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Po/~ovníctvoa príroda Nitra 2005
PODPREDSEDA NÁRODNEJ RADY SR VILIAM VETEŠKA OCENIL PRÁCU 50 TIsíCOVEJ ZÁKLADNE SPZ

Slávnost, ktorá sa opakuje len razza
pät rokov, celoštátna výstava Pol'ovníc-
tvo a príroda 2005 s medzinárodnou
úcastou, sa uskutocnila v Nitre v dnoch
15. - 19. júna. Usporiadal ju Slovenský
pol'ovníckyzväzpri príležitosti 85. výro-
cia organizovanéhopol'ovníctvana Slo-

vensku. Ako zdôraznil prezident SPZMarián Lipka,
výstavaje dôkazomtoho, žeslovensképol'ovníctvovie
riadit prírodné bohatstvo krajiny. Svojím významom
a rozsahomje jedinecnou možnostouna propagáciu
potreby ochranyživotného prostredia, nevyhnutnosti
zachovaniabiotopov živocíchov,ale najmä hmatatel'-
ným zdokumentovanímdosiahnutých chovatel'ských
výsledkovza uplynulé obdobie. Významnousúcastou
výstavyje i osvetovývplyv na správaniesa pol'ovníka,
dodržiavaniezákonovna úsekupol'ovníctva,pripome-
nul prezident SPZM. Lipka. Vyzdviholaj skutocnost,
že bývaléCeskoslovenskosa stalo kolískousvetovejpol'ovníc-
kej organizácie,pretožemyšlienkazaložit Svetovúpol'ovnícku
organizáciu (C.I.C.) vznikla v roku 1928 na územíSlovenska
v NovýchZámkocha Palárikove.Prítomnýchpozdravilaj vedúci
parlamentnejdelegácie,podpredsedaNárodnejradySRViliam
Veteška.Vysokoocenil doterajšiu prácuSlovenskéhopol'ovníc-
kehozväzua jeho clenovv prospechzachovanianašej prírody
a jej bohatstva,so želanímudržatjeho plnohodnotnúa kvalifi-
kovanúcinnost, naprieksnahámo rozdrobenievyšepätdesiat-
tisícovejzákladne.Vyslovilželanie, aby slovensképol'ovníctvo
bolo integrujúcimclánkomnašejspolocnostiv ochraneprírody,
starostlivosti o zver,o všetkoto, co nám prírodadáva. "Pol'ov-
níctvospájaale aj rozdel'uje,chcemVámjasne azretel'nepove-
dat, žestojím na strane Slovenskéhopol'ovníckehozväzua ne-
dajte si výsledkypráce, ktoré ste dosiahli za takmer sto rokov
nikdyvziat",zdôraznilV.Veteška.Naslávnostnomotvoreníboli
prítomníprezidentFederáciepol'ovníckychzväzovkrajínEuróp-
skej únie (FACE)gróf Gilbert de Turckheim, prezident C.I.C.

Dieter Schramm, '
clen exekutívyC.I.C.
princ Anton von
Lichtenstein, další
poprední predstavi-
telia politického ži-
vota SR, prezidenti
zahranicnýchpol'ov-
níckych organizácií
Bulharska, Ceskej
republiky, Chorvát-
ska, Madarska,
Pol'ska, Slovinska,
Vojvodiny, Srbska
a Ciernej Hory a
mnoho inýchhostL

Vel'mi pôsobivú
výstavu,ktorá sa uskutocnujerazza pät rokovsi prišiel pozriet

aj prezidentSlovenskejrepublikyIvanGašparovic.
Netajil sa svojou náklonnostouk pol'ovníctvu,kto-
rému sa venuje užvyšeštyroch desatrocí, ako aj
svojouláskouk horám, ktorémá rád ako našeuni-
kátnenárodnébohatstvo.Ocenilexpozícievýstavy,
ktoré boli ukážkou výsledkov chovatel'ských
a ochranárskych úsilí našich pol'ovníkov. So
záujmom si pozrel aj unikátnu výstavusvetových
rekordovtrofejí hlavnýchdruhovzveri,ktorú mohli
návštevnícina Slovenskuvidiet po prvý raz.Prezi-
dent l. Gašparovicsazastavilaj pri stánkuvydava-
tel'stvaEPOS,kde hoTomášKrivjansky,autorknihy
Pol'ovníckestrelectvo, obdarovaltouto najnovšou
pUblikáciou z oblasti pol'ovníctva.Podobnetúto
knihu daroval aj ministrovi pÔdohospodárstva
Zsolt Simonovi a predsedovi NKUJánovi Jasov-
skému.

