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Pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu 
usporiadalo Združenie poľovníkov regiónu troch 
riek (ZPRTR) dňa 30. mája 2009 v euroregióne 
Ister-Granum už III. medzinárodný poľovnícky deň 
v obci Sikenička za spolupráce Obecného úradu, 
Okresných organizácií SPZ v Nových Zámkoch 
a Leviciach a Klubu chovateľov stavačov.

Organizačný výbor v zložení Ing. Ondrej Krajniak, predseda; 
Zoltán Méri, riaditeľ; Štefan Székely, tajomník a predseda 
ZPRTR; Vojtech Antal si dal za cieľ upevňovať priateľstvo medzi 
oboma národmi, veď počas celej akcie sa hovorilo takmer len 
po maďarsky. Nič to neubralo na príjemnej nálade účastníkov, 
ktorá trvala od rána do neskorého večera, či skôr druhého 
rána.  Oficiálnemu začatiu podujatia predchádzala poľovnícka 
hymna, ktorú zahrala folklórna skupina Csemadoku z Čaty 
a ekumenická svätohubertovská omša katolíckeho aj evanje-
lického kňaza. Po príhovoroch členov čestného predsedníctva 
a odovzdaní pamätných medailí popredným predstaviteľom 
slovenského a maďarského poľovníctva v uvedenom regióne, 
zástupcovia oboch národov spoločne zasadili strom ako symbol 
poľovníckeho priateľstva, ktoré tak ako zver nepozná hranice.
Od 10. do 19. hodiny boli v kultúrnom dome vystavené poľov-
nícke trofeje z okolitých revírov Poľovníckych združení Bíňa, 
Chľaba, Járok Želiezovce, Kamenica nad Hronom, Lipová, 
Dolina, Kamenín, Mužľa, Nimród Salka, Orol Čata, Pavlová 
a Sikenička. Počas výstavy sa na pódiu premietali poľovnícke 
a náučné filmy o jednotlivých druhoch zveri. Celý priestor bol 
doplnený množstvom preparátov zveri i vtákov, čo vkusne do-
pĺňali diorámy. Pri vstupe bola umiestnená kniha návštev, do  
ktorej sa zapísalo viac ako dve tisíc návštevníkov. 
Celé podujatie bolo rozdelené na dve časti, Poľovníctvo príroda 
a životné prostredie a Kultúra, zachovávanie tradícií, kultúrnych 
hodnôt poľovníctva a poľovníckej etiky, ktoré prebiehali súbež-
ne. Napríklad výber maďarských stavačov do chovu, prezentá-

cia činnosti Klubu mladých priateľov poľovníctva z Demandíc 
a Levíc, ukážky práce sokoliarov a kynológov. Ďalej vystúpenie 
speváckeho zboru a folklórneho súboru, poľovnícke básne. 
Od skorého rána sa schádzali družstvá z oboch strán Dunaja, 
nakoniec ich bolo 26, ktoré súťažili vo varení guláša z diviny 
(jeleň, srnec, diviak), ale aj bravčoviny. Varil sa aj jagerek. Jed-
no družstvo z Maďarska sa rozhodlo pre netradičný guláš z jaz-
veca s kapustou, ktorý chutil výborne. Na základe ochutnávania 
vyhodnotila odborná porota víťazné družstvo vo varení guľáša 
z PZ Modrany, druhí boli kuchári z PS Kamenín a tretí jednotlivec 
Tibor Dinyéš. Spoločný podvečerný a večerný program pokra-
čoval rockovou operou a od 20-tej hodiny ľudovou veselicou 
takmer do rána.
Organizátorom patrí absolutórium, že sa im podarilo vytvoriť 
neopakovateľnú atmosféru, ktorú dotvárali návštevníci dodr-
žiavaním poľovníckych tradícií, napríklad aj veľmi vkusným ob-
lečením. K spokojnosti všetkých prispeli aj rôzne stánky práve 
s poľovníckymi a rybárskymi odevmi, potrebami a výstrojom, 
ale aj s rôznymi suvenírmi a poľovníckou literatúrou z oboch 
štátov. 

Text a foto: Tomáš Krivjanský
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EXPOZÍCIE JEDNOTLIVÝCH PZ A VIDEOPROJEKCIA

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA KMPP DEMANDICE SO SVOJÍM VEDÚCIM P. VARGOM

III. medzinárodný poľovnícky deň 
v Sikeničke
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Klub histórie slovenského poľovníctva SPZ usporiadal 7. júna 
jubilejné, X. majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých 

historických palných zbraní. Na trnavskej strelnici Štrky sa zišli 
poprední predovkári, prevažne zo Záhoria, absentovala však 
strelecká špička minulých rokov. Podujatie s neopísateľnou 
vôňou pušného prachu a dávnej histórie sa vďaka jeho organi-
zátorom vydarilo na výbornú. Aj keď sa nedá očakávať maso-
vosť v tejto streľbe, určite prináša vyššiu kvalitu pripravenosti 
poľovníkov.

