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Vstup disciplíny do programu OH
Broková strelecká disciplína skeet
sa dostala na program olympij-
ských hier v roku 1968 a víťazom
sa stal reprezentant Sovietskeho
zväzu Petrov. Uvedená skutočnosť
by mohla zvádzať k domnienke, že
je to nová disciplína, ale opak je
pravdou. Pôvod streľby na terče
vrhané z veže môžeme datovať už
na začiatok minulého storočia,
keď v Nemecku boli pokryté pra-
vidlami ako „Strelecké preteky
nemeckých poľovníkov“. 
V medzivojnovom období sa streľ-
ba tejto disciplíny rozšírila do
mnohých štátov a v roku 1936 sa
po prvýkrát strieľala aj na Slovensku v Piešťanoch. 
V disciplíne skeet súťažia muži a juniori na 125 terčov, 6 najlep-
ších strelcov zo základnej časti postupuje do finálovej súťaže,
kde s programom 25 terčov bojujú o konečné umiestnenie.
Výsledok zo základnej časti a výkon dosiahnutý vo finále sa
súťažiacim zrátajú a ak nastane zhoda výsledkov na niektoré
miesto, nasleduje medzi zainteresovanými postupná súťaž na
jeden terč, až do rozhodnutia. V prípade, že je v pretekoch vypí-
saná aj súťaž družstiev, sú 3-členné a zarátajú sa výsledky čle-
nov družstva zo základnej časti súťaže.
Najpodstatnejšie z pravidiel ISSF
Strelnica pre skeet pozostáva z dvoch veží – vysokej a nízkej
a ôsmych streleckých stanovíšť. Stanovištia 2 až 6 sú rovno-
merne rozmiestnené na úseku kružnice o polomere 19,2 m,
stanovišťa 1 a 7 sú pod vežami a ôsme v strede tetivy.
Stanovištia 1 až 7 majú štvorcovú plochu o strane 0,9 m, sta-
novište 8 má plochu obdĺžníka o rozmere 0,9 x 1,85 m (dlhšie
strany sú rovnobežné s tetivou). Strelecké stanovišťa musia
mať rovnakú výšku s toleranciou +/- 5 cm. Os kružnice je
bodom križovania terčov a musí byť vyznačený kolíkom. Režim
vrhania terčov položky 25 terčov je pravidlami presne určený
pre jednotlivé strelecké stanovištia. Rovnako sú stanovené aj
lety terčov a prísne kontrolované. Terč musí preletieť kruhom
o priemere 0,9 m, ktorého stred je 4,60 m nad bodom križova-
nia terčov a za pokojného počasia doletieť do vzdialenosti 65
až 67 m (merané od steny veže). Hranica streľby pre stanoviš-
tia 1 až 7 je 40,3 m, pre stanovište 8 je hranica streľby daná
priesečníkom priamky spájajúcej stanovište 4 so stanovišťom 8
a bodu križovania terčov. Strelec musí čakať na vrhnutie terča
v polohe so zbraňou, ktorej okovka je na úrovni pásu a zalíciť
môže až keď sa terč objaví! Pravidlá stanovujú pre disciplínu
skeet rovnaké nároky na zbraň, ako pre disciplínu trap
a rovnako pre strelivo. Skeetoví strelci však s ohľadom na roz-

diely v letoch terčov, zvyknú používať odlišne tvarovanú pažbu
a ich brokovnice nemajú zúženie ústia hlavne.
Slovenský príspevok k rozvoju disciplíny trap
O pozdvihnutie športovej úrovne tejto disciplíny na Slovensku
sa výrazne pričinil bratislavský zubný lekár František Pecho.
V období rokov 1969 až 1984 získal v tejto disciplíne sedem
titulov majstra Slovenska, bol vzorom a ochotným radcom mla-
dým strelcom. Odborne pomáhal pri prvých krokoch aj
Ladislavovi Sokolovi, ktorý od neho prevzal štafetový kolík a bol
prvým Slovákom, čo sa dokázal presadiť na významnom medzi-
národnom fóre, keď na juniorských majstrovstvách Európy
v roku 1978 získal bronzovú medailu.
Streľbe z brokových zbraní bola v slovenských loveckých spol-
koch venovaná veľká pozornosť a kondičné streľby sa stali
povinnosťou. Priestor dostali aj športoví strelci, avšak súťaže sa
spravidla nekonali v súlade s pravidlami UIT, ale podľa strelec-
kého poriadku SPZ. Tým sú vysvetlené oneskorené zápisy vo
vedení slovenských rekordov. Už v 50-tych rokoch bol rozvoj
streleckého športu zverený Zväzar -
mu, avšak k reálnej vzájomnej spo-
lupráci medzi SPZ a Zväzarmom
dochádza až po roku 1978, záslu-
hou Tomáša Krivjanského (tajomník
streleckej komisie SPZ) a Vladimíra
Janáka (tajomník Rady strelectva
SÚV Zväzarmu). Bol to práve Tomáš
Krivjanský, ktorý spracoval podkla-
dový materiál aktuálnych rekordov
v brokových disciplínach UIT a ten
posunul k zaevidovaniu v rámci
Zväzarmu.
Hladina svetových 
rekordov
Svetový rekord v kategórii mužov
má absolútnu hodnotu 125 zostre-
lených terčov a tiež finálový rekord
má absolútnu hodnotu 150