V rámci sprievodnýchakcií sa uskutocnila tla-
PREZIDENTREPUBLIKYIVAN GAŠPAROVICPREBERÁODAUTORATOMÁŠA
KRIVJANSKÉHOKNIHUVYDAVATEtSTVAEPOS PotoVNicKE STRELECTVO
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ŽE SVET AKCEPTUJE SLOVENSKÉ

NAJHODNOTNEJŠiE TROFEJE

M. Lipkuje najväcšímproblémomslovenskéhopol'ov-
níctva zosúladenie storocnej tradície starostlivosti
o prírodu so spolocenskýmizmenami po roku 1989.
Názoryna dalšie smerovaniepol'ovníctvaniesú vyjas-
nené. Existujeskupina I'udí,ktorí by chceli na hlavné
poslanie pol'ovníctva premenit lov zveri a myslia si,
žekto viaczaplatí,môževiac striel'at,uviedolM. Lipka.
Zdôraznil,že hlavnýmmenovatel'ompol'ovníctvanie je
lov, ale láska k prírode a profesionálna starostlivost
o nu. PrezidentFACEGilbert de Turekheimvyzdvihol
úrovenstarostlivosti o prírodunaSlovensku.Pripome-
nul, že Slovensko vedelo lepšie reagovat na otázky
ochranyživotnéhoprostredia a prírodyako zvyšokzá-
padnej Európy.Svetakceptuje slovensképol'ovníctvo,
ktoré podl'aslov prezidentaC.I.C.D.Schrammatreba
chápat nie ako zál'ububohatých,ale ako otázkuživot-
néhoštýlu.

Conásnajviaczaujímalo,bola odbornácast pol'ov-
níckejvýstavyv pavilóneF.Vel'mipôsobivéboli dlhé panelypre-
plnenétrofejami a diorámys preparátmizvieratv ich prirodze-

nom prostredí, s tecúcim potôcikom. Povstupe na I'avej
~ stranesa prezentovalisvojimiexpozíciamipol'ovnícke

zväzyBulharska, Pol'ska,Chorvátska,Slovinska,Srbska,
Madarska a rad uzatváralaCeskárepublika. JedineChor-

.~ vátsko nevystavovaložiadne trofeje. Mad'arskúrepubliku
"jl~1 zastupovalo ako súcast zväzu Mad'arské pol'nohospo-

dárske múzeum.Medzi iným mali vystavenútrofej jelena
z Karapancsa,J. Bleier,s ohodnotením271,00 bodovCIC,
ktorémupatrilo 16 rokovsvetovéprvenstvoa aj terazje na

3. miestevo svetovomrebrícku.Ceskípol'ovnícisú neporazi-
tel'ní co sa týka trofejí muflóna, svetový rekord B. Jandu má
hodnotu 252,45 bodu od roku 1992. Návštevnícijavili vel'ký
záujem aj o rekordné trofeje pasrnca, jelena sika a jelena
Dybovského.Cesi denne niekol'kokrát zabávali návštevníkov
krásnymi pol'ovníckymimelódiami. Vedl'aceskej expozíciesa
nachádzalohlavnépódiuma okolo nehoboli vystavenétrofeje,
ktoré momentálne držia svetové rekordy. Oproti hlavnému

cová konferencia venovaná aktuálnym otázkam pol'ovníctva
na Slovensku. Prítomní konštatovali, že pripravený zákon

o pol'ovníc-

'1) tve z dielne
ministerstva pô-
dohospodárstva je

~ podl'aSlovenskéhopo-
I I'ovníckehozväzunedo-

statocný. Jednýmz jeho
.- hlavných problémov sú

nejasnosti vo vlastníc--, ,
kychpravachpozemkov,

., na ktorýchsa pol'uje.
Ako povedal prezident

.=..::l SPZ Marián Lipka, kl'ú-
covýprobl~mje, žednes

'~ I vdvetisíchektárovomre-
víri sú dvaja,traja vel'kí
vlastníci, alebo správcoviaa dalších tisíc

~ cidvetisícdrobnýchvlastníkov.Každýznichsa
';l ohánavlastníckymiprávami.Zavzoroznacil, Madarsko,kde štát zverilsprávudrobnýchpo-- ol zemkov pod 30 hektárov obciam. Podl'a
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pódiu sme si mohli prezriet naše národné rekordy. Stacilo sa

iba otocit a hned sme mohli porovnávat naše so svetovými rari-

tami. Vedl'a stánku SPZ bola videosála, kde po celý den prebie-
hali odborné prednášky s premietaním zaujímavých filmov.

