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Priestory bratislavskej Incheby ožili v dňoch 
17. až 20. januára tohto roku turistikou 
a gastronómiou. Rekordných 880 vystavovateľov 
z 31 krajín sveta sa predstavilo na 14. veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorého 
trvalou súčasťou sa stala výstava Poľovníctvo 
a oddych a na 15. veľtrhu gastronómie Danubius
Gastro. Bránami výstaviska prešlo počas štyroch
dní viac ako 60 000 ľudí.

Podujatia slávnost-
ne otvorili minis-

terka pôdohospodár-
stva Zdenka Kramp-
lová a minister hos-
podárstva Ľubomír
Jahnátek za účasti
podpredsedu NR SR
Viliama Vetešku a ďal-
ších predstaviteľov
štátnych a verejných
inštitúcií a diploma-
tických zborov. Mi-

moriadny záujem o tieto najdynamickejšie sa rozvíjajúce podu-
jatia v Inchebe je podmienený tým, že ľudia radi cestujú, chcú
spoznávať rôzne kultúry, pestovať koníčky a konzumovať aj
netradičné kulinárske špeciality. Rovnako sú nároční na kvali-
tu všetkých služieb v cestovnom ruchu. Tak ako v minulosti naj-
vyhľadávanejšie boli stánky cestovných kancelárií, v ktorých si

návštevníci mohli vybrať a objednať z nespočetnej ponuky
zájazdy rôznych destinácií. V popredí záujmu boli nové športo-
vé i cestovateľské krátkodobé pobyty, rázovité obce, kúpele,
regióny a samosprávne kraje zo Slovenska, Česka, Poľska 
a Ma ďarska. Okrem európskych krajín sa už po piaty raz pre-
zentovala na veľtrhu Slovakiatour napr. Indonézia, ale aj India,
Japonsko, Egypt, Turecko, Moskovská oblasť a ostrov Sicília.
Víkend patril širokej verejnosti. Ľudia, ba aj celé rodiny, sa roz-
hodli na prieskum ponuky zájazdov a dovolenkových pobytov
od cestovných kancelárií. Mladí zamierili do stánku študent-
skej agentúry a starší ľudia mapovali ponuku kúpeľných zaria-
dení. Milovníci športu, poľovníci a gurmáni testovali ponuku
vystavovateľov. Tradične najvyťaženejšie boli stánky s jedlom a
nápojmi - návštevníci sa pozerali na prípravu potravín, mieša-
nie drinkov, ochutnávali kávu, víno, koláče a cukrovinky za zvu-
kov ľudových hudieb. Všetko na aktívne prežitie voľného času
ponúkali vystavovatelia v rámci sprievodnej akcie Poľovníctvo
a oddych. Kvalitným oblečením do prírody a spoločnosti pre
poľovníkov i turistov sa prezentovali firmy Margita zo Starej
Ľubovne, Betalov zo Šale, Vítex a.s. z Čiech, membránové oble-
čenie z osobitných materiálov ponúkala firma Hubertus. K tra-
dičným vystavovateľom patria aj výrobcovia loveckých interié-
rov z parožia, kombinované drevom a kožou, ktoré predviedli
hneď dvaja vystavovatelia zo Senice, bratia Mrkvovci a Ľuboš
Húska. Firmy Nikon a Fomei Slovakia ponúkali široký sortiment
ďalekohľadov, puškových zameriavačov, nočných videní a foto-
príslušenstva. Pozornosť vzbudzovali dravé vtáky, ktorých
predvádzali sokoliari, žiaci zo Strednej lesníckej školy v Ban -
skej Štiavnici. Najviac však návštevníkov upútali IV. majstrov -
stvá Slovenska juniorov vo vábení zveri o Putovný pohár
Hubertlovu, ktoré otvorila skupina lesných rohov zo SLŠ v B.
Štiavnici, pod vedením učiteľa Štefana Petrikoviča. Súťažilo sa
vo vábení jelenej, srnčej, diviačej a dravej zveri. Výkony hodno-
tila štvorčlenná porota P. Lihocký, J. Pokorný, P. Plánovský 
a A. Kaššák, ktorú vymenoval SPZ ako odborný garant súťaže.
Zvíťazil a juniorským majstrom Slovenska sa stal TTomáš Minich
z Kamenca pod Vtáčnikom s celkovým počtom 151 bodov.
Druhé miesto obsadil JJán Muránsky zo Šuňavy so 148 bodmi 
a tretie DDušan Mocpaichel z Čajkova so 147 bodmi. Na ďalších
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
MEDZINÁRODNÝCH VÝSTAV

ŽIACI SLŠ V B. ŠTIAVNICI,
POD VEDENÍM SVOJHO
UČITEĽA Š. PETRIKOVIČA

K REMESELNEJ
ČINNOSTI

PRIČLENIL PÁN
Ľ. HÚSKA AJ

SPROSTREDKOVANIE
SAFARI
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Na Slovensku je 1818 poľovných revírov, v ktorých sa vykonáva čin-
nosť na takmer 4 a pol milióna hektároch poľovnej plochy.
Slovenský poľovnícky zväz registruje v súčasnosti 56.588 členov 
a čakateľov na prvý poľovný lístok. Uplynulú sezónu poľovníci bilan-
cujú na chovateľských prehliadkach až do konca marca 2008.