JURAJ SEDLÁK, ÚSPEŠNÝ
STRELEC A ROVNAKO TRÉNER

ŠTEFAN ZEMKO
NA STRELECKOM STANOVIŠTI

FRANTIŠEK PECHO SA PRIČINIL
O POZDVIHNUTIE ÚROVNE TEJTO
DISCIPLÍNY NA SLOVENSKU

Vývoj slovenských rekordov 
v streleckých disciplínach ISSF
Disciplína skeet – muži

MAREK ĎURAČKA, STRELEC
NASTUPUJÚCEJ GENERÁCIE
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(125+25) zostrelených terčov – oba dosiahol 24. júna 2007 na
pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonato strelec USA
Vincent Hancock. Svetový rekord družstva má hodnotu 365
zostrelených terčov a patrí družstvu Talianska (Valerio Luchini,
Ernnio Falco, Andrea Benelli) - MS Zágreb 3. august 2006.
Juniorský svetový rekord má zásluhou strelca USA Vincenta
Hancocka absolútnu hodnotu 125 zostrelených terčov – 24. jún
2007, preteky Svetového pohára v Lonato. Svetový rekord druž-
stva má hodnotu 351 zostrelených terčov a patrí družstvu Cypru
– 20. júl 2007, ME Granada.
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Disciplína skeet
– muži

Vývoj slovenských rekordov
Skeet 200 (strelivo 28 g) – muži
Výkon Meno a priezvisko Body Príslušnosť Preteky Miesto Dátum
193 Ladislav SOKOL SPZ M-SSR Trnava 21.6.1981
Skeet 200 (strelivo 24 g) – muži
193 Juraj SEDLÁK SSZ M-SR Trnava 27.5.1990
200 Juraj SEDLÁK SSZ Memoriál Bednaříka Brno 22.9.1991
Skeet 200 + finále 25 terčov (strelivo 24 g) – muži
222 Juraj SEDLÁK SSZ Memoriál Bednaříka Brno 22.9.1991
Skeet 125 (strelivo 24 g) – muži
117 Štefan ZEMKO ŠSK Fénix Expresz Cupa Balatónfüzfö 4.4.1993
118 Juraj SEDLÁK ŠSK Fénix ME - Česko Brno 11.8.1993
121 Juraj SEDLÁK VTJ Sliač Slovenský pohár Trnava 17.4.1994
122 Štefan ZEMKO ŠKP Trnava KL Trnava 9.5.1999
123 Ondrej VODA SŠŠR MV SR Extraliga Trnava 20.6.1999
123 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR Slovenská strel. liga Trnava 28.4.2002
124 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR Memoriál Bednaříka Brno 9.5.2004
Skeet 125 (podľa ISSF 2005) – muži
116 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR GP Marocchi Beograd 16.3.2005
122 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR Extraliga Šaľa 10.4.2005
Skeet 125 + finále 25 terčov (strelivo 24 g) – muži
139 Štefan ZEMKO ŠSK Fénix Expresz Cupa Balatónfüzfö 4.4.1993
140 Juraj SEDLÁK ŠSK Fénix Memoriál Bednaříka Brno 9.5.1993
145 Juraj SEDLÁK VTJ Sliač Slovenský pohár Trnava 17.4.1994
145 Štefan ZEMKO ŠKP Trnava IJWS Suhl 28.5.1995
147 Štefan ZEMKO ŠKP Trnava KL Trnava 9.5.1999
148 Ondrej VODA SŠŠR MV SR Extraliga Trnava 20.6.1999
148 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR Slovenská strel. liga Trnava 28.4.2002
149 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR Memoriál Bednaříka Brno 9.5.2004
Skeet 125 + finále 25 terčov (podľa ISSF 2005) – muži
141 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR GP Marocchi Beograd 16.3.2005
146 Štefan ZEMKO SŠŠR MV SR Extraliga Šaľa 10.4.2005
146 Oliver PISTOVČÁK ŠKP Trnava Extraliga Sielnica 14.5.2006
Skeet 150 (strelivo 24 g), 3-členné družstvá - muži
413 Jozef BUNČEK138 ŠSK Fénix Dunajský pohár Trnava 1.9.1991

