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Vtretom tlslcrocl
Sokoliarstvo je držanie a chov pernatých dravcov alebo sov na úcel
ich výcviku a lovu zveri. Túto cinnost môžu vykonávat len clenovia
Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom polovníckom zväze
(dalej len SKS pri SPZ). Na sokoliarstvo sa môžu používat len tie jedince
dravcov a sov, na ktorých držbu vydal súhlas príslušný orgán ochrany
prírody a sú oznacené a evidované v súlade s osobitným predpisom.
Pomocou pernatých dravcov a sov môžu na Slovensku polovat na zver
len clenovia klubu a zahranicných sokoliarskych organizácií. Na lov
pernatými dravcami a sovami je potrebný polovný lístok a povolenka na
polovacku.

Sokoliarstvo bolo v CSSR právne zakot-
vené v § 14, vyhlášky c. 4/1967 Zb., Organi-
zacným poriadkom klubu sokoliarov a Skú-
šobným poriadkom pre sokoliarske skúšky,
cím bol zákonne povolený lov zveri polovný-
mi dravcami.

Na Slovenskudefinuje sokoliarstvo vyhláš-
ka MP SR c. 230/2001 Z. z. z 28. mája 2001,
ktorou sa mení a dopína vyhláška MPVž SSR

nil zástupca SPZ Ing. Pavel Hell, Csc., zá-
stupcovia štátnej ochrany prírody Ing. Ala-
dár Randík, Ing. Jozef Voskár a najuznáva-
nejší slovenský odborník na dravce a sovy
Ing. Jozef Sládek, Csc. z VŠLD Zvolen, v kto-
rej priestoroch sa uskutocnila ustanovujúca
schôdza dna 18.apríla 1971.

Spolupráca sokoliarov s pol'ovníckym zvä-
zom a štátnou ochranou prírody bola pred,
ale aj po založení klubu vel'midobrá. Ako cle-
novia klubu zacínali, aj viacerí terajší pracov-
níci štátnej ochrany prírody, ktorí založili rôz-
ne obcianske združenia na ochranu dravcov.

Nesúlad s legislatívou EÚ
Medzinárodný seminár pri príležitosti 35.

výrocia založenia klubu pod názvom "Soko-
liarstvo a chovatel'stvo v tretom tisícrocí" sa
zaoberal nesúladom slovenskej legislatívy
s legislatívou EÚ na úseku životného pro-
stredia a ochrany prírody, najmä duplicitnou

Zahranicní úcastníci seminára sprava hore:
Tóth, LOttger, Forster, Belohorská, Zvolánek,
Straka, Moravcík, Medková, Brutenicová
a Michal. V popredí poslucháci SLŠ Banská
Štiavnica ~

c. 172/1975 Zb. o ochrane a o case, spôsobe a podmienkach lovu nie-
ktorých druhov zveri v znení vyhlášky c. 231/1997 Z. z. v clánku l, pod
císlom 26 v § 13 a odsekoch 1 až 4.

Každý držitel pol'ovného dravca musí byt clenom pol'ovníckeho
zväzu a clenom klubu. Ak sa chce stat clenom klubu, musí ábsolvo-

vat rocnú sqkoliarsku prax a zložit sokoliarsku skúšku. Podobný po-
stup predchádza aj clenstvu v pol'ovníckom zväze. Až potom sa stá-
va clenom a môže chovat a cvicit pol'ovne upotrebitelného dravca.
O clenstvo vo zväze sa môže uchádzat až po dovršení 18 rokov, ci-
že sokoliar nemôže byt mladší ako 20 rocný. Tieto prísne pravidlá vý-
beru a odbornosti sokoliarov zdôraznujem najmä vo vztahu k dneš-
ným "obcianskym združeniam", ktoré sa združujú tiež na základe urci-
tej odbornosti, ale bez príslušnej obmedzenosti veku, a najmä odbor-
ných skúšok v zmysle zákona. Tieto tvrdé reguly platia na Slovensku
od založenia klubu pred 35 rokmi vo Zvolene, na ktorom sa zúcast-
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Zakladajúca clenská schôdza klubu v r.
1971 vo Zvolene. Zlava: Ing. Sládek, Ing.
Randík, Ing. Voskár, Maroši, Ing. Hell,
Poliak, Krivjanský a Messerschmidt.

registráciou sokoliarsky odchovaných drav-
cov a znacnou byrokracioú pri ich evidencii,
v ktorej vznikol vel'ký chaos, pretože sa vy-
dávali rozhodnutia okresných úradov a MZP
SR s nejednotnými podmienkami pre cho-
vatel'ov a MŽP SR vydávalo aj špeciálne vý-
nimky. Ked sa stretlo 5 osôb, ktoré naklada-
li s chránenými živocíchmi, dve mali rozhod-
nutia z OÚ s rôzn~mi podmienkami, dve ma-
li rozhodnutia z MZP s rôznymi podmienkami
a piata mala výnimku z MZP! Napriek tomu,
že už ubehlo 12 rokov od podpisu medziná-
rodného dohovoru CITES, odbor ochrany prí-
rody MŽP SR vydáva doklady, ktoré dohovor
CITES vôbec nepozná, nikde v EÚ neplatia,
a núti OÚ, aby vydávali preukazy iba po vy-
konaní testov DNA. Druhovú kartu a ani pre-
ukaz o pôvode žiadne nariadenie EÚ a ani
dohovor CITES nevyžadujú. Testy DNA na-
riadujú iba pri závažnom podozrení poru-
šenia zákona a dokonca na Slovensku ne-