Na pravej strane pavilónu boli stánky jednotlivých klubov zá-

ujmových organizácií SPZ a obcianskych združení. Reprezento-

vali sa tam Ochrana dravcov na Slovensku, Kynologický klub,

Klub sokoliarov pri SPZ a Klub mladých priatel'ov pOl'ovníctva

z Levíc. Samostatné expozície mali naše stredné a vysoké od-

borné školy, Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici, liptov-
skom Hrádku, alebo Technická univerzita vo Zvolene. Vedl'a

klubu Slovenských hrubosrstých stavacov sa zacínala expozícia
Slovenského klubu fotografov prírody pri SPZ a pokracovala

expozíciou TANAP-u. Precíznu prácu dokumentovali trofeje rôz-

nych afrických zvierat až po hlavu slona z dielne ZOOpreparató-

ria Jána Bahnu zo Žiaru nad Hronom. Nechýbali ani umelecké
diela Viktora Bilcíka, Ladislava Beráka a Ladislava Sulíka.

Na vol'nom priestranstve prezen-

tovali prácu pol'ovnícki kynológo-

via obdivuhodnými výkonmi slo-

venských plemien pol'ovne
upotrebitel'ných psov - sloven-

ských kopovov a slovenských
hrubosrstých stavacov. Prezen-

tovali sa aj sokoliari, študenti

Strednej lesníckej školy Jozefa

Dekréta Matejovie v Liptovskom

Hrádku. V rámci programu sprie-

vodných podujatí nechýbali
ukážky vábenia jelenov v podaní

vicemajstrov Európy a módne

prehliadky ako aj mnohé atrak-

tívne novinky napr. sútaž "Miss

lesná víla" , ktorej vítazkou sa
stala Petra Krchnáková.

ŠTUDENTI STREDNEJ LE!iI'iICK'-i ioKOLY V LIPTOVSKOM HRÁDKU

V pavilóne A bola umiestnená komercná cast výstavy.
Pomernevel'aobchodov s pol'ovníckymipotrebami ponúkalo

svoj artikel od zbraní
~c pocnúcceznáboje,puš-"

'" I I ~ kové zameriavace, dale-'L -
~ kohl'ady, obuv a oblece-
~ nie. Okremslovenských
~ obchodníkovsa tam na-

~ šlo aj pár komercných
~ vystavovatel'ovz Ciech
~, a Mad'arska. Je zaují-
~ mavé, že ich ceny, s kto-

~ rými sme sa stretli na vý-

~ stavách v Mad'arsku,'"
l!! ci v obchodoch, boliUIc

~ v niektorých prípadoch<
§ v Nitre nižšie o polovicu.

V piatok a v sobotu
dopoludnia bolo na vý-
stave tol'ko návštevní-

kov, že by nebolo na škodu, keby nielen komercná

expozícia bola rozložená do dalších dvoch paviló-

nov. V ostatných dnoch však bolo všetko v pohode.

Absolútne jedinecnou bola výstava svetových

rekordov trofejí hlavných druhov zveri - prvýkrát
v histórii realizovaná na Slovensku. Návštevníci

mohli na vlastné oci uvidiet svetový rekord jelena

Ch. Ivanov, Silistra 1988, 273,60 b. CIC, svetový
rekord daniela, Karl H. Spitzer 237,63 b. CIC,z roku

2002, svetový rekord srnca pochádza zo Švédska

z roku 1982, 246,90 b. CIC, bývalý svetový rekord

diviaka, TodorŽivkov, 158,20 b. CICa zároven aj ak-
tuálny svetový rekord diviaka, J. Botin 162,85 b.
CIC, svetový rekord pasrnca bielochvostého, Hladík

336,20 b. CIC, svetový rekord pasrnca bielo-

chvostého, J. Hladík 336,20 b. CIC svetový rekord
jazveca, M. Vondrácek 24,74 b. CIC, 2. a 3. srncie

pa rožky, P. Riegel 231,53 a L. Cseterki 228,68 b.

