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Mesiac marec patril na Slovensku mestským, okres-
ným a regionálnym chovateľským prehliadkam trofejí
ulovenej zveri v uplynulej poľovníckej sezóne. Pri cel-
kovom bilancovaní činnosti možno konštatovať, že
plánovaný odstrel zveri v roku 2007 sa udržal približne
na úrovni predošlých rokov. Rozumným hospodárením
sa darí zabezpečiť prirodzenú reprodukciu zveri a vo
všeobecnosti tým aj mierne zvyšovať populáciu.

Zemplínske poľovnícke dni

V dňoch 15. a 16. marca usporiadala Okresná organizácia
Slovenského poľovníckeho zväzu Michalovce už 5. ročník

Zemp línskych poľovníckych dní.

Výsledky svojej práce na nich zhodnotili poľovníci z troch
okresov Michalovce, Sobrance a Tre bišov. Na slávnostnom

otvorení dní sa
zúčastnil prezi-
dent SPZ Tibor
Lebocký, viceprezident SPZ Juraj Ci -
berej, generálny riaditeľ Štátnych lesov
SR Jozef Minďáš, riaditeľ lesníckej sek-
cie MP SR Marián Ondrejčak, ktorí za
prítomnosti ďalších hostí symbolicky

prestrihli zelenú
pásku.
V krátkom prího -
vore T. Le boc ký
pripomenul, že
dôležitou funk-
ciou výkonu po -
ľovníctva je za -
chovanie kvality
genofondu pô -
vodných druhov
zveri a zvyšovanie
jej populácie pri

sú časnom udržiavaní rovnovážneho stavu medzi zverou a prí-
rodným prostredím, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou.
Predsedovia OkO SPZ Michalovce Ladislav Rejta, Sobrance
Štefan Hudák, Trebišova Jozef Gališin, Vranova nad Topľou
Jozef Sany a Humenné Pavel Zaťko sa dohodli, že k ZPD 2009
sa pravdepodobne pripoja aj okresy horného Zemplína, Vranov
nad Topľou a Humenné.
Celkovo bolo v poľovníckej sezóne 2007 – 2008 v troch uvede-
ných okresoch ulovené 558 kusov trofejovej zveri, ktorým bolo
udelených 48 medailí (Z – zlatá, S – strieborná, B – bronzová,
MI – Michalovce, SO – Sobrance, TV - Trebišov) a to jeleň 40/7
(MI 12/1 S a 1 B, SO 18/2 S a 2 B, TV 10/1 B); daniel 19/4 (MI
13/1 Z a 2 S, SO 3/0, TV 3/1 B); srnec 465/17 (MI 186/2 Z, 2
S a 4 B, SO 113/1 Z a 1 B, TV 166/2 Z, 1 S a 4 B); diviak 32/8
(MI 8/2 Z a 1 S, SO 13/2 Z a 2 B, TV 11/1 Z); muflón 2/1 (TV
2/1 Z); jazvec 5/5 (MI 3/1 Z, 1 S a 1 B; TV/2 S) a líška 6/6 (MI
6/2 Z, 3 S a 1 B). Zemplínske poľovnícke dni 2008 navštívilo
vyše 3000 ľudí nielen zo Zemplína od Medzilaboriec až po
Kráľovský Chlmec, ale aj z Košíc, Prešova, Svidníka a Strop -
kova, ktorí ok -
rem prehliad -
ky trofejí mali
mož nosť kúpiť
si po ľovnícke
potreby, odevy,
nože a zaují -
mavú litera -
túru od vyda -
va teľov zame -
raných na po -
ľovnícku te -
matiku a och -
ranu prírody.

54
L

o
v

c
i

Chovateľské prehliadky trofejí

ZEMPLÍNSKE
POĽOVNÍCKE DNI

OTVORIL PREZIDENT
SPZ T. LEBOCKÝ
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Šarišská regionálna organizácia SPZ
okresov Prešov a Sa binov so 45 poľovnými

