovaní, vznikajú nebezpecné
situácie a chaos. Pri tragédiách'
casto asistuje aj alkohoL

Znalec A Kotek sa zúcastni! aj
na objasnovaní smrtelného pora-
nenia ci ublíženia na zdraví, kde

sa príciny dali hladat iba v takzva-
ných "vyšších princípoch" a z do-
stupných údajov sa nedal
jednoznacne urcit páchatel. Vtedy
možno na záver len konštatovat,

že strelci a poškodení boli v ne-
správnom case na nesprávnom
mieste, alebo obligáme, že išlo
o neštasmú náhodu. Konkréme

prípady opísal v publikácii Polov-
nícke prehrešky, ktorej druhý diel
je pred dokoncením. .

SKRINENA ZBRANE. TREZORY
. Skrinesú certifikovanédo bezpecnostnejtriedy Z2firmou TREZORTEST

s.r.o. podraEN1143.1 s odolnostou min. 15 RUa osadenézámkomso

zvýšenoubezpecnostouTyp.A" podraEN1300(motýrkovýkrúc). Skrinesúnavrhovanétak,abyvyhovovalivšetkýmpožiadavkámna .11

uloženie zbraní a streliva podrazákonac, i90/2003 Zb.z.l'. Skrinesúvybavenébud'mechanickýmzámkom, .~,
alebo elektronickým kódovým zámkom.

. Skrine umožnujú uloženie 3 až 11 ks dlhých zbraní. V ponuke máme i široký sortiment trezorov.
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