Viliam EREMIAŠ 135
Štefan ZEMKO 140

OLIVER PISTOVČÁK V SÚČASNOSTI DRUHÝ NAJLEPŠÍ SKEETAR

Vývoj slovenských rekordov 
v streleckých disciplínach ISSF
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418 Radovan MÍK 144 ŠSK Fénix M-ČSFR Trnava 13.9.1992
Ján SKUKÁLEK 128
Štefan ZEMKO 146

Skeet 125 (strelivo 24 g), 3-členné družstvá - muži
343 Viliam EREMIAŠ 115 Družstvo SR MS - Španielsko Barcelona 20.6.1993

Radovan MÍK 112
Štefan ZEMKO 116

345 Radovan MÍK 118 Družstvo SR GP Slovakia Sielnica 26.5.1996
Ondrej VODA 128
Štefan ZEMKO 146

345 Oliver PISTOVČÁK Družstvo SVK Memoriál Bednaříka Brno 5.5.2002
Ondrej VODA
Štefan ZEMKO

Skeet 150 (strelivo 28 g) – juniori (vek do 20 rokov)
Výkon Meno a priezvisko Body Príslušnosť Preteky Miesto Dátum
146 Ladislav SOKOL ml. SPZ ME Harinsee 4.6.1979
Skeet 200 (strelivo 28 g) – juniori (vek do 20 rokov)
190 Juraj SEDLÁK SPZ Veľká cena Trnava 15.7.1984
Skeet 200 (strelivo 24 g) – juniori (vek do 20 rokov)
191 Karol ŠEDIVÝ SSZ M-SR Trnava 27.5.1990
192 Karol ŠEDIVÝ SSZ Celošt. strel. liga Olomouc 26.5.1991
195 Štefan ZEMKO SSZ M-ČSFR Trnava 13.9.1992
Skeet 125 (strelivo 24 g) – juniori (vek do 20 rokov)
117 Štefan ZEMKO FENIX Expresz cupa Balatónfüzfö 4.4.1993
120 Štefan ZEMKO ŠSK Calibra Slovenský pohár Trnava 17.4.1994
120 Ondrej VODA SR ME - Cyprus Nikozia 14.6.1998
123 Ondrej VODA SŠŠR MV SR Extraliga Trnava 20.6.1999
Skeet 125 (podľa ISSF 2005) – juniori (vek do 20 rokov)
97 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava Extraliga Šaľa 10.4.2005
100 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava Extraliga Sielnica 17.4.2005
106 Antal ZSIGO SSZ GP Trnava Trnava 12.6.2005
113 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava Barci Cup Trnava 21.8.2005
114 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava ME Pragersko 31.8.2006
117 Marek ĎURAČKA SŠŠR MV SR Veľká cena Šaľa 22.4.2007
Skeet 125 + finále 25 terčov (strelivo 24 g) – juniori (vek do 20 rokov)
142 ZEMKO ŠSK Calibra Slovenský pohár Trnava 17.4.1994
143 Štefan ZEMKO ŠSK Calibra Slovenský pohár Sielnica 15.5.1994
145 Štefan ZEMKO ŠKP Trnava IJWS Suhl 28.5.1995
145 Ondrej VODA SŠŠR MV SR ME - Cyprus Nikozia 14.6.1998
148 Ondrej VODA SŠŠR MV SR Extraliga Trnava 20.6.1999
Skeet 125 + finále 25 terčov (podľa ISSF 2005) – juniori (vek do 20 rokov)
114 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava Extraliga Šaľa 10.4.2005
123 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava Extraliga Sielnica 17.4.2005
125 Branislav HROŠŠO ŠKP Trnava VC Zvolena Sielnica 10.8.2005
125 Eduard DUBOVSKÝ ŠSK Cardinál VC Zvolena Sielnica 10.8.2005
134 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava Barci Cup Trnava 21.8.2005
135 Marek ĎURAČKA ŠKP Trnava ME Pragersko 31.8.2006
141 Marek ĎURAČKA SŠŠR MV SR Veľká cena Šaľa 22.4.2007
Skeet 150 (strelivo 24 g), 3-členné družstvá - juniori (vek do 20 rokov)
413 Jozef BUNČEK138 ŠSK Fénix Dunajský pohár Trnava 1.9.1991