revírmi a viac ako 1500 členskou základňou,
usporiadala v dňoch 10. až 16. marca už 38.
ročník chovateľskej prehliadky v priestoroch
bývalej Strednej lesníckej školy, teraz
Spojenej školy v Prešove. V priebehu týždňa
boli trofeje prístupné širokej verejnosti od
rána do večera. Stálu službu zabezpečovali
žiaci školy, budúci lesníci  a zástupcovia jednotlivých združení.
Súčasťou expozície bolo aj premietanie videofilmov z prírody 
a s poľovníckou tematikou. Šarišania sa môžu pýšiť kronikou
svojej organizácie, v ktorej sú podpisy návštevníkov jednotli-
vých ročníkov, písomné vyjadrenia a uznania poľovníkov, ale aj

nepoľovníckej verejnosti. Neodmysliteľnou
súčasťou bol aj katalóg vystavených trofeji. 
Celkovo bolo v uplynulej sezóne v oboch
okresoch ulovených 524 trofejových jedin-
cov zveri, ktorým bolo udelených 49 medai-
lí (v zlomku počet ulovených jedin-
cov/počet udelených medailí) a to jeleň
113/14, srnec 243/14, diviak 64/13, vlk
7/4, líška 352/3, jazvec 17/1, kuna lesná

3/0 a psík medvedikovitý 3/0.
Poľovníci okresu Prešov vyprodukovali na ploche 86 485 ha 
41 970 kg diviny, čo predstavuje 0,49 kg na ha. Poľovníci okre-
su Sabinov na ploche 38 340 ha vyprodukovali 14 425 kg 
diviny, čo predstavuje 0,38 kg na hektár.
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38. ročník šarišskej regionálnej výstavy v Prešove
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Dňa 16. marca tohto roku usporiadala aj Okresná organizá-
cia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou

chovateľskú prehliadku trofejovej zveri ulovenej v sezóne 2007
– 2008. Okres eviduje 580 členov SPZ, ktorí hospodária na
výmere 70 274,4 ha poľovnej plochy. Celkovo bolo udelených
35 medailí (Z – zlatá, S – strieborná, B – bronzová) a to jeleň
7/4 B za trofeje a 3 B za zhody; srnec 7/1 Z, 2 S a 4 B; diviak
12/2 Z, 4 S a 6 B; jazvec 8/1 Z, 1 S a 4 B; líška 1/1 S; vysta-
vené boli aj dve trofeje vlka, ktoré však nedosiahli medailovú
hodnotu. Na snímke poľovníci po nainštalovaní trofejí večer
pred prehliadkou.

Pripravil: Tomáš Krivjanský
Foto: autor a Ing. Dušan Stanko

Bilancovali poľovníci OkO SPZ Vranov nad Topľou
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Regionálna výstava trofejí raticovej zveri a lebiek dra-
vej zveri ulovenej v poľovných revíroch Myjavy a Se -
nice bola 13. – 16. marca v priestoroch Obchodnej
akadémie v Senici. Na podujatí, ktoré poskytlo účast-
níkom ucelený pohľad na činnosť a výsledky chovateľ-
skej starostlivosti o zver sa zúčastnili ako hostia so
svojimi trofejami aj poľovníci z OkO SPZ Skalica.
Výsledkom ich práce sa vrátime v budúcom čísle časo-
pisu.

Sympatické bolo, že počas štyroch dní výstavu dopĺňali sprie-
vodné akcie, ktoré toto podujatie posunuli na kvalitatívne

vyššiu úroveň. Zaujímavá bola výstavka výtvarných prác žiakov
ZŠ, aj vďaka ktorej sa záujem o poľovníctvo rozširuje medzi naj-
mladšou generáciou. Takáto koncepcia organizovania prehliad-
ky je správna, svedčí o tom aj nárast návštevníkov z minuloroč-
ných 2000 na tohtoročných vyše 2500. O hodnote výstav a pre-
hliadok poľovníckych trofejí by mal hovoriť katalóg trofejí, ktorý
musí byť súčasťou každého podobného podujatia. Senický sku-
točne spĺňa všetky kritériá, ktoré môžeme od „informátora“
požadovať. Prehľadne a do detailov informuje o všetkých vysta-