Jún je tradične mesiacom, v ktorom poľovníci 
pred širokou verejnosťou výrazne prezentujú 

svoje nezastupiteľné poslanie ochrancov a zveľa-
ďovateľov prírody i života v nej. Mesiac poľovníc-
tva a ochrany prírody je príležitosťou na to, aby 
sme si všetci a nielen poľovníci, pripomenuli dôle-
žitosť úlohy zachovania krásy našej fauny a flóry 
a konkrétnymi krokmi napĺňali toto poslanie člo-
veka. Prenesenie týchto myšlienok do praxe sa 
odzkadlilo v spoločnej príprave Dňa poľovníkov vo 
Vajnoroch, na ktorom sa s Poľovníckym zdužením 
podieľali zástupcovia Mestskej časti Bratislava - 
Vajnory a Poľnohospodárskeho družstva Vajnory. 

Podujatie sa uskutoč-
nil 20. júna v Parku 
pod lipami. Početné 
publikum a hostí na 
úvod pozdravil sta-
rosta mestskej časti 
Bratislava - Vajnory 
Ján Mrva. Ocenil ak-
tívnu prácu miestnej 
poľovníckej organizá-

cie nielen pri ochrane prírody, ale aj napĺňaní kultúrno-spolo-
čenských cieľov mestskej časti. Potom prítomných privítal Ján 
Panák, predseda PZ Družstevník, ktorý zdôraznil, že to čo doká-
žeme prírode dať, nám niekoľkonásobne vráti v podobe oázy 
pokoja, ktorú v súčasnom uponáhľanom a pretechnizovanom 
svete všetci potrebujeme a mnohí aj vyhľadávame. Dôležitou 
úlohou poľovníkov na poli osvety je vytvárať kladný vzťah k prí-
rode nielen u dospelých, ale aj mládeže. Ak sa budeme držať 
motta, že bohatstvo prírody sme nezdedili od našich otcov, ale 
nám ju požičali naši vnuci, nemáme sa čoho obávať, pripome-
nul na slávnostnom otvorení dňa poľovníkov J. Panák. Krátko 
po 18.00 hod sa od KZ Baničova vydal cez park sprievod poľov-
níkov do kostola Sedembolestnej Panny Márie. Svätohubertskú 

svätú omšu odslúžil farár Peter Slepčan, ktorý 
požehnal prinesené obetné dary, srnca, kačicu a bažanta, aby 
tejto zveri vo vajnorskom revíri bolo hojnosti. 
Počas slávnostného dňa na pódiu v Parku pod lipami sa strie-
dala pestrá paleta hudobných žánrov so sprievodným progra-
mom, ktorý moderovala Katarína Dobiášová. Veľký ohlas medzi 
hosťami a návštevníkmi malo vystúpenie detskej speváckej 
hviezdy Vanessy Šarkozyovej a skupiny Rockage. Dospelých, ale 
predovšetkým deti zaujali ukážky práce s dravými vtákmi, ktoré 
si mohli po navlečení sokoliarskej rukavice poťažkať a pohladiť. 
Vajnorskí poľovníci sa pochválili svojimi početnými, poľovne 
upotrebiteľnými psami. K spestreniu programu prispeli aj in-
štruktori bojového umenia Modern Combat Slovakia Soni Per-
neckej, ktorí s cvičiteľkou Inéz dokumentovali prednosti tohto 
systému, efektívne sa ubrániť aj proti útokom fyzicky zdatných 
mužských jednotlivcov. V priestoroch reštaurácie Bakchus vila 
bola pre poľovníkov k dispozícii laserová strelnica s náročnými 

loveckými scénka-
mi, dobroty maj-
strov kuchárov z di-
viny a samozrejme 
nechýbal pravý po-
ľovnícky guláš s vý-
borným vajnorským 
vínkom. Očakávaná 
tombola s množ-
stvom zaujímavých 
cien sa nezaobišla 

bez tých najkompetentnejších, starostu J. Mrvu a predsedu J. 
Panáka, ktorí výhercom ceny odovzdali osobne. Tanečná zábava 
v areáli družstevných pivníc za zvukov tria Bratranci + Kešner 
pokračovala do neskorých večerných hodín.

Pripravil: Ľuboš Ivanovčan
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Deň poľovníkov 
vo Vajnoroch
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X. majstrovstvá SR 
v streľbe z loveckých predoviek

Ľ. ZACH ZO ŠAŠTÍNA STRÁŽE

SPRIEVOD POĽOVNÍKOV NA ČELE SO STAROSTOM J. MRVOM 
A PREDSEDOM PZ  J. PANÁKOM
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Z poverenia ústredia Slovenského poľovníckeho 
zväzu usporiadal Brokový klub v Trnave v dňoch 

5. a 6. júna oblastné majstrovstvá Bratislavského, 
Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja v 
streľbe na asfaltové terče jednotlivcov a trojčlen-
ných družstiev na oblúkovom strelišti (OS) a baté-
rií (B). Na podujatí na strelnici Trnava Štrky sa 
zúčastnilo 77 strelcov a 14 trojčlenných družstiev.