Viliam EREMIAŠ 135
Štefan ZEMKO 140

418 Radovan MÍK 144 ŠSK Fénix M-ČSFR Trnava 13.9.1992
Ján SKUKÁLEK 128
Štefan ZEMKO 146

Skeet 125 (strelivo 24 g), 3-členné družstvá - juniori (vek do 20 rokov)
340 Viliam EREMIAŠ 113 Družstvo SR GP Brno Brno 6.6.1993

Radovan MÍK 113
Štefan ZEMKO 114

343 Viliam EREMIAŠ 115 Družstvo SR MS - Španielsko Barcelona 20.6.1993
Radovan MÍK 112
Štefan ZEMKO 116

Autor: František Vasek
Foto: redakcia
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Po voľbe pracovného predsedníctva, schválení programu, roko-
vacieho poriadku a voľbe mandátovej, volebnej i návrhovej
komisie, predniesol prezident zväzu Ing. Marián Lipka, CSc.,
správu o činnosti SPZ za uplynulé päťročné obdobie od ostat-
ného snemu. Zdôraznil, že na zachovanie budúcnosti sloven-
ského poľovníctva je predovšetkým nevyhnutná jednotnosť,
akcieschopnosť a vnútorná sila hnutia. Neustály nárast člen-
skej základne označil za pozitívum, na druhej strane pripome-
nul, že zároveň klesá počet organizácií poľovníckeho zväzu. Za
posledných päť rokov klesol počet poľovníckych združení zväzu,
ktoré obhospodarujú poľovné revíry z 1 426 na 1 346 a zároveň

sa znížil o 4,5 percenta aj podiel poľovnej plochy. “Je to dôsle-
dok aj toho, že niektorí členovia SPZ si pretransformujú PZ
alebo založia nové, na princípe občianskeho združenia. Ak
dopustíme, aby v jednom orografickom celku poľovnícky hos-
podárili viaceré organizácie, ktoré sa navzájom ignorujú, veľmi
ťažko sa budú dosahovať seriózne výsledky v chove zveri,“ zdô-
raznil M. Lipka.
Po správe o činnosti dozornej rady, jej stanovisku
k hospodáreniu ústredia a prerokovaní návrhov smerovania
činnosti poľovníckeho zväzu v nasledujúcom období sa začala
otvorená a miestami vášnivá diskusia. Delegáti vyjadrovali

V kongresovej sále Agroinštitútu Nitra sa uskutočnil 27.októbra 2007 IX. snem Slovenského poľov-
níckeho zväzu, za účasti zástupcov parlamentu, prezidentskej kancelárie, ministerstva pôdohospo-
dárstva, životného prostredia, štátnych a vojenských lesov a ďalších hostí. Prítomný bol aj predse-
da Českomoravskej mysliveckej jednoty Jaroslav Palas. 139 delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorí
zastupovali vyše 55 tisícovú členskú základňu našej poľovníckej organizácie, zhodnotilo výsledky
dovtedajšej činnosti zväzu, vytýčilo jeho ďalšie smerovanie, zvolilo nového prezidenta a orgány SPZ.

