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Plesová sezóna sa skončila popolcovou stredou.
Milovníci tanečných kreácii i neviazanej zábavy
určite využili každú možnú príležitosť na aktívnu
relaxáciu v spoločnosti priateľov. Pre mnohých
plesy a bály predstavujú aj akúsi spoločenskú
povinnosť vzhľadom na ich profesijné posta -
venie. 

Neopakovateľnou atmosférou sa do povedomia širokej verej-
nosti dostáva reprezentačný ples poľovníkov, ktorý sa tento rok
uskutočnil 18. januára pod záštitou prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča, za účasti zástupcov ministerstva
pôdohospodárstva, ministerstva životného prostredia, univer-
zít, štátnych a vojenských lesov a ďalších hostí. Keďže išlo
o celoštátne podujatie, organizátori našli podporu aj v Prezídiu
SPZ. Ako pripomenul prezident SPZ Tibor Lebocký, tradícia vzni-
ká v originalite, nie v lacnej kópii, preto aj keď bol reprezentač-
ný ples poľovníkov Slovenska prvý v poradí, nadväzoval na
dlhoročné skúsenosti Mestskej organizácie SPZ Bratislava,
ktorá v spolupráci s Nadáciou ochrany prírody a voľne žijúcich
zvierat v minulom roku pripravila už 40. jubilejný ples. Svojím
obsahom oživuje tradície a históriu poľovníctva, vracia mu sta-
vovskú česť a spoločenské postavenie, ktoré mu v súčasnosti
právom patrí. Programom prezentoval skutočné priority činnos-
ti Slovenského poľovníckeho zväzu a úsilie jeho členov
v spolupráci s ochranárskymi organizáciami, zachovať bohat-

stvo našej prírody a genofondu všetkej zveri. 1. reprezentačný
ples poľovníkov Slovenska bol ocenením doterajšej práce 
56 tisícovej členskej základne Slovenského poľovníckeho
zväzu, zdôraznil T. Lebocký. 
Priestory chladnej Expo-arény bratislavskej Incheby sa preme-
nili na živý borovicový les s výjavmi z prírody. Poľovnícky naturel
dotvárali hostesky – líštičky a pódium ozdobené stovkami jele-
ních zhodov. Jedinečné zábery jelenej ruje na veľkoplošnej
obrazovke a zvuky kvarteta hornistov upútali pozornosť
návštevníkov a hostí na alegorický sprievod bohyne lovu Diany,
ktorej krásnu podobu vtelila speváčka Sisa Sklovská. Za ňou
kráčali lovci s trofejou statného jeleňa, spoločníčky Diany,
mušketieri, skupina strelcov z historických zbraní, sokoliari
s dravými vtákmi, psovodi a mladé lesníčky v súčasných kostý-
moch. Po úvodných slovách šarmantnej poľovníčky, moderátor-
ky Danice Kleinovej, predseda MsO SPZ Bratislava Jozef Turza
vyzval prezidenta SPZ Tibora Lebockého, aby ples slávnostne
otvoril. Štrngnutím čaší šampanského s Dianou a salvy
z historických pušiek sa začal pestrý program, ktorého garan-
tom vysokej spoločenskej úrovne bol čestný plesový výbor.
Pozdrav zo Slovenska všetkým prítomným tlmočili na začiatku
ľubozvučnými piesňami členovia folklórnej skupiny z Važca
a poľovníci PZ Kriváň. Do tanca i na počúvanie hral orchester
Gustáva Broma pod taktovkou Vlada Valoviča, so svojimi sólis-
tami, Sisa Sklovská, dievčenská big -beatová skupina Margot
a cigánska kapela Sendrejovci. Osobité menu, 20 poľovníckych
špecialít z diviny pripravila cateringová spoločnosť Gastro-cen-
trum Antovszký. Bohatý výber slovenských a moravských vín,
ale aj destilátov slivovice, hruškovice a „repáka“ ponúkali
osobne ich producenti a výrobcovia v priestoroch „Poľovníckej
krčmy“, kde chuť lahodných dúškov spríjemňovala ľudovými
tónmi cimbalová muzika Bojané z Moravy, so sólistom Vojtom
Račickým. Osobitosťou bola aj „Dielňa majstrov“ kováčskeho,
nožiarskeho, rezbárskeho, ryteckého, nábytkárskeho a zbro jár -
skeho remesla, ktorých výsledky práce priamo súvisia
s činnosťou poľovníctva. Vhodným doplnením bola pestrá pale-
ta praktického poľovníckeho oblečenia do prírody i spoločnosti.
Hlavný organizátor podujatia, predseda osvetovej komisie MsO
SPZ Juraj Tokár konštatoval, že prvoradým úsilím bolo predsta-
viť verejnosti to, čo je špecifické svojím obsahom pre poľovníc-
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Švédsky kráľ poľoval na Slovensku
Počas druhého tohtoročného
víkendu pricestoval na Slo -
vensko na neoficiálnu sú -
kromnú návštevu švédsky
kráľ Karol XVI. Gustáv. Hlav -
ným programom bola poľo-
vačka na bažanty v Čifároch
pri Nitre. Kráľ sa na Slo ven -
sko dostal prostredníctvom
zahraničnej cestovnej kance-
lárie, ktorá pripravuje podob-
né akcie po celom svete.
Konkrétnejšie, poľovačku ob -
jednávala dánska cestovná
kancelária tri mesiace vopred

