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V dňoch 30. apríla až 2. mája tohto roku usporiada-
la Poľovnícka spoločnosť Diana a Walten, a. s., 

Báč, spolu s okresnými organizáciami SPZ Dunajská 
Streda, Komárno a Senec v spolupráci s ústredím Slo-
venského poľovníckeho zväzu veľkolepé podujatie, 
Žitnoostrovské poľovnícke slávnosti. Ich význam potvr-
dil svojou účasťou prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič a ďalší zástupcovia politického a verejného 
života, predstavitelia Slovenského poľovníckeho zväzu 
na čele s jeho prezidentom Tiborom Lebockým ako 
aj zástupcovia a odborníci poľovníckych organizácií 
z Ra kúska, Česka, Maďarska a Srbska. 

Podujatie, spojené s chovateľskou prehliadkou trofejí ulovenej 
zveri v roku 2008 okresných organizácií SPZ Dunajská Streda, 
Komárno a Senec otvoril za zvukov lesníc prezident SPZ T. Le-

bocký. Na chovateľskú prehliadku bolo predložených 324 tro-
fejí poľovnej zveri, z toho 271 srnčích, 35 jeleních, 2 danielie, 
2 muflonie, 6 diviačích a 8 líščích. Najsilnejšia trofej 7 ročného 
srnca dosiahla 159,53 bodov CIC, ktorého ulovil Štefan Nagy 
v PZ Kostolné Kračany, trofej 12 ročného jeleňa, nepárneho 
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Aké budú najbližšie kroky Prezídia Slovenského poľovnícke-
ho zväzu?
Rada SPZ uložila Prezídiu SPZ konkrétne úlohy, týkajúce sa postu-
pu v prípade, ak bude zákon schválený v nezmenenom znení tých 

ustanovení, ktoré sa dotýkajú úloh SPZ. Tým, že zákon bol o štyri 
dni potom schválený v nezmenenej podobe predmetných ustano-
vení, uznesenia nadobudli právoplatnosť. Rada zaviazala prezídium 
vypracovať návrh doplnku k schválenému rozpočtu, týkajúceho 
sa nákladov na organizáciu obvodných a ustanovujúceho snemu 
Slovenskej poľovníckej komory, vypracovať návrh stanov, organi-
začného, volebného a rokovacieho poriadku. Prezídium vypracuje 
technicko-ekonomický a organizačný manuál pre zjednotenie po-
stupu organizačných zložiek SPZ. Termíny plnenia týchto úloh logis-
tiky sú nastavené tak, aby ihneď po nadobudnutí účinnosti zákona, 
boli materiály k dispozícii pre prerokovanie na Rade a v prípade ich 
schválenia realizovateľné v praxi.

Zhováral sa: Ing. Marián Šebo

PREZIDENT SPZ TIBOR LEBOCKÝP

Náš zákon
Výsledkom množstva odborných diskusií je návrh zákona, ktorý 
vytvára podmienky pre všetkých poľovníkov, vrátane poľovníkov 
z povolania, prostredníctvom modernej poľovníckej samosprávy 
komorového typu sa zúčastňovať na zveľaďovaní slovenského 
poľovníctva v súlade s jasne definovanými záujmami štátu a na 
princípe presadzovania priorít zainteresovanej väčšiny. Predlo-
žený návrh zákona je zákon o zveri a pre zver, zákon o princípoch 
hospodárenia s obnoviteľnými prírodnými zdrojmi, zákon o zme-
ne filozofie poľovníctva v zmenených spoločenských podmien-
kach kultúrnej krajiny, charakterizovanej výrazne diverzifikova-
ným vlastníckym portfóliom. Som presvedčený, že jeho schvá-
lením sa na Slovensku vytvoril možno nie dokonalý, ale určite 

účinný právny rámec pre zachovanie poľovníctva ako významnej 
súčasti ochrany slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva.   
Dovoľte mi aby som vyslovil presvedčenie, že slovenskí poľovníci 
združení v SPZ sú dostatočne silnými osobnosťami a odborne 
erudovanými praktikmi, aby  na centrálnej i regionálnych úrov-
niach s využitím vlastného majetkového zázemia transparent-
ným postupom presvedčili spoločnosť o tom, že profesionalita 
absolútnej väčšiny z nich je zárukou úspechu objektívne ne-
vyhnutnej zmeny v záujme stabilizácie národnej poľovníckej 
samosprávy s reálnym ekonomickým zázemím, kompetenčne 
systémovým postavením a profesionálnym poslaním.