MEDZI
HOSŤAMI

SNEMU BOL
AJ PREDSEDA

ČMMJ 
J. PALAS

(PRVÝ ZĽAVA)

PRACOVNÉ PREZÍDIUM, 
PREZIDENT SPZ M. LIPKA

(PRVÝ SPRAVA)

KANDIDÁT
NA FUNKCIU
PREZIDENTA
SPZ
T. LEBOCKÝ
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IX. snem Slovenského
poľovníckeho zväzu
IX. snem Slovenského
poľovníckeho zväzu
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svoje stanoviská k najdôležitejším oblastiam života poľovníckej
samosprávy, otázkam legislatívy, zvýšenia členských príspev-
kov, odvodu dvoch percent z dane z príjmov, dane z predaja divi -
ny, hospodáreniu zväzu a zväzovej výrobno-obchodnej spoloč-
nosti ZVEREX. Po schválení zmeny stanov SPZ, pristúpili delegá-
ti k voľbe orgánov Slovenského poľovníckeho zväzu.
V tajnom hlasovaní o post najvyšší sa rozhodovalo medzi
dvoma kandidátmi. Dovtedajším prezidentom Mariánom
Lipkom a Ing. Tiborom Lebockým, ktorý získal 88 hlasov zo 138
platných volebných lístkov a stal sa novým prezidentom
Slovenského poľovníckeho zväzu na nastávajúce päťročné
obdobie. Za predsedníčku dozornej rady bola zvolená opäť
Ing. Dana Vančurová. Voľba ďalších členov prezídia SPZ sa
uskutočnila v prvom kole takisto tajným hlasovaním.
Viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy sa stal Ing. Karol Lacko,

PhD, viceprezidentom pre vnútrozväzovú činnosť prof. Ing. Juraj
Ciberej CSc., za predsedu komisie pre poľovníctvo a životné
prostredie bol zvolený Ing. Dušan Krajniak, za predsedu strelec-
kej komisie Ing. Jozef Fedora a za predsedu osvetovej komisie
Ing. Alojz Riško. V druhom kole sa aklamáciou rozhodovalo
o voľbe predsedu legislatívnej komisie, ktorej predsedom sa
stal JUDr. Jaroslav Puškáč a ekonomickej komisie, ktorej pred-
sedá Ing. Arpád Figura. Za členov Dozornej rady SPZ boli tajným
hlasovaním zvolení Bc. Jaroslav Hulka, JUDr. Juraj Prochádzka,
Mgr. Viliam Hoferica, Milan Krnáč, Ing. Jozef Marček, Jozef
Považan, JUDr. Ladislav Ďorďovič a Ing. Peter Palko. Snem
potvrdil, že tak ako v predchádzajúcich obdobiach bude čle-
nom prezídia aj predseda kynologickej rady Ing. Štefan Štefík.
Na záver snemu novozvolený prezident Slovenského poľovníc-
keho zväzu Tibor Lebocký poďakoval delegátom za prejavenú
dôveru a bývalému prezidentovi SPZ Mariánovi Lipkovi za záslu-
hy o rozvoj poľovníckeho hnutia.

Prvoradé úlohy SPZ z pohľadu prezidenta
zväzu Tibora Lebockého
Na deviatom sneme Slovenského poľovníckeho zväzu sme
schválili hlavné smery činnosti, ktoré pripravilo ešte minulé

vedenie, teda prezídium po konzultácii s radou. Hlavné smery
činnosti považujem za veľmi dobre navrhnuté a spracované,
vzhľadom na ich pomerne širokú formuláciu je možné v rámci
ich plnenia uplatňovať princípy, ktoré som vo svojom vystúpení
označil za prioritné. Určite zachováme v rozvoji SPZ kontinuitu
v tom zmysle, že schválené dokumenty a uznesenia zavedieme
do vnútrozväzového života. Som presvedčený, že SPZ
v súčasnosti potrebuje stabilizáciu v oblasti legislatívno-práv-
nej, personálnej, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu členskej
základne a stabilizáciu zväzovej ekonomiky a pravidiel hospo-
dárenia. Tieto otázky preukázateľne rezonovali vo vystúpeniach
jednotlivých delegátov.
Želanie každého poľovníka, ktorý bol osobne na IX. sneme SPZ
prítomný alebo bol zastupovaný delegátom okresnej , či regio-
nálnej organizácie, spočíva v tom, aby bol v parlamente schvá-