existujeakreditované pracovisko na ich vykonávanie.
Celý proces od vyliahnutia mládatka až po vystavenie platné-

ho dokladu trvá v EÚ asi 14 dní, ale na Slovensku priemerne 3 až 6
mesiacov, niekedy aj viac ako rok. Predseda nášho klubu cakal na
testy DNA 15 mesiacov. Nakoniec mu niektoré vzorky ani neurobili
a po 15 mesiacoch mu oznámili, že krv bola zrazená.

Prezident IAF (International Association For Falconry and Conser-
vation Of Birds Of Prey - Medzinárodná asociácia pre sokoliarstvo
a ochranu dravých vtákov), ktorá združuje viac ako 46 štátov sveta,
sa pri návšteve Slovenska v roku 2006 a po oboznámení sa s našou
legislatívou vyjadril, že máme najprísnejšie predpisy a najhorší nesú-
lad s dohovorom CITES a nariadeniami EÚ zo všetkých štátov, ktoré
sú clenmi IAF. Dalej zdôraznil, že nariadenia Európskeho spolocen-
stva majú prednost pred vnútrorným právom clenských krajín a nevy-
žadujú si transpozíciu do vnútroštatného právneho systému.



Sokoliarsky seminár
Medzinárodný seminár bol 9. 2. 2007 v Bratislave. Zúcastnilo sa na

nom 67 sokoliarov a odborníkov na ochranu, reintrodukciu a záchranu
dravcov zo siedmich štátov Európy- Anglicka, Ceska, Madarska, Ne-
mecka, Pol'ska,Rakúska a Slovenska (obr. c. 2). Prednášajúci pred-
niesli 14 referátov: Anton Moravcík, predseda SKS a delegát za Slo-
vensko v IAF; Dr. Irena Belohorská, poslankyna parlamentu Európ-
skej únie a clenka Komisie EP pre životné prostredie; Ladislav Feke-
te; Dr. Ing. Bohumil Straka, CKS - delegát za CR v IAF; Dr. Forster,
Anglicko; Dr. Blanka Brutenicová, SZO; Michal Kozák; MVDr. Ladi§lav
Molnár; Lubomír Engler; Ing. Petr Zvolánek, predseda CKS pri CM-
MJ; János Tóth, Madarsko; Michal Telus, Pol'sko; Mgr. Pavol Michal
a MVDr. Peter Blaško. Z Ciech sa zúcastnila na seminári aj právna
poradkyna klubu JUDr. Marcela Medková a z Nemecka Ernst LOttger.

Na seminári sa, napriek pozvaniu, nezúca~tnil a ani neospravedl-
nil nikto z Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie
životného prostredia a Štátnej ochrany prírody v Bratislave. Neprišiel
nikto ani z pozvaných obcianskych združení SOVS, SVODAS - RPS
- Ochrana dravcov. Jediným zástupcom ŠOP bol Ing. Dušan Trcka,
riaditel'CHKO Štiavnické vrchy.

Vel'kým povzbUdením pre úcastníkov seminára bola úcast a pod-
porné vystúpenie pani Ireny Belohorskej. Kedže slovenskí drobno-
chovatelia a sokoliari sa cítia diskriminovaní a uvedený stav kance-
lária CITES nepozná, rozhodli sa predseda nášho a zástupcovia cho-
vatel'ských klubov na Slovensku osobne podat stažnost na už uvede-
ný nesúlad slovenskej a európskej legislatívy priamo v Bruseli. Stret-
nutie našej delegácie na podanie stažnosti v Bruseli na Komisii EP
pre životné prostredie osobne dohodla poslankyna EP Irena Belohor-
ská. Je smutné, že na Slovensku zápasíme s t§lkýmitobyrokratickými
problémami. Naopak, chovatel'ovdravcov si v Cechách natol'ko vážia,
že dostávajú od štátu dotáciu vo výške 5 000 Kc za každého odcho-
vaného sokola, jastraba a orla. Predseda Ceského klubu sokoliarov
pri CMMJ mal vel'mi hodnotný referát o odchove a reintrodukcii drav-
cov do prírody. Podarilo sa im pocas hniezdenia podsadit dve umelo
vyliahliluté mládatá sokola stahovavého do hniezda jastrabieho páru
priamo v prírode, ktorý ich úspešne odchoval.

