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Neopakovateľnou otvorenou atmosférou a kvalitným obsahom
sa do povedomia odbornej, ale aj širokej verejnosti v po-
sledných rokoch dostáva reprezentačný ples poľovníkov, ktorý
sa tento rok uskutočnil 19. januára pod záštitou ministra pô-
dohospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Jureňu. Ju-
bilejný už 40. ples pripravila Mestská organizácia SPZ Bra-
tislava, v spolupráci s Nadáciou ochrany prírody a voľne žijúcich
zvierat. Priestory hotela Holiday Inn opäť ožili poľovníckymi
signálmi lesných rohov, naturelom a výjavmi prírody, smre-
kovými stromčekmi, vetvičkami, poľovnými psami, orlami
a ďalšími operenými dravcami, preparovanými zvieratami
a trofejami, figurínami v poľovníckom oblečení. Predzvesťou
slávnostného otvorenia plesu bola projekcia jesennej prírody
s jedinečnými zábermi jelenej ruje. Potom za zvukov kvarteta
hornistov nastúpil na tanečný parket alegorický sprievod na
čele s bohyňou lovu Dianou a lovcami, ktorí niesli trofej
statného šestnástoráka. Za nimi kráčali spoločníčky Diany,
dievčatá ozdobené líščími kožušinami, skupina sokoliarov,
psovodov, lukostrelcov, poľovníkov v historických kostýmoch
a členovia prípravného výboru v slávnostnom poľovníckom
oblečení. Reprezentačný ples, ktorý sa stáva tradíciou, otvoril
predseda MsO SPZ Bratislava Jozef Turza prípitkom s Dianou,
generálnym sponzorom Františkom Šulkom a zástupcom
ministerstva pôdohospodárstva Jurajom Šestákom. Privítal

všetkých prítomných, umelcov a pozvaných zahraničných hostí.
Poďakoval sponzorom plesu za ich podporu, z ktorej prostriedky
sú použité na činnosť nadácie. Vzápätí na parket nastúpilo šesť
párov z tanečnej školy Jágermajster, ktorí rozplesali celú sálu.
Do tanca hrali skupiny Goldyes band a Prorok, v bohatom
kultúrnom programe sa striedali f ínska operná speváčka Riikka
Hakola, Diabolské husle Berkyho Mrenicu, Bratislava hot
serenaders a mužská spevácka skupina Rodokmeň. K sprie-
vodným akciám patrili ukážky prác našich popredných nožiarov,
Jána Jackuliaka z Hnúšte, Róberta Kováčika z Tomášoviec, Filipa
Horvátha a Miloša Grňa z Bratislavy, ako aj laserová strelnica.
Reprezentačné plesy poľovníkov začali za predsedovania MsO
SPZ skúseným Jozefom Turzom. Preto je namieste otázka ako sa
pozerá na činnosť mestskej organizácie v tejto súvislosti.
„Ak by sme sa obzreli do histórie, vychádza nám, že v tomto
roku sme zorganizovali jubilejný 40. ročník poľovníckeho plesu
v Bratislave, pripravený mestskou organizáciou SPZ po roku
1945. Nešlo len o jubilejný ples, ale predovšetkým repre-
zentačný, aby sme aj touto formou postavili poľovníctvo na
určitý piedestál, ktorý mu spoločensky patrí, pripomenuli si
tradície a históriu, ocenili doterajšiu prácu členov Slovenského
poľovníckeho zväzu v prospech jeho zachovania ako jednotnej
organizácie. Veď naši členovia v prímestských revíroch sú pod
prísnym dohľadom početnej laickej verejnosti. Poľovnícky je

v najbližšom okolí hlavného mesta Bratislavy
obhospodarovaná plocha 21 232 ha piatimi
poľovnými združeniami, piatimi poľovnými spo-
ločnosťami a jedným režijným revírom. Preto je
nevyhnutné a samozrejmé, aby sme aj takýmto
významným spoločensko-kultúrným podujatím
prezentovali nielen výkon práva poľovníctva, ale
skutočné priority našej činnosti a úsilie v spo-
lupráci s ochranárskymi organizáciami, zachovať
bohatstvo slovenskej prírody a zveľaďovať geno-
fond nielen poľovnej zveri. Aby sme medzi legálnymi
ochranárskymi organizáciami získavali čoraz viac
spojencov ako nepriateľov. Preto aj reprezentačný
ples poľovníkov považujem za nadviazanie kon-
taktu so širokou verejnosťou a prezentáciu sku-
točnej podstaty poľovníctva, vychádzajúcej z vyše
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MEDZI HOSŤAMI BOLI
AJ ZNÁME TVÁRE ŠOUBIZNISU