vených trofejach. Zostavovatelia uvádzajú,
kto všetko sa podieľal na hodnotení pre-
hľadnými tabuľkami a grafmi. Zavedú zá -
ujemcu i do minulosti, aby mohol porovnať
úspechy správnych chovateľských zásahov
a aké sú ich výsledky. Stručné slovné do -
plnenie číselných údajov v textovej časti
pod každou tabuľkou jednotlivých druhov zveri poskytuje ďalšie
zaujímavé informácie na získanie uceleného prehľadu. Grafická
časť precízne a farebne spracovaná potvrdzuje kvalitu rozvinu-
tého poľovníctva v okresoch Senica a Myjava. Aj nepoľovníkovi
je jasné, že starostlivosť o zver prináša výborné výsledky 
a netreba sa obávať o budúcnosť, ak sa naďalej zachovajú tren-
dy, ktoré Regionálna organizácia SPZ v Senici presadzuje aktív-
nou účasťou svojich členov. Návštevníci výstavy – poľovníci
ocenili aj správy o zdravotnej situácii zveri v oboch okresoch.
Umožnia im rozhodnúť, akým zásahom v prírode sa musia veno-
vať, aby zver v každom revíri bola v 100 % zdravotnom stave.
Aké boli výsledky chovu a lovu za uplynulý rok u raticovej zveri 
v tomto regióne:

Percentuálne vyjadrenie plnenia plánu bolo u jelenej 86 %,
srnčej 88%, danielej 90 %, muflónej 82 % a diviačej zveri 
106 %. Z ulovenej zveri boli získané nasledovné najviac hodno-
tené trofeje. Jeleň, bodová hodnota C.I.C. 199,7 (S), lovec 
I. Ledecký, revír Balunky - družstvo, srnec, bodová hodnota
C.I.C 130,82 (Z), V. Vaculka, revír Čáry, daniel bodová hodnota
C.I.C. 194,047 (Z), I. Ledecký, Balunky – družstvo, muflón,
bodová hodnota C.I.C. 210,6 (Z), I. Ledecký, Balunky – družstvo
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Druh Plán Skutočnosť Medaily
Jelenia 280 ks 241 ks 4 (1 S, 3 B)
Srnčia 1118 ks 981 ks 4 (1 Z, 2 S, 1 B)
Danielia 181 ks 161 ks 11 (6 Z, 3 S, 2 B)
Muflónia 88 ks 72 ks 9 (2 Z, 2 B, 5 B)
Diviačia 750 ks 792 ks 13 (3 Z, 3 S, 7 B)

ČLENOVIA
PZ PAVLOV, 
J. ZETY, POĽOVNÝ
HOSPODÁR
Ľ. PETROV, 
A Ľ. PETROV JUN. 
POROVNÁVAJÚ
KVALITU
DANIELÍCH
TROFEJÍ (SPRAVA)

NAJZAUJÍMAVEJŠIE TROFEJE ZO 456 ULOVENÝCH SRNCOVNAJKVALITNEJŠIE MUFLÓNIE TROFEJE

Senica a Myjava na vzostupeSenica a Myjava na vzostupe
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a di viak, bodová hodnota C.I.C. 122,05 (Z), P. Petrík, revír
Borksý Peter. Plán chovu a lovu zveri sa nepodarilo okrem divia-
čej splniť, ale u všetkých druhov bol nárast odstrelu, čo sa uká-
zalo aj v množstve získaných medailových trofejí. Tradične -
okrem srnčích trofejí - najviac ich pochádza z revíru Balunky –
družstvo. I keď v tomto roku zlatú medailu jeleňa v regióne
neudelili, verím, že tie spoločnosti, kde sa o zver vzorne starajú,

v budúcnosti prekvapia. Správna starostlivosť, ktorú v tomto
regióne poľovníci chovu venujú, je prakticky pri všetkých trofe-
jach raticovej zveri jasne viditeľná.
Všetkým členom Regionálnej organizácii SPZ v Senici gratuluje-
me k chovateľským úspechom a želáme im ďalšie, pri skvalit-
ňovaní poľovníckej práce. 