Ing. Tibor Lebocký, prezident SPZ

Žitnoostrovské poľovnícke 
slávnosti 2009
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štrnástoraká bola ohodnotená na 200,92 bodov CIC, ulovil 
ho Milan Maštena v PZ Kamzík Gabčíkovo. Najsilnejšia trofej 
4 ročného diviaka dosiahla 102,6 bodov CIC, ktorého ulovil 
Ladislav Mészáros. Najsilnejšia líščia trofej mala 25,4 bodov 
CIC, danielia zo zvernice vo Vojniciach (Lesy SR š. p. OZ Palá-
rikovo) dosiahla 203,64 bodov CIC a muflonia 209,50 bodov 
CIC. Okrem chovateľskej prehliadky poľovníckych a rybárskych 
trofejí bola pre návštevníkov pripravená aj expozícia biotopov 
Žitného ostrova. 
Súčasťou poľovníckych podujatí býva už tradične odborný se-
minár, ten žitnoostrovský sa niesol v duchu aktuálnych problé-
mov poľovnej zveri Žitného ostrova a širšej Podunajskej oblasti. 
Seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý viedol MVDr. Dušan 
Rajský, nadviazal na tradíciu predchádzajúcich piatich roční-
kov z rokov 1996 až 2000. Významne rezonovalo aj vystúpenie 
Tibora Lebockého, prezidenta SPZ, ktorý prítomných komplexne 
informoval o prijatom novom zákone o poľovníctve.
Veľkolepé priestory kaštieľa Báč a obrovský priľahlý areál s par-
kom a golfovým ihriskom umožnili návštevníkom počas troch 
dní, naplno si vychutnať všetky sprievodné akcie. Na nádvorí 
bola poľovnícka omša, ukážky poľovníckych tradícií, napríklad 
pasovania poľovníka za lovca zveri, v parku ukážky lukostreľby, 
historického šermu, kynológie a sokoliarstva. Rybári si mohli 
uloviť v jazere areálu ryby a úlovky odkúpiť. Golfová akadémia 
usporiadala prednášky o golfe spojené s praktickými ukážkami. 
Dňa 1. mája sa uskutočnila súťaž vo varení poľovníckeho gulá-
šu, ale aj halásle a iných jedál. Zápolenia sa zúčastnilo 13 druž-
stiev, ktoré si museli zabezpečiť všetko od pochutín, cez mäso, 
drevo aj vlastný kotol. Zvíťazilo družstvo poľovníkov z obce Iža 
v okrese Komárno, ktorí uvarili kohútí perkelt. V priľahlých stán-
koch si návštevníci mohli vybrať z bohatej ponuky poľovníckych 
potrieb, od oblečenia, obuvi, klobúkov, až po luxusný nábytok 
z parožia. Na svoje si prišli aj gurmáni, pre ktorých boli pripra-
vené poľovnícke guláše, špeciality zo zabíjačky, cigánske pe-
čienky, jedlá z rýb, halásle, ale aj ovčí syr, parenice a oštiepky. 
Mnohí ochutnali aj zo žitnoostrovských vín, medoviny a ďalších 

včelích produktov. Počas celej akcie vystupoval ľudový súbor, 
vyhrávala dychovka Lužanka a cigánska muzika Gipsy Virtuoso. 
Počas ŽPS mali návštevníci možnosť pri vyhliadkovom lete vr-
tuľníkom pozrieť si Vodné dielo Gabčíkovo, dunajské ramená, 
ale aj samotný areál kaštieľa a priľahlé golfové ihrisko z vtáčej 
perspektívy.

Nositeľom myšlienky založenia tradície Žitnoostrovských po-
ľovníckych dní je Ján Szinger, dlhoročný funkcionár Okresnej 
organizácie SPZ v Dunajskej Strede. Organizátori na čele 
s predsedom OkO SPZ Jozefom Bielikom a moderátorom, zná-
mym slovenským hercom – poľovníkom a milovníkom prírody 
Ivo Tuli Vojtekom zvládli akciu na výbornú. Žitnoostrovské 
poľovnícke slávnosti sa od ostatných celoslovenských podujatí 
výrazne odlíši a určite sa pozitívne zapíšu do dejín slovenského 
poľovníctva.

Pripravili: Tomáš Krivjanský, Ján Hoľský a Ľuboš Ivanovčan

KAŠTIEĽ A V AREÁL GOLFOVÉHO IHRISKA V OBCI BÁČ NEĎALEKO ŠAMORÍNA 

DO TAJOV LUKOSTREĽBY BOL ZASVÄTENÝ AJ MODERÁTOR I. VOJTEK KOMISIA HODNOTÍ KUCHÁRSKE UMENIE POĽOVNÍKOV

NA CHOVATEĽSKÚ PREHLIADKU BOLO PREDLOŽENÝCH 324 TROFEJÍ POĽOVNEJ ZVERI. TROFEJ JELEŇA
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Klub poľovníkov Slovenska je dobrovoľnou záuj-
movou organizáciou, ktorej poslaním je popula-

rizácia všetkých oblastí poľovníctva, kynologickej, 
sokoliarskej, streleckej a ochranárskej činnosti, pri-
pomenuli na úvod stretnutia sympatizantov poľov-
níctva a poľovníkov, zakladatelia tohto občianskeho 
združenia. Cieľom združenia je najmä propagácia 
a zachovanie poľovníckych tradícií a s poľovníctvom 
súvisiacich remesiel, preparátorstva, šperkárstva, 
rezbárstva, nožiarstva, puškárstva a iných činností, 
čo sa odzrkadlilo v programe podujatia.