PREDSEDA MSO SPZ J. TURZA
PRI OTVERENÍ PLESU

HLAVNÝ INICIÁTOR REPREZENTAČNÝCH PLESOV
J. TOKÁR (VĽAVO) INŠTRUUJE SOKOLIAROV

Jubilejný, reprezentačný
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80 - ročnej tradície. Netajím, že ples má finančne podporiť
Nadáciu na ochranu voľne žijúcej zveri. Získané prostriedky
potom putujú do poľovníckych zdužení pôsobiacich v rámci
Mestskej organizácie SPZ Bratislava, ktorým každoročne
prispieva na nákup medicinálnych prostriedkov pre ozdravenie
zveri v prímestských revíroch. Táto činnosť je nevyhnutná v okolí
precivilizovanej bratislavskej prírody a krajiny, pričom sa
zameriava aj na výchovu mladej generácie k ochrane prírody
a zvierat, osvetovo-propagačnou činnosťou. Za päť rokov
nadácia iniciovala na dvoch základných školách v Bratislave
vytvorenie krúžkov Mladých priateľov poľovníctva a prírody,
ktoré materiálne podporuje“, pripomenul J. Turza.
Od určitého času, päť rokov späť, má poľovnícky ples svojím
obsahom a podstatou iný charakter ako predchádzajúce
fašiangové ľudové zábavy, či veselice. Preto sme požiadali
hlavného iniciátora reprezentačných plesov, “kultúrnika” a
skúseného poľovníka, Juraja Tokára o krátke zhodnotenie
výsledkov úsilia organizačného výboru.
„Pokiaľ ide o kvalitu obsahu, programu a prostredia i ďalšie
zaujímavé sprievodné podujatia, ktoré úzko súvisia s po-
ľovníckou a ochranárskou tematikou, ťažko nájdeme v Bra-
tislave a možno aj na Slovensku, porovnateľný ples. Prvá a zá-
sadná zmena, na reprezentačný, nastala tým, že ples sa
uskutočňuje v exkluzívnych priestoroch jedného z najkrajších
hotelov v Bratislave Holiday Inn. Od tejto skutočnosti
sa odvíjajú aj všetky ostatné. Ponúkli sme ľuďom
náročný program, ktorý bol veľmi spontánne prijatý.
Osobitá hudobná produkcia skupín Zajačkovci, Prorok,
Club 84, Gold Boys, Starmánia, G-strings, ľudových
hudieb Ekonóm, Technik, bratov Kunštárovcov, Mu-
chovcov z Terchovej a v tomto roku nezabudnuteľný
Berky Mrenica s Diabolskými husľami. Prezentácia
dámskeho violončelového tria zo Slovenskej filhar-
mónie, operných spevákov Martina Babjaka, Ivana
Ožváda a špičkovej f ínskej speváčky Riikky Hakoly,
speváčky a herečky Sisy Sklovskej, Mirky Partlovej,
Anety Mihályiovej a Pavla Pešla. Obísť nemôžem ani
majstrov Slovenska v spoločenských tancoch Andreja
Hromádku s Anetou Orosiovou, skupinu moderného
tanca Academy Street Dance a tanečnej školy Já-

germajster s pani Elenou Jágerskou a sólistami Peterom Mod-
rovským s Barborou Jančinovou.
Našou snahou je predstaviť širokej verejnosti všetko to, čo je
špecifické svojím obsahom pre poľovníctvo, reprezentačné
výsledky chovu našich kynológov, ktorí predviedli nádherné
poľovnícke plemená psov, nevídané ukážky súhry sokoliarov
s dravými vtákmi priamo na tanečnom parkete, to je ne-
opakovateľná a jedinečná atmosféra. Veľmi dobrá je aj myš-
lienka prezentovať prácu rytcov, šperkárov, majstrov nožiarov,
teda ľudí, ktorých výsledky práce priamo súvisia s tematikou
alebo činnosťou poľovníctva a v podstate rozširujú jeho
možnosti. Obohatením je aj predstavenie šikovnosti výrobcov
nábytku z parožia, doplnené ďalšími prírodnými materiálmi,
drevom a kožou. Jedni z popredných sú bratia Mrkvovci zo
Senice.
Takisto nemožno obísť ani zaujímavú prácu preparátorov, ktorí
zachovávajú reálny obraz živej prírody aj pre budúce generácie.
Naše plesy sa stali aj prezentáciou výtvarného umenia
s poľovníckou tematikou, netreba ísť na špeciálne výstavy, my
sme autorov priamo aj s ich dielami prezentovali na plese.
V priebehu 5 rokov sme sa snažili ukážkami poľovníckej módy
dosiahnuť, aby sa návštevníci začali zamýšľať nad tým, že 
na reprezentačnom podujatí treba byť aj reprezentač-
ne, poľovnícky oblečený. Módne prehliadky modelov hlavných
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GENERÁLNY SPONZOR FRANTIŠEK ŠULKA, MAJITEĽ FIRMY CODECON, VPRAVO
FÍNSKA SPEVÁČKA RIIKKA HAKOLA