Autor: Mgr. Juraj Tokár
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NAJKVALITNEJŠIE DIVIAČIE TROFEJESTRIEBORNÁ JELENIA TROFEJ I. LEDECKÉHO Z BALUNKY – DRUŽSTVA

Štátne lesy hospodáril vlani so ziskom
Konsolidované hospodárske výsledky vykazuje v ostatných
rokoch banskobystrický štátny podnik Lesy SR. V roku 2007 hos-
podáril so ziskom takmer 85,6 milióna Sk. Kladný hospodársky
výsledok dosahujú lesníci bez dotácií zo štátneho rozpočtu.
Ukazovatele súvisiace s pestovaním a obnovou lesa vlani splnili,
niektoré dokonca prekročili. Napríklad lesné porasty obnovili na
ploche 7 629 hektárov, čím plán obnovy lesa prekročili o 26 per-
cent. Spracovali 2,272 milióna kubíkov kalamitného dreva
postihnutého veternými smršťami. Zároveň si lesníci vytvorili
rezervu na zalesňovanie kalamitných plôch a ochranu lesa za viac
ako 231 miliónov Sk. Zvýšila sa aj produktivita práce a priemerná
mesačná mzda dosiahla 26 397 Sk.
Lesy SR dodali odberateľom v uplynulom roku 3, 912 milióna m3

dreva, z toho do zahraničia 58 000 m3, teda necelých 1,5 %.
Tržby za drevo predstavovali 6,2 miliardy Sk. Priemerný evidenč-
ný počet zamestnancov Lesov SR sa znížil v sledovanom období
medziročne zo 4 678 na 4 613.

Lesnícka profesia si na Slovensku získava
priazeň verejnosti
Až 53 % obyvateľov Slovenska považuje povolanie lesníka za
dôveryhodné. Toto zaujímavé zistenie vyplynulo z prieskumu
verejnej mienky, ktorý pre banskobystrický štátny podnik Lesy SR
uskutočnila agentúra Focus na reprezentatívnej vzorke 1 038
ľudí starších ako 18 rokov. Pre porovnanie – prím v dôvery -
hodnosti má povolanie hasiča (91 %) a učiteľa (76 %). Lesníci
považujú zistený údaj o svojej profesii za povzbudivý. V uply -
nulých piatich rokoch sa viac ako kedykoľvek predtým venovali
budovaniu náučných chodníkov, vydávaniu lesníckych informač-
ných máp, vyznačovaniu významných lesníckych miest, budova-
niu múzea pod holým nebom – Lesníckeho skanzenu pri Čiernom
Balogu a najmä práci s mládežou formou lesnej pedagogiky. 

„Pestovanie vzťahu verejnosti k lesom a prírode vnímame ako
dôležitú súčasť nášho poslania. Mestská populácia stráca kon-
takt s prírodou a prestáva rozumieť významu lesov pre kvalitu
životného prostredia. Aj preto chceme v nastúpenom trende
práce s verejnosťou pokračovať,“ povedal generálny riaditeľ
Lesov SR Jozef Minďáš.
Z prieskumu vyplynulo okrem iného aj to, že viac ako polovica
respondentov (51 %) si myslí, že štátny podnik Lesy SR má profe-
sionálny prístup k pestovaniu a ochrane lesa. Podľa necelej polo-
vice respondentov využíva moderné technológie (48 %), zachová-
va lesy pre budúce generácie (47 %) a má zodpovedný prístup
voči prírode a spoločnosti (47 %).

Zvyšovanie odbornosti strážcov prírody
Zvyšovanie vzdelania strážcov chránených území spojené s ich
odborným rastom predpokladá zaradenie nových pracovných
činností vyplývajúcich z organizačných zmien, ktoré sa práve 
realizujú v Štátnej ochrane prírody SR. V reakcii na požiadavku
asociácie strážcov o zlepšenie ich postavenia to uviedol hovorca
Ministerstva životného prostredia SR Peter Višváder.
Kariérny postup jednotlivých strážcov závisí od ich zaradenia
v organizácii, ktoré pre túto funkciu v súčasnosti predpokladá
stredoškolské vzdelanie. V Štátnej ochrane prírody SR pracuje
okolo 90 strážcov. Okrem nich stráženie chránených území je
zabezpečované aj prostredníctvom dobrovoľnej stráže prírody,
lesnej stráže, poľovnej stráže a ministerstvom určenými zamest-
nancami organizácií ochrany prírody. Podľa P. Višvádera jeden
strážca má na starosti územie s rozlohou pod 250 hektárov, čo je
lepšie ako európsky priemer. Asociácia strážcov chránených
území Slovenska požiadala ministra životného prostredia
Jaroslava Izáka, aby zlepšil postavenie a pracovné podmienky
strážcov ich počet, technické vybavenie, právnu pomoc pri kona-
niach a súdoch. TASR/LUME


