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L O V C I

Taliansky sokoliarsky klub (Unione nacionale cacciatori
Falconieri) v dňoch 5. a 6. júla 2008 usporiadal na zámku
v Gorizii neďaleko Terstu sokoliarsku burzu. Zúčastnili sa
na nej sokoliarske kluby takmer z celej Európy, ktorých
členovia si mali možnosť kúpiť všakovaké pomôcky,
pútka, obratlíky, čiapočky, brašne, rukavice, posedy, ale
najmä veľa rôznych druhov dravcov z chovu európskych
sokoliarov. Najviac boli zastúpené sokoly a ich krížence,
ďalej orly, ale aj sovy. Dravce predávali zo všetkých
európskych štátov vrátane Českej republiky, okrem soko-
liarov zo Slovenska, pretože naši chovatelia nedostali
doklady na odchované dravce!

Na základe sťažnosti zaregistrovanej pod číslom 2007/4274 sa
situáciou na Slovensku zaoberala Európska komisia v Bruseli,

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel. (Riaditeľ Heinz
Zourek, kontakt email: laura.sockute@ec.europa.eu). Podľa sťažo-
vateľov sa ustanoveniami slovenských právnych predpisov, ktorými
sa implementujú nariadenia č. 338/97 a 865/2006 (nariadenia
CITES, Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora), porušuje článok 28 Zmluvy o ES, pretože
sa k požiadavkám uvedeným v spomenutých nariadeniach zavá-
dzajú ďalšie požiadavky na voľný pohyb živých exemplárov a tým sa
vytvárajú neprekonateľné administratívne prekážky pre voľný
pohyb chovaných exemplárov, rastlinných druhov a živočíchov uve-
dených v prílohe A, a najmä v prílohe B k nariadeniu 338/97. 
V liste sa udáva, že exempláre z prílohy A a B možno legálne pre-
miestňovať len vtedy, ak sú nezameniteľne označené a majú pre-
ukaz o pôvode. Ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov
sa zavádza preukaz o pôvode, ktorý nevychádza z nariadení CITES.
Doklady vydané v súlade s ustanoveniami uvedených nariadení sa
na účely voľného pohybu tovaru vzájomne neuznávajú, aj keď sa 
v článku 11 ods. 1 nariadenia Rady 338/97 ustanovuje: „Bez
ohľadu na prísnejšie opatrenia, ktoré môže členský štát prijať
alebo zachovať v platnosti, povolenia a potvrdenia vydávané prí-
slušnými orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením
budú platné na celom území Spoločenstva.“ Okrem osvedčení,
ktoré v súlade s nariadeniami vydávajú príslušné orgány členských
štátov, slovenské orgány vyžadujú ešte preukaz o pôvode. Takisto
sa uvádza, že aj keď sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch
nevylučuje možnosť, aby žiadateľ kúpil exempláre v iných člen-
ských štátoch EÚ, ich legálna držba ďalšie nakladanie s nimi sa
umožňuje len vtedy, pokiaľ sú nezameniteľne označené (profil
DNA). Nariadenia však takúto povinnosť vo vzťahu k stavovcom 
z prílohy B neobsahujú. Takéto označovanie sa vykonáva na nákla-

dy držiteľa exemplá-
ra. Okrem toho Súdny
dvor v prípade Tridon
(C-510/99 [2001]
ECR I-7777) rozhodol,
že pokiaľ členské štá-
ty prijímajú alebo za -
chovávajú prísnejšie
opatrenia, ako opat-
renia určené nariade-
ním č. 338/97, mala
by sa zohľadňovať ich
zlučiteľnosť s článkom