LASEROVÁ STRELNICA
ZAUJALA AJ DÁMY

SLOVENSKÝM NOŽIAROM
CHUTILA ČIERNA 16-STKA
Z PIVOVARU CODECON
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výrobcov, dovozcov a predajcov priblížili najnovšie trendy v ob-
lasti materiálov a oblečenia do prírody za každého počasia a pre-
dovšetkým spoločenského poľovníckeho oblečenia. Môžeme
konštatovať, že vďaka týmto akciám, začínajú naše plesy určo-
vať trendy v poľovníckej móde. 
Tu niekde musíme hľadať prínos takto organizovaného plesu, že
spoločenská úroveň svojím obsahom prevyšuje štandard a zna-
mená špičku. Skúsenosti, ktoré sme získali za posledných 5 ro-
kov by sme chceli využili pri príprave skutočne reprezentačného
plesu, ktorý by mal vo svojom názve už záhlavie so slovíčkom
Celoslovenský“, zdôraznil J. Tokár.
Sympatické je, že na plese sme videli umelcov, ktorí sa prišli
zabaviť a je ich každým rokom viac, pretože je niečím iným ako
ples, na ktorom vystupujú. Toto všetko sa organizátorom darí aj vďa-
ka aktívnej spolupráci so sponzormi, ktorým patrí úprimné po-
ďakovanie, konkrétne generálnemu sponzorovi CODECON s.r.o.,
hlavným sponzorom Prvá stavebná sporiteľňa a.s. a WEP Slova-
kia s.r.o., sponzorom RONA a.s., PRESPOR s.r.o., Preparovanie
poľovnej zveri Modra, RE/MAX – Alliance, KonRad s.r.o.,
Autocentrum KATKA, PALMA TUMIS a.s., DM Drogéria Markt,
MONTECO s.r.o., PROGAS s.r.o., Pekáreň Rudla, Vydavateľstvo
EPOS – Zbrane, strelci a lovci, POLPRESS – Naše poľovníctvo,
ZVEREX s.r.o., hotel Holiday Inn, Medika SK a.s., RNDr. Oto
Nevický, JUDr. Ján Pitoňák, JUDr. Anton Chrastina, Ing. Ján
Kováč, Vrablec – Rozličný tovar. Pripravil: Ľuboš Ivanovčan

Foto: autor a Lucka
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Výstava Poľovníctvo a oddych 2007

Odborníkmi a širokou verejnosťou každoročne hojne navšte-
vovaný komplex výstav, zastrešovaný veľtrhom Slovakiatour
v bratislavskej Inchebe, sa za 13 rokov svojej existencie vy-
profiloval na najväčšie podujatie venované odvetviu turizmu na
Slovensku. Dokumentuje to 871 vystavovateľov z 31 krajín
sveta, ktoré vyslali svojich zástupcov do Bratislavy. 
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour,
ktorého súčasťou sú aj dve výstavy zamerané na aktívne pre-

žitie voľného času - Poľovníctvo a oddych a Šport, otvoril mi-
nister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek  18. januára spolu 
s veľtrhom gastronómie Danubius Gastro. Ako zdôraznil,
podujatia v Inchebe ponúkajú jedinečnú príležitosť prezentovať
Slovensko ako atraktívnu cieľovú krajinu cestovného ruchu. 
Počas štyroch dní sa vyše 60-tisíc  návštevníkov oboznámilo
hlavne s ponukou cestovných kancelárií, zájazdov, kúpeľných
pobytov doma a v zahraničí, všetkých regiónov SR, aj z oko-

