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Prvoradou náplňou členov poľovníckych zdru-
žení a spoločností je starostlivosť o zver, cie-

ľavedomým chovom udržať jej počty na kmeňo-
vom stave a všemožne zlepšovať jej životné pod-
mienky. Tieto úlohy boli nosnou témou výročnej 
členskej schôdze aj PZ Družstevník Bratislava 
Vajnory, ktorá sa uskutočnila 26. februára. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda PZ Družstevník Ján Panák, 
ktorý privítal prítomných členov a hostí, medzi nimi aj delego-
vaného zástupcu MsO SPZ Bratislava Juraja Tokára. Po voľbe 
návrhovej komisie a overovateľov, J. Panák na úvod okrem 
iného zdôraznil, že v súčasnosti významné premeny prinášajú 
zmeny aj v postavení poľovníctva, jeho úlohe v ochrane zveri 
v prírodnom prostredí stále viac narušenom ľudským vplyvom. 
Ako vyplynulo z hodnotiacej správy, 16 členov PZ obhospoda-
ruje revír s výmerou 1234 hektárov, z čoho je 1087 ha polí, 

viníc, pasienkov a vodných plôch. Väčšia časť územia teda 
patrí do Podunajskej nížiny s typickým fluviálnym reliéfom, 
severozápadná časť je súčasťou Malých Karpát. Napriek in-
tenzívnym vplyvom priemyslu a poľnohospodárstva vajnorskí 
poľovníci dosahujú výborné výsledky v starostlivosti o zver, jej 
ochrane, ale aj produkcii. Pravidelnými brigádami jedenkrát za 
mesiac zlepšujú životné podmienky zveri najmä zabezpečením 
dostatku krmiva, budovaním krmelcov, zásypcov a solísk. Ich 
udržiavaním i dezinfikáciou bránia šíreniu nákazlivých chorôb. 
Pochôdzkami v revíri členovia PZ a Poľovná stráž sa snažia znížiť 
nežiaduci vplyv škodnej, túlavých psov a bránia rušeniu zveri 
výletníkmi z veľkej Bratislavy. Príkladná je aj činnosť v oblasti 
kynológie. Pokiaľ ide o počet poľovne upotrebiteľných psov, na 
každého poľovníka pripadá takmer jeden. Podľa plánu sa za-
bezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov, ich dobrý kondičný 
stav, skúšky a účasť na výstavách. V diskusii prítomní poukázali 
na dodržiavanie právnych predpisov o poľovníctve, zbraniach 
a strelive a prehlbovanie odborných vedomosti.
Na záver predseda PZ J. Panák prevzal od zástupcu MsO SPZ 
J. Tokár medailu SPZ 2. stupňa udelenú združeniu a spoločne 
obaja odovzdali medaile pánom Šmidovi  a Zemanovi, za ich 
dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech poľovníctva. 

Pripravil: Ľuboš Ivanovčan

Slovenský klub sokoliarov pri SPZ pod vedením 
svojho predsedu Antona Moravčíka, usporia-

dal 14. marca 2009 v kongresovej sále hotela 
Družba v Bratislava výročnú členskú schôdzu, 
spojenú s odborným seminárom. Na podujatí 
sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva SR 
Stanislav Becík, poslankyňa Európskeho parla-
mentu Irena Belohorská, zástupca rakúskeho 
sokoliarskeho klubu Jozef Hiebeler, riaditeľ kan-
celárie SPZ Imrich Šuba a vedúci odboru poľov-
níckej informatiky SPZ Štefan Engel.

Prítomní členovia klubu schválila správy o činnosti, čerpa-
ní rozpočtu, stave dravcov 
a správu kontrolnej a revíz-
nej komisie za rok 2008. 
Zaoberali sa tiež prípravou 
medzinárodného stretnutia 
sokoliarov v roku 2009, ale 
najmä novou legislatívou, 
ktorá bola hlavnou nápl-
ňou odborného seminára. 

I. Belohorská, S. Becík, zástupcovia štátnej veterinárnej správy 
a ďalší sa zaoberali návrhmi a pripomienkami k zákonu 
č. 454 z 11. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, ako aj k zákonu č. 452  z 11. septembra 2007, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu 
s nimi, Nariadením EU číslo 865/2006; Medzinárodným dohovo-
rom CITES; legislatíva v oblasti veterinárnej starostlivosti; v oblas-
ti poľovníctva a praktická veterinárna starostlivosť o poranené  ži-
vočíchy a ich rehabilitácia. Minister S. Becík ponúkol sokoliarom 
reprezentovať Slovensko na „Slovenských dňoch v Bruseli“ spolu 
so zástupcami z oblasti politiky, kultúry, ekonomiky, gastronómie 
a mnohých ďalších. Na seminári odznelo veľa podnetných návr-
hov, ale najmä riešení súčasnej slovenskej legislatívy, ktorá vo 
vzťahu k CITES nespĺňa požiadavky Európskej únie.

Text a foto: Tomáš Krivjanský
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Sokoliari bilancovali

Schôdza vajnorských 
poľovníkov

J. PANÁK A J. TOKÁR ODOVZDALI MEDAILE SPZ P. ŠMIDOVI A ZEMANOVI

I. BELOHORCOVÁ, S. BENČÍK A A. MORAVČÍK
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