28 a 30 Zmluvy o ES. Takéto právne predpisy prijaté v oblasti, 
v ktorej sa sekundárnym právom Spoločenstva  nevylučuje, aby
členské štáty prijali prísnejšie opatrenia, ako opatrenia ustanove-
né v tomto práve, a ktoré môžu mať obmedzujúci účinok na dovoz
a vývoz produktov, sú so zmluvou zlučiteľné len do takej miery, do
akej sú potrebné na účinné dosiahnutie cieľa chrániť zdravie a život
zvierat.“ (prípad C-510/99 Tridon [2001] ECR I-7777, s. 53). Na
vnútroštátne pravidlo, ktoré je prekážkou pre voľný pohyb tovaru,
sa nemôžu vzťahovať výnimky z článku 30 Zmluvy o ES, ak existujú
menej reštriktívne opatrenia v oblasti obchodu v rámci
Spoločenstva (prípad C-473-98 Toolex [2000] ECR I-5681, odse-
ky 33 a 40). Bez prístupu k vedeckým dôkazom, na ktorých sa slo-
venské opatrenia zakladajú,  je v aktuálnom prípade ťažké posúdiť
potrebu a primeranosť daného opatrenia. V stanovisku uvedenej
komisie sa od slovenských orgánov zdvorilo žiada, aby potvrdili, či
sú uvedené obmedzenia pravdivé, a vysvetlili postupy povoľovania
držby exemplárov stavovcov uvedených v prílohe A, a najmä exem-
plárov uvedených v prílohe B, privezených z iného členského štátu
a postupy ďalšieho nakladania s nimi. Slovenské orgány vyzýva,
aby vysvetlili, akými oprávnenými záujmami sa zdôvodňujú požia-
davky na preukaz o pôvode (so zohľadnením skutočnosti, že podľa
nariadení existuje rozsiahly súbor dokladov týkajúci sa voľného
pohybu druhov) a na nezameniteľné označovanie exemplárov z prí-
lohy B. Ďalej by sa malo uviesť, do akej miery možno obe požiadav-
ky považovať za potrebné a primerané v súvislosti s uvedenými
oprávnenými záujmami.
Na základe uvedených skutočností sa na burze zúčastnili sokoliari
zo Slovenska len ako diváci. Ako predajca so svojimi knihami sa
zúčastnil iba autor príspevku.
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Sokoliarsky dvor Astur,
pod vedením Antona Mo -
ravčíka, usporiadal 23. a
24. augusta na hrade Čer-
vený Kameň pri Častej,
tradičné Rytierske hry, spo -
jené s letovými ukážkami
sokoliarskych dravcov a mód-
nou prehliadkou historic-
kých kostýmov.

V pestrom, vyše hodinovom
programe mohli návštevníci

vidieť skupinu historického
šermu „Bojník“ pod vedením Ka-
mila Fajtíka. Jej členovia pred-
viedli výborné šermiarske vý-
kony, chladné zbrane zo 17. 
a 18 storočia a nechýbala ani
streľba z historických zbraní,
malého dela, plneného čiernym
strelným prachom. Tým, čo prišli
s deťmi sa predstavenie predĺžilo
takmer na dve hodiny, pretože po
skončení každého oficiálneho
programu pokračovali súťaže pre
veľkých aj malých. Najmä pre
deti boli pripravené súťaže v pia-
tich disciplínach a to streľba
šípmi z luku na terče, kráčanie
na chodúloch, nahadzovanie
loptičky na šnúrke do kornútka,
nosenie dravca na ruke s rukavi-
cou a prílety na ruku. Každé
dieťa, ktoré sa zúčastnilo súťaže
bolo šermiarom v historickom
kostýme oficiálne pasované za
„Rytiera“. Muselo si kľaknúť na
jedno koleno a poklepom kordu
na obe plecia sa uskutočnil akt pasovania. Následne obdržalo
diplom. Nezabudnuteľným zážitkom pre malých aj veľkých boli
letové ukážky dravcov sokoliarskej skupiny Astur Antona
Moravčíka, spojené so zaujímavým výkladom. Priamo v akcii

mohli návštevníci vidieť jastraba
lesného, kaňúra okrúhlochvosté-
ho, sokola rároha, orla skalné-
ho a stepného, myšiaka lesného
a červenochvostého, ako aj sovy,
výra skalného, myšiarku ušatú 
a krkavca čierneho. Vystúpenia
boli trikrát denne a dravce prelie-
tavali niekedy tesne ponad hlavy
návštevníkov, takže sa museli
poniektorí aj uhnúť.
Atmosféru dávnych čias umocnili
módne prehliadky historických
kostýmov štúdia Elijana z Bra -
tislavy, pod vedením Lenky Ša-
farikovej, s odborným výkladom 
a popisom jednotlivých časti
odevu, boli príjemným spestre-
ním predposledného augustové-
ho víkendu pre návštevníkov
Hradu Červený Kameň.
V príjemnom prostredí podhradia
so vzácnymi drevinami sa v soko-
liarskom dvore Astur nachádza
najväčšia kolekcia, vyše 50 drav-
cov a sov na Slovensku, formou
mini ZOO. V rámci environmentál-
nej výchovy mládeže organizuje
Astur každoročne cez letné prázd-
niny „Sokoliarsky tábor“ v krás-
nom prostredí Malých Karpát
neďaleko hradu Červený Kameň.
Deti sa majú možnosť oboznámiť
so sokoliarstvom, ornitológiou 
a kynológiou. Počas náučného
výletu autobusom návštívia soko-
liarsky dvor v Rakúsku alebo 
v Čechách. Absolvujú turistické
výlety po chodníčkoch Malých

Karpát s horolezeckým a šermiarskym minimom.

Text a foto: Tomáš Krivjanský
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