Na oblúkovom strelišti to bolo 27 strelcov a 4 trojčlenné 
družstvá, ktoré sa umiestnili v nasledujúcom poradí. 1. Trna-

va, 2. Komárno, 
3. Piešťany a 4. 
Šaľa. Na batérii 
sa zúčastnilo 50 
strelcov a 10 troj-
členných druž-
stiev, s nasledu-
júcim umiestne-
ním, 1. Trnava, 2. 
Galanta, 3. Nové 
Zámky, 4. Piešťa-
ny, 5. Komárno, 
6. Topoľčany, 7. 
Šaľa, 8. Malacky, 
9. Senica a 10. 
Senec.
Víťazné družstvo 
OkO SPZ Trnava 
v zložení Ján Sku-

kálek 74, Juraj Skukálek 70 a Tomáš Franko 70, nastrieľalo 
spolu 214 z 240 možných terčov. Členovia druhého družstva 
z Komárna v zložení František Šimonič 70, Antal Zsigo 70 a 
Imrich Fussy st. 69 nastrieľali 209 terčov. Tretí Piešťanci v 
zložení Mojmír Holec 71, Daniel Plačko 65 a Jozef Fedora 63 
zasiahli 199 terčov.
Víťazné družstvo OkO SPZ Trnava v zložení Roman Gese 95, 
Jozef Peško 93 a Cyril Orešanský 71 dosiahli výkon 259 z 300 
možných terčov. Druhé družstvo z Galanty, Vojtech Varga 93, 
Ľudovít Mésáros 81 a Peter Novanský 77 nastrieľali 251 terčov. 
Tretie družstvo z Nových Zámkov v zložení Benjamín Jurkovič 88, 
Róbert Kočiš a Jozef Košík 76 nastrieľali 246 terčov.
Na oblúkovom strelišti zvíťazil Ján Skukálek z Trnavy s nástrelom 
74 z 80 terčov, 2. Mojmír Holec z Piešťan 71 a tretí, až po roz-
strele, Juraj Skukálek z Trnavy 70 terčov. Na OS bolo získaných 
osem I., desať II., a päť III. výkonnostných, tried SPZ.
Na batérií zvíťazil Roman Gese s nástrelom 95 zo 100 terčov, 2. 
Jozef Peško 93 (obaja z  Trnavy), 3. Vojtech Varga z Galanty tiež 
93 terčov. Na B boli získané štyri I., jedenásť II. a dvadsaťpäť III. 
výkonnostných tried SPZ.

Text a foto: Tomáš Krivjanský
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Na úvod predseda riadiacej komisie majstrovstiev a hlavný 
rozhodca Ľudovít Letošťák privítal súťažiacich a hostí, ktorých 
oboznámil s organizačným a technickým zabezpečením strelieb 
ako aj dodržiavaním bezpečnostných pravidiel. Na palebnú čia-
ru nastúpilo v troch smenách spolu štrnásť strelcov - poľovní-
kov. Majstrovstvá sa strieľali predovšetkým z replík historických 
pušiek s otvorenými mieridlami v stoji, bez opory. V časovom 
limite 30 minút sa súťažiaci snažili dosiahnuť čo najlepšie 
výsledky na pevný terč – diviaka, na predpísanú vzdialenosť 50 
metrov. Hodnotilo sa 10 najlepších zásahov z 13 výstrelov, tak 
ako na pretekoch v streľbe z historických zbraní. Pri neúčasti 
predovkárov z Bratislavy, Piešťan a Lučenca stačilo Ľubomírovi 
Zachovi zo Šaštína na prvé miesto 92 bodov, čo je hodnotný 

výkon. Striebornú priečku obsadil Severín Čech zo Senice s 
nástrelom 89 bodov. Smolu mal na treťom mieste Jozef Hrubý 
zo Šaštína Stráže, keď pri rovnakom počte bodov 89, mal me-
nej stredových desiatok. Na organizácii a plynulom priebehu 
majstrovstiev sa nemalou mierou podieľali aj Ľudovít Letošťák 
mladší a Zoltán Racko.
Prvým trom budú úspech na X. majstrovstvách Slovenska 
v streľbe z loveckých historických palných zbraní pripomínať 
pekné sklenené poháre a diplomy, ktoré im odovzdali predseda 
sekcie loveckých historických zbraní KHSP SPZ Ľubomír Mesá-
roš a predseda majstrovstiev Ľudovít Letošťák. 

Pripravil Vladimír Trenčan

Oblastné majstrovstvá brokárov

HLAVNÝ ROZHODCA J. ŽILLE ODOVZDÁVA DIPLOMY 
ZÁSTUPCOM VÍŤAZNÝCH DRUŽSTIEV NA OS

OCENENÍ NAJLEPŠÍ STRELCI S. ČECH, Ľ. ZACH A J. HRUBÝ (ZĽAVA)

VÍŤAZNÉ DRUŽSTVO NA BATÉRII, R. GESE, C. OREŠANSKÝ, J. PEŠKO, 
(SPRAVA)
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