CIC, 2. jelena sika japonského, K. Bukovian

PREZIDENT SF-Z MARIÁN LIPKA MAL EŠTE DEN PRED OTVORENíM
VÝSTAVY PLNÉ kUKY PRÁCE
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316,40 b. CIC,trofej jelena Dybovskeho(sika man-
džuského), D. Parisch428,40 b. CIC,3. muflóna,
P. Forejtek 246,20 b. CIC. Ako povedal vedúci
odboru Pol'ovníckejinformatiky SPZMarián Šebo,
organizovanievýstavpol'ovníckychtrofejí má v stre-
doeurópskomregióneviac než 130 rocnú tradíciu.
Prváceloštátnapol'ovníckavýstavasa konalav roku
1933 v Prahe.Slovenskácast bývaléhoCeskoslo-
venska usporiadala svoju výstavu prvýkrát samo-
statne v Bratislavev roku 1958. Nitra sa stala "do-
movom" celoštátnej pol'ovníckejvýstavy už v roku
1980, 1990, 1995 a 2000. Tohtorocná výstava
bola zameraná na súcinnost cloveka a zvierat,

ochranu prírodya životnéhoprostredia zveri. Pred-
stavenienajlepšíchslovenskýchtrofejí bolo usporiadanépodl'a
krajovav rámci nich podl'adruhovzveri,pricomväcšinouvjed-
notlivýchexpozíciáchdominovalijelenietrofeje. Hodnotitel'ská
komisiapod vedenímDušanaKrajniakaocenilazlatou medai-

lou celkom 33 trofejí, medzinimi novýslovenskýrekordsrnca
Z. Mehés, Dulov Dvor, okr. Komárno, 2004, 214,10 b. CIC,
6. miesto vo svetovom rebríckua slovenskýrekord medveda
P.Tkác, Holica okr. L. Mikuláš 62,78 b. CIC.Národný rekord
jelena M. Grežo,Bojnice,okr. Prievidza,1990, 249,30 b. CIC,
najsilnejší jelen ulovenýza poslednýchpät rokovv roku 2000
F.Gocárom,RuskýPotok,okr.Snina,234,76 b.CIC.Pozornost
návštevníkovzákonitezaujali trofeje ciernej zvere.Zazmienku
stojí národný rekord zbraní kanca, ktorého ulovil J. Szanyi

v roku 1992 v NižnomHrabovci,okr. Vranovnad Topl'ou.Tieto

kly komisia ohodnotila na 156,25 b. CIC,cím sa zaradili na
druhé miesto v celosvetovomrebrícku. Najhodnotnejšiatrofej
za posledných pät rokovJ. Vician, Divín, okr. Lucenec,2000,
132,20 b. CIC. Medzi srncími trofejami nešlo prehliadnut
parožky ocenené na 197,10 b. CIC, ktoréhoulovilJ.Zajac.
Pozornostineušliani silné trofeje daniela,národnýrekordJ.Ja-
ník, Svodínokr. N. Zámky, 1982, 215,89 b. CICa najsilnejšia
trofej za posledných pät rokov M. Jevocin,Moravany,okr. Mi-
chalovce,2003, 215,13 b. CICa muflónov,kde dominovalná-
rodný rekord a najsilnejšia trofej za posledných pät rokov,
L. Svátek, zvernica Vojnice, okr. Komárno, 2002, 239,65 b.
CIC.Všetko doplnovala pestrá kolekcia trofejí šeliem - lebiek
medveda, vlka, rysa, macky divej, líšky a jazveca. Príprava
celoslovenskejvýstavypOl'ovníckychtrofejí nie je len otázkou
dlhorocnejtradície a snahy pOkracovatv odkazesvojich otcov,
ale predovšetkýmv prezentáciivýsledkovchovuraticovejzveri,
v prezentáciizachovaniastavovvel'kýchšeliema inýchdruhov
pol'ovnejzveri.Dôkazomkvality populáciezveri,kvality obhos-
podarovania, starostlivosti o zver i životnéprostredie- je totiž
právejej kvalitná trofej. Takýtotyp výstavyje užpraktickyv Eu-
rópe ojedinelý. Výstavyv iných štátoch majú skôr komercný
charakter, pretožepropagujú väcšinou len pol'ovníckeoblece-
nie, zbrane,strelivo,optiku, alebo inédoplnky.

PÔSOBIVÉDIORÁMYS PREPARÁTMIZVIERAT
V ICH PRIRODZENOMPROSTREDí

Pripravil: Luboš !vanovcan