V rámci chovu a lovu poľovnej zveri ju novozvolený prezident
Slovenského poľovníckeho zväzu Tibor Lebocký hodnotí veľmi

pozitívne. Očakáva splnenie plánovaných úloh na úseku starostli-
vosti o zver, chovu i lovu prinajmenšom v takých objemoch ako 
v predchádzajúcich rokoch. Pripomenul, že kmeňové stavy zveri
majú na Slovensku mierne stúpajúcu tendenciu. Súčasne sa
domnieva, že je potrebné niektoré právne predpisy týkajúce sa
bonitácie poľovných revírov prehodnotiť. Normované kmeňové
stavy sú v niektorých revíroch výrazne podhodnotené. Na druhej
strane sa stretávame s revírmi, kde sú skutočné stavy raticovej
zveri výrazne vyššie ako normované. Problémy sa potom riešia ope-
ratívne, priebežne. Preto treba pristúpiť ku koncepčnému riešeniu
úživnosti poľovných revírov a v tomto smere aj upraviť kmeňové
stavy zveri. Plánovaný odstrel zveri v roku 2007 sa udržal približne
na úrovni predošlých rokov. Rozumným hospodárením sa darí
zabezpečiť aj prirodzenú reprodukciu zveri a tým vo všeobecnosti
aj mierne zvyšovať populáciu. SPZ cez rôzne bioindikátory pravi-
delne sleduje, či v niektorých revíroch nedochádza k výraznejšiemu
premnoženiu zveri, ktorá by následne spôsobila škody na lesných
alebo poľnohospodárskych kultúrach. Ročne sa v Slovenskej
repub like uloví približne 14.500 kusov jelenej, 21.000 kusov
srnčej a 2500 kusov danielej zveri. Zdravotný stav zveri je stabili-
zovaný, nákazová situácia, ktorá sa dotýka napríklad besnoty, či
klasického moru ošípaných, je jednoznačne pod kontrolou.
Slovenský poľovnícky zväz úzko spolupracuje so Štátnou veterinár-
nou a potravinovou správou SR, podieľa sa na výsledkoch, či už pri
perorálnej vakcinácii, alebo odoberaní vzoriek z ulovenej, ale aj
uhynutej zveri. 
Slovenská poľovnícka obec očakáva v tomto roku prijatie nového
zákona o poľovníctve, ktorý sa pripravuje už niekoľko rokov.
Prezident SPZ Tibor Lebocký predpokladá, že nový návrh by mal byť
hotový do konca apríla. Súčasný predkladateľ zákona široko
diskutuje s odbornou verejnosťou vrátane poľovníkov a vychádza
zo základného atribútu, ktorého prioritou je predovšetkým starost-
livosť o zver, ochrana genofondu a komplexná starostlivosť o fau -
nu a flóru. V neposlednom rade má umožniť čo najširšiemu počtu
poľovníkov vykonávať právo poľovníctva, zdôraznil T. Lebocký.
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PREZIDENT SPZ 
ING. TIBOR LEBOCKÝ

Poľovníci bilancujú

miestach boli Michal Fulmek
142, Ladislav Cipkala 140, Ka -
mil Tomajko 139, Dávid
Ďubašák 138, Peter Lauček
137, Ra domír Szabo 134 a Pe -
ter Pilar 132.
Slovenskí poľovníci čoraz viac
vyhľadávajú zážitky z lovu aj 
v exotických krajinách. Mo -
mentálne „letí“ predovšetkým
africká Namíbia, ktorá je ne -
oby čajne krásna a na zver
bohatá krajina. V národnom
parku Etosha na severe žije
okolo 115 druhov cicavcov
levy, leopardy, žirafy, slony a
desaťtisíce antilop. Za každé
ulovené zviera sa platí zvlášť,
od 2700 EUR napríklad za
geparda, za zebru 750, diko-
braza 250 a za šakala, či anti-
lopu len 50 EUR. V Namíbii
platí zákon, podľa ktorého
každý návštevník môže počas
roka uloviť iba jedno zviera z
každého druhu. Ne vzťa huje sa
to napríklad na paviánov alebo
šakaly, ktoré tam považujú za
škodcov. Pri náročnejších
lovoch dva-tri dni vopred
miestny personál vy hľa dáva
zver. Stopujú ju a snažia sa
zabezpečiť všetko preto, aby
bola poľovačka úspešná.
Trofeje si lovci za poplatok

môžu odviesť do Európy. Okrem toho sa návštevníci môžu
venovať čisto len poznávacie mu safari alebo rybolovu, dodal
majiteľ firmy ILH Ľ. Húska.

Pripravili: Ľuboš Ivanovčan a Tomáš Krivjanský

PONUKA
VZDUCHOVÝCH

ZBRANÍ PÚTALA
NAJMÄ MLÁDEŽ

KVALITNÉ
OBLEČENIE
JE PRE
POBYT
V PRÍRODE
NEVYHNUTNOSŤOU

LUSTRE
Z PAROŽIA SÚ

SÚČASŤOU
PRODUKCIE

BRATOV
MRKVOVCOV

IV. MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA JUNIOROV
VO VÁBENÍ ZVERI
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