Jubilejný, reprezentačný ples
poľovníkov 2007
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RIADITEĽ MÚZEA VO SVÄTOM ANTONE
MARIÁN ČÍŽ A RIADITEĽ SLŠ 
V B. ŠTIAVNICI RUDOLF VALOVIČ (ZĽAVA)
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litých krajín. Všetko na aktívne prežitie voľného času a pe-
stovanie koníčkov ponúkali vystavovatelia v rámci výstavy
Poľovníctvo a oddych. Prezentovali široký sortiment zbraní
a poľovníckych potrieb ako  Pavol Vrablec  z Malaciek, histo-
rické lovecké pušky, predovky s rôznymi druhmi zámkových
mechanizmov Ján Bercík z Jenkoviec, firma Fomei Slovakia
širokú ponuku ďalekohľadov, puškových zameriavačov, noč-
ných videní a fotopríslušenstva. Novou reprezentačnou ko-
lekciou oblečenia do prírody a spoločnosti pre poľovníkov sa
prezentovala firma Betalov zo Šale, membránové oblečenie 
z osobitných materiálov ponúkala firma Hubertus, ako aj ďalšie
Diana Lov Michalovce a Vítex CZ z Čiech. Zaujímavé už na
pohľad boli lovecké interiéry z parožia, kombinované drevom
a kožou, ktoré predviedli hneď dvaja vystavovatelia zo Senice,
Jaroslav Mrkva a Ľuboš Húska.  Samozrejme, že sa prezentovali
aj Stredná lesnícka škola z Banskej Štiavnice, Stredné odborné
učilište z Modry a Múzeum vo Svätom Antone, obísť nemožno
ani ZOO Preparatórium zo Žiaru nad Hronom. Odbornú lite-
ratúru a časopisy z oblasti poľovníctva, ochrany prírody a zveri,
chladných a strelných zbraní ponúkali Magnet Press Slovakia,
Polpress a PaPRESS. Pozornosť návštevníkov však najviac
upútali majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri. Mladí
vábiči museli preukázať nemalé schopnosti a znalosti pri
napodobovaní hlasu zveri v predpísanej situácii. Najatrak-

tívnejšou disciplínou bola imitácia ručiaceho hlavného jeleňa,
ktorý vyzýva bočné jelene na súboj počas ruje. Víťazný 18-ročný
Peter Lauček túto kráľovskú kategóriu zvládol trúbením na
originálnom volskom rohu. Nadviazal tak na tradíciu mnohých
našich seniorov, ktorých ovenčili tituly nielen majstrov Európy,
ale aj sveta. Tohtoročný majster Slovenska P. Lauček z Po-
ľovníckeho združenia Sučany zvíťazil s počtom 110 bodov, keď
najlepšie obstál v imitovaní hlasu srnčaťa, jeleňa, diviaka a
zajaca. Len o dva body zaostal Tomáš Minich z Poľovníckej spo-
ločnosti Háje. Spolu s víťazom sa kvalifikoval na majstrovstvá
Európy vo vábení zveri, ktoré sa podľa verdiktu uskutočnia opäť
počas Dní Svätého Huberta v Antone. Na treťom mieste s roz-
dielom ďalších dvoch bodov skončil Kamil Tomajko zo Strednej
lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Najväčšiu návštevnosť
však tradične zaznamenali samosprávne kraje, turistické stre-
diská a rázovité obce a mestá vrátane kúpeľov. Hudba, tanec,
jedlo a súťaže v stánkoch si počas víkendu našli stovky nad-
šených priaznivcov vrátane rodín s deťmi a starými rodičmi.
Dynamický rast potvrdzuje atraktivitu kombinácie veľtr-
hov cestovného ruchu a gastronómie, zdôraznila manažérka
marketingu a. s. Incheba Gabriela Nagyová na záver veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 14. veľtrhu gastronómie
Danubius Gastro. Pripravil: Luboš Ivanovčan

Foto: autor a Marián Šebo
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INTERIÉR Z PAROŽIA BRATOV MRKVOVCOV ZO SENICE PEKNÉ SPOLOČENSKÉ OBLEČENIE PRE POĽOVNÍKOV PONÚKALA
FIRMA BETALOV-ŠAĽA

JÁN BECÍK, VÝROBCA HISTORICKÝCH LOVECKÝCH ZBRANÍ Z JENKOVIEC NAJÚSPEŠNEJŠÍ VÁBIČI, JUNIORI T. MINICH, P. LAUČEK A K. TOMAJKO (ZĽAVA)