S umelým liahnutím a odchovom zacal v Ceskoslovensku Ing.
Jaroslav Bárta v Tišnove na Morave, u ktorého sa zaúcal náš clen
Marián Galovic, ktorý ukoncil VŠP v Nitre prvou diplomovou prácou
o umelom odchove sokolov. Dalším chovatel'om sokolov je Anton Mo-
ravcík. Odchovom orlov skalných sa zaoberajú Jaroslav Kanát z Ri-
mavskej Soboty, Lubomír Engler zo Secoviec a otec a syn Micenkov-
ci zo Sniny. Miroslav Micenko jun. ukoncil TU vo Zvolene diplomovou
prácou o odchove orlov. Vel'adalších sokoliarov má chovné páry so-
kolov, aj loveckých, a musia pri tom celit neskutocnej administratíve
a byrokracii.

Po seminári sa v sobotu 10. 2. 2007 za úcasti 137 clenov uskutoc-
nila výrocná clenská schôdza klubu, na ktorej zvolili nové prezídium
a DR. Za prezidenta klubu opätovne zvolili Antona Moravcíka. Clenmi
prezídia sú Ing. Alojz Kaššák, viceprezident; MVDr. Ladislav Molnár,
tajomník a další.

Seminár prispel k lepšej medzinárodnej informovanosti a vzájom-
nej koordinácii sokoliarskych organizácií v rámci EÚ, ako aj clenskej
základne klubu.

Text a snímky TOMÁŠ KRIVJANSKÝ a PETER ŠOMEK

Obr. 3. Poslankyna EP a clenka Komisie EP pre životné prostredie
Irena Belohorská na medzinárodnom seminári

Vábeniesrncov
.Nezabudnutelné polovacky -

na úspešný lov vábnicky Devana.
Aktuálna ponuka: univerzálna srncia súprava

z rohoviny 1.SOO,-Sk, univerzálna srncia súprava
z dreva 800,- Sk .

'Vábnicky najvyššej kvality
v darcekovej kazete.

Objednajte si už teraz
na dobierku.

Devana

v službách pol'ovnikov
www.devana.sk

0907/744 166

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

LESY SR
š.p.Banská Bystrica

~ Lov srnca (3 dni, paušálna cena 12 tis. Sk
vrátanediviny a ubytovania)a dalšej zveri
v sezóne 2007 v atraktívnych pol'ovných re-
víroch Slovenska.

~ Ubytovanie pre rodinné dovolenky a turistiku od po-
I'ovníckych zámockov až po pol'ovnícke chaty hlboko
v horách.
Cenník, podrobnejšia ponuka a objednávky na adrese:

www.lesy.sk
alebo na kontakte: polovnlctvo@lesy.sk,

tel.: 0484344 136(pol'ovníctvo), 0484344427 (turistika a ubytovanie)

JÁGER - Jarttslav Mráz, Polovnícke potreby
M. R. Stefánika c. 38, Šurany

Dovozca ruských zbraní TOZ-tŽ BAJKAL

IŽ-43

Ponukazbrani:
IŽ-18MNjednoranovágul'ovnica
IŽ-18MNjednoranovágul'ovnica
IŽ-18MEjednohlavnovábrokovnica
IŽ.27Ebrokovákozlica
IŽ-43EM-1Cbrokovádvojka+3coky
IŽ-27E1-Cbrokovákozlica+3coky
IŽ.27ME-1CbrokovákozlicaSPORTING
hlaven75cm+5cokov
IŽ-27ME-1CbrokovákozlicaSPORTING
hlaven75cm+3coky
TOZ94Ebrokovákozlica 12/12x70
TOZ120E-1Cbrokovákozlica+4coky 12/12x76
TOZ99Deluxemalokallbrovkaso4zásobnfkmi.22LR

TOZ78-04Deluxesamonabíjaciamalokalibrovka22LR
so4zá~obnikml .
IŽ.94Tajgagulobrok. 12/76-.222Rem.7,62x3912/30-06-.223Rem
IŽ-94Expressgul:kozlica .308W-.308W
MP.153brokovýautomat5-ranový+5cokov 12/76
ZASTAVAM705-ran.celopažba 8x57JS,7x64,.308Win.
ZASTAVAM705-ran.polopažba 8x57JS,7x64,30-06

cenysDPH
5ODO"Sk
5000,-Sk
3600,-Sk

11900,-Sk
11600,-Sk
13500,-Sk

16500,"Sk

16500,-Sk

11000,-Sk
12000,-Sk
6000,-Sk

.223Rem.,7,62x39,7,62x54R

.222Rem.,.308Wln. 30-06
12170,16170,20176,
12/12x70
12/12x76
12/12x70

12/12x76

20/20x76 .

6500,-Sk

15500,-Sk

15500,.Sk
13900,-Sk
20500,.Sk
18200,"Sk

Ponúkame gulbvé náboje za výhodhé ceny:
.222 Rem., .223 Rem., 7,62x39 balenie 20 kusov - 295,.Sk
7x57,7x57R, 7x64, 7x65R, .308W,30-06,8x57JS, 7,62x54R,

.270W,. 243W,6,5x55SE,25-06balenie 20 kusov -395,-Sk
9,3x62, .300Wln. Mag., 7 mm Rem. Mag. balenie 20 kusov -699,-Sk

Tel.: 035/6507440, tel./fax: 035/6503296, mobil 0905 616 251,

e-mail: jager1td@centrum.sk
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