na základe spokojnosti s organizovaním podobných turistických
podujatí v uvedenej lokalite. Jeho kráľovská výsosť priplávala na
Slovensko aj s partiou kamarátov v tajnosti, už 11. januára večer,
loďou z Viedne do Bratislavy. Na celý víkend sa ubytovali v hoteli
Devín, v troch najluxusnejších apartmánoch.
O švédskom kráľovi je známe, že je vášnivý poľovník, presvedčili
sa o tom aj v Čifároch, kde za jeden deň zostrelil takmer 70 bažan-
tov, pričom za celkový odstrel zaplatil vyše 250-tisíc korún. Podľa
slov hovorkyne predsedu vlády SR Silvie Glendovej išlo
o súkromnú návštevu a kráľ Karol XVI. Gustáv sa nestretol so žiad-
nymi štátnymi predstaviteľmi a nebol známy ani jeho ďalší pro-
gram. O jeho bezpečnosť sa však staralo niekoľko policajtov
a poľovačku v bažantnici sprevádzali prísne bezpečnostné 
opatrenia, v pohotovosti boli aj záchranári s vrtuľníkom a špe -
ciálna izba v nitrianskej nemocnici.

tvo, vynikajúce výsledky chovu kynológov, nevídané ukážky
súhry sokoliarov s dravými vtákmi, prezentovať diela remesel-
ného i výtvarného umenia. Prvý reprezentačný ples poľovníkov
prispel k nadviazaniu tak potrebného kontaktu so širokou verej-
nosťou, aby sa prezentovala skutočná podstata poľovníctva,

vychádzajúca u nás z vyše 80. ročnej tradície. Toto všetko sa
organizátorom podarilo vďaka aktívnej spolupráci so sponzor-
mi, ktorým patrí úprimné poďakovanie, patria medzi nich
Incheba, a.s., Bratislava, Štátne lesy, Banská Bystrica,
Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce, Štátne lesy
TANAPu, Tatranská Lomnica, T-mobile Slovensko, CANON
Slovakia, ASSEZ a.s., EUROFRAME, a.s. pozemné staviteľstvo
Skalica, S – Servis s.r.o. Brno,Vydavateľstvo EPOS, s.r.o.,
Bratislava, MONARCH, a.s., Bratislava, D&D STUDIO, spol.
s r.o., Bratislava, OLD HEROLD s.r.o., Trenčín, Kavomaty s.r.o.,

Kežmarok, Prelika a.s., Prešov, VÍNO NITRA, spol. s r.o., Nitra,
VÍNO MODRA a.s., Modra, Villa Vino Rača a.s., Bratislava, KON
– RAD s.r.o. Bratislava, Vodax, a. s., Bratislava, O.S.N. Real
spol. s r.o., Bratislava, REIMAX Alliance, Bratislava, PRESPOR
s.r.o., Bratislava, Janka Bertolla - ITALZVER Nitra , Stanislava
Čipkárová, nákup a predaj diviny, Spišské Vlachy, SANKT
HUBERT, a.s. Liptovský Ján, Lucitex Malacky, Poľno hospo -
dárske družstvo Vajnory, ELoo! s.r.o., Bratislava, Promea
Communication, spol. s r.o. Bratislava, Zbrane, strelci a lovci,
Bratislava, Poľovníctvo Vrablec Malacky, LOV – ART Sliač,
Betalov Šaľa.

Pripravil: Ľuboš Ivanovčan
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