lený taký zákon o poľovníctve, ktorý nesmie spustiť lavínu otvo-
renia trhu s poľovnými revírmi. Trend egoistických snáh niekto-
rých developerov poľovných pozemkov a revírov, cieľom ktorých
je zásadne zmeniť pravidlá, zásady a tradície poľovného obhos-
podarovania zveri ako národného bohatstva podľa vlastných
predstáv, je pre zver, poctivých poľovníkov, ale aj spoločnosť
škodlivý. Z tohto aspektu je pre budúcnosť slovenského poľov-
níctva veľmi dôležité, aký bude nový zákon o poľovníctve. Nová
legislatívna norma musí znamenať garanciu, aby sa poľovné
revíry nestali prístupné len pre horných desať tisíc. V poľovných
revíroch je totiž potrebné v prvom rade starať sa o zver, chrániť
ju, zveľaďovať jej životné prostredie a až potom ju cieľavedome,
kontrolovane a humánne loviť! Tu niekde je potrebné hľadať
rozdiel medzi lovcom a poľovníkom. Pri obhajobe cieľov sloven-
ského poľovníctva sa veľmi rozhodne postavíme v zákone proti
akýmkoľvek snahám liberalizácie, exploatácie poľovnej zveri,
zameriame sa na jej ochranu, cieľavedomý chov a optimálnu
reguláciu jej početnosti,s v závislosti od meniacich sa ekologic-
kých podmienok. Naša slovenská príroda je veľmi pekná
a poľovné pozemky – polia, lúky, lesy, vody sú tak hodnotné, že
by bolo neodpustiteľným hriechom, keby sme nedokázali pri
súčasných možnostiach tieto ciele zabezpečiť. Zaväzujú nás
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DELEGÁTI IX. SNEMU SPZ

M. LIPKA V PRESTÁVKE
ROKOVANIA SNEMU

Z ROKOVANIA SNEMU VOĽBA ČLENOV PREZÍDIA
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ZO ŽIVOTA SPZ

k tomu nielen uznesenia, ktoré boli prijaté na IX. sneme SPZ,
ale aj naše poľovnícke srdcia. Veríme preto, že nový zákon bude
pre slovenských poľovníkov vyváženou právnou normou a bude
sledovať predovšetkým ciele zachovania a zveľadenia našej
živej prírody. 
Samozrejme, tieto otázky treba riešiť spoločne aj s ochranármi.
V tejto súvislosti chcem vyjadriť svoj vzťah k pragmaticky zmý-
šľajúcim ochranárom, združeným v rôznych mimovládnych
organizáciách. Mohol by byť oveľa viac vyhrotenejší ako
v skutočnosti je. Mnohé názorové rozdiely a negatívne skúse-
nosti s týmito organizáciami vychádzajú najmä z mojej doteraj-
šej parlamentnej praxe. Vždy som sa snažil, či už pri novele
zákona o lesoch, alebo pri novele zákona o ochrane prírody,
posúdiť požiadavky aj z ich pohľadu a pochopiť súvislosti nimi
prezentovaných priorít. Niekedy som sa naozaj nemohol zbaviť
myšlienky, že možno majú čiastočne aj pravdu. Horšie je to
s tou časťou ochranárov, ktorých niektorí lesníci nazývajú zele-
ným Talibanom. Sú to „ortodoxní ochranári“, ktorí vo svojich
postojoch zachádzajú príliš ďaleko, strácajú zmysel pre realitu.
Ich formy protestov, ktorými ohrozujú svoje vlastné zdravie
a život, sú už mimo hraníc kultúrnej a konštruktívnej komuniká-
cie. Máme indície, že aktivity takýchto extrémistov sú veľmi pre-
mysleným spôsobom financované z mimonárodných zdrojov.
Pre racionálne a trvalo udržateľné využívanie kultúrnej krajiny
21. storočia majú absolútne nerealizovateľné
požiadavky. Škoda, že práve časť týchto extrémis-
tov potom mnohokrát vrhne negatívny tieň na dob-
rovoľné ochranárske aktivity, aj tých, ktorí chápu
svoje poslanie v ochrane prírody ako formu dialógu
zainteresovaných a nie ako teatrálnu rukojemnícku
drámu plnú emocií. 
Dôležitou oblasťou v rámci poľovníctva je poľovníc-
ke strelectvo, dlhé roky realizované podľa precízne
vypracovaných pravidiel (zákona, vyhlášky
a streleckého poriadku SPZ), ale zanedbávané
a podceňované po stránke budovania a rozvoja inf-
raštruktúry strelníc. Myslím si, že držiteľ zbrane
a zbrojného preukazu na poľovné účely by mal mať
nepomerne viac možností získavania skúseností so
zbraňami v rámci cvičnej streľby, aby bola rozvážna
a bezpečná manipulácia so zbraňou, presná