Takmer sto sympatizantov Klubu poľovníkov Slovenska, poľovníci 
a priatelia poľovníctva si pripomenuli 1. apríla v zrekonštruovanej 
historickej družstevnej pivnici Vila Bakchus vo Vajnoroch začí-
najúci Mesiac lesov i Deň vtákov, skrátka sviatok prírody.  Veď 
chrániť lesy neprináleží len lesníkom, ale všetkým, pretože všetci 
nachádzame v lese balzam na vypäté nervy z dennodenných 
stresových situácií. Osobité postavenie v tejto úlohe patrí po-
ľovníkom, ktorí skutočne podávajú ochrannú ruku prírode a zveri 
v nej. V tomto duchu aj prítomní hostia, prezident Slovenskej 
kynologickej jednoty Štefan Štefík a Marián Ondrejčák, riaditeľ 
Odbor štátnej správy lesného hospodárstva Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR, z celoslovenského pohľadu zhodnotili dôležitú 
a nenahraditeľnú prácu poľovníckych združení a spoločenstiev. 
Vychádzajúc z nového zákona o poľovníctve pripomenuli prerod 
Slovenského poľovníckeho zväzu na Slovenskú poľovnícku ko-
moru. Zaoberali sa aj legislatívnymi zmenami súvisiacimi s po-
užívaním motorových vozidiel v revíroch a dodržiavaním  zákona 
o zbraniach a strelive pri ich prevoze. 
Pod názvom To sú Vajnoráci sa 
začal hlavný program, v ktorom sa 
prezentovalo hostiteľské Poľov-
nícke združenie Družstevník a jeho 
členovia, na čele so svojím pred-
sedom Jánom Panákom. 16 členov 
PZ obhospodaruje revír s výmerou 
1234 hektárov, z čoho je 1087 
ha polí, viníc, pasienkov a vodných 
plôch. Miestnemu združeniu udelil 
Slovenský poľovnícky zväz za rok 
2008 strieborný odznak Za zásluhy 

o rozvoj poľovníctva na Slovensku, za výborné výsledky v sta-
rostlivosti o zver, jej ochranu a produkciu, napriek intenzívnym 
vplyvom priemyslu a poľnohospodárstva. Za účasti predsta-
viteľov obce, poľnohospodárskeho družstva a spoločenských 
organizácií sa v kultúrnej časti podujatia predstavila sólistka Ve-
ronika Horňáková, Vajnorský okrášľovací spolok a spisovateľka 
Magda Poláková – Javorčeková, autorka poľovníckych poviedok 
pre deti. Labužníci si prišli na svoje pri ochutnávke vajnorských 
fajnovostí, troch druhov štrúdle i domácich pagáčoch. Nechýbal 
guláš z troch druhov diviny a kalvados z jabĺčok vajnorských sa-
dov, zbieraných poľovníkmi. Gurmánske prekvapenie sa skrývalo 
v nočnej ponuke, v podobe údeného diviačieho stehna s lokša-
mi. Degustovali sa tie najkvalitnejšie vína z vajnorských pivníc, 
s odborným výkladom Eda Fašunga, predsedu Vajnorského 
vinohradníckeho spolku. V priebehu večera si návštevníci mohli 
pozrieť trofeje vajnorských poľovníkov, oboznámiť sa s bohatou 
produkciou poľovníckych a bojových nožov dagestanskej firmy 
Kizlyar, presnými guľovnicami Remington typu 700, brokovnica-
mi Browning, optikou Swarovski v prezentácii firmy Hermes. Pre 
tých, čo si chceli zmerať sily v streleckom umení, bola pripravená 
laserová strelnica so simuláciou lovu diviakov, jeleňov, či streľby 

z guľových i brokových zbraní na 
rôzne terče. Pohodovú atmosféru 
večera dotvorilo trio legendárneho 
bubeníka Ľuboša Stankovského. 
Všetci prítomní vysoko ocenili úro-
veň tohto spoločensko-kultúrneho 
podujatia. Vyslovili želanie, aby 
podobných akcií bolo stále viac 
a Klubu poľovníkov Slovenska sa 
darilo napĺňať vytýčené ciele. 

Pripravil: Ľuboš Ivanovčan
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HĽAVNÍ ORGANIZÁTORI PODUJATIA S PREDSEDOM PZ VAJNORY J. PANÁKOM (VĽAVO)

ČLENKY VAJNORSKÉHO OKRAŠĽOVACIEHO SPOLKU ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA A RADY MSO SPZ BRATISLAVA

   Úspešné podujatie Klubu poľovníkov Slovenska
            vo Vajnorochklub 

po
ovníkov slovenska