a účinná streľba u každého poľovníka samozrejmosťou.
Strelectvo ako také patrí medzi najnákladnejšie činnosti nielen
z aspektu praktického výkonu poľovníctva, ale predovšetkým
z aspektu získavania praktických zručností na tréningoch, či
samotných streleckých súťažiach. Je to jednoducho otázka
peňazí. Veľmi dobre vieme, že strelnice, či strelecké štadióny
vybudované v minulosti formou združených investícií, (naprík-
lad v Sielnici pri Zvolene), sa vzhľadom na nedostatok finanč-
ných prostriedkov postupne dostávali a dostávajú do ťažkostí.
Strelníc ubúda, alebo sú ťažšie dostupné, technologicky amor-
tizované, pritom na druhej strane sa rozširujú rady držiteľov
zbraní a poľovníkov. Myslím si, že v tomto smere bude treba
v SPZ urobiť kus poctivej systematickej práce, predovšetkým
hľadať zdroje pre rôzne formy alternatívneho financovania. Som
presvedčený, že v spolupráci so samosprávami v rámci rozvoja
vidieka sa môžu nájsť prostriedky napríklad z regionálnych ope-
račných programov alebo v rámci riešenia niektorých priorít
programu rozvoja vidieka.
Aj keď v reprezentačných aktivitách a činnostiach slovenského
poľovníctva máme v rámci strednej Európy nadštandardné
výsledky, považujem za nevyhnutné zjednotiť komunikačné
aktivity zväzu s lesníckymi a ochranárskymi organizáciami
a inštitúciami vo vzťahu k vlastným občanom a priateľom príro-
dy. Do podvedomia ľudí je možné dostávať pozitívny obraz
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o činnosti zväzu, len ak budú dosiahnuté výsledky hovoriť sami
za seba. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť prácu členov SPZ
s mladými ľuďmi v Krúžkoch mladých priateľov poľovníctva. Pre
rozvoj týchto ušľachtilých aktivít by som chcel podporiť iniciatí-
vu SPZ na zjednotenie postupu pri výchove detí a mládeže so
štátnym podnikom Lesy SR v školách v prírode. Jednotná komu-
nikačná stratégia, účelná koordinácia rôznych podujatí, ktoré
v rámci práce s verejnosťou zabezpečuje štátny podnik Lesy SR,
SPZ a ďalšie organizácie, je tou správnou cestou k dosiahnutiu
zodpovedného environmentálneho vedomia mladej generácie.
Týchto podujatí nie je vôbec málo, napríklad Deň stromu,
Poznaj svoj les a mnoho ďalších, či už v skanzene vo Vydrove
alebo na niektorom z nespočetných poľovníckych náučných
chodníkov.
Tieto úlohy si vyžadujú manažérsky prístup k zabezpečeniu
alternatívnych zdrojov financovania aktivít zväzu na základe
projektov tuzemskej a medzinárodnej spolupráce nielen pro-
stredníctvom čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie,
ale aj využitím možností dofinancovania z národných zdrojov,
riadenie poľovníctva prostredníctvom Národného programu

ochrany a starostlivosti o zver a prostredníctvom stabilizácie
členskej základne využitím legitímnych prostriedkov legislatív-
neho, spoločenského a ekonomického charakteru.

Autor: Ing. Ľubomír Mesároš
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s
Vážení priatelia poľovníctva 

a slovenskej prírody,
zažite neopakovateľnú atmosféru

Reprezentačného plesu poľovníkov Slovenska,
ktorý sa uskutoční 18. januára 2008 o 20.00

v priestoroch Expo-arény bratislavskej Incheby,
pod záštitou 

prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča

Na 1. reprezentačný ples poľovníkov Slovenska 
Vás pozýva Slovenský poľovnícky zväz, 
Mestská organizácia SPZ Bratislava

a Nadácia na ochranu prírody a voľne žijúcich zvierat

Bližšie informácie kancelária MsO SPZ Haanova 19., 851 03 Bratislava,
tel.: 02/624 101 49, 624 101 50, e-mail: polovnici@spzba.sk, www.spzba.sk

NADÁCIA
NA OCHRANU

PRÍRODY 
A VOĽNE
ŽIJÚCICH
ZVIERAT

53


