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Poľovnícke združenie Bažant Litava neďaleko Seno-
hra du a Krupiny má 28 členov. Pod vedením predse-
du PZ Ing. Pavla Kollárika a poľovného hospodára 
Dušana Almásyho vykonávajú poľovné právo v 3 685 
hektárovom, prevažne poľnohospodárskom revíri. 
Menšie enklávy listnatých, ale aj ihličnatých lesných 
porastov tvoria asi 600 až 700 ha rozlohy. 
Revír je bonitovaný pre srnčiu, jeleniu a diviačiu zver. Každý 
člen má pridelený vlastný krmelec a solisko, združenie obhos-
podaruje 25 centrálnych zásypov a 5 políčok pre zver. Krmivo 
zabezpečuje aj dozberom kukurice na družstevných poliach.
„Poľnohospodárske družstvo nám účtuje za kompletné ob-
hospodárenie políčka 700 eur – vrátane zorania, diskovania 
a zasiatia. Veľký problém však nastal po prijatí nového zákona 
o poľovníctve, ktorý zaradil topinambur, doteraz najviac pesto-
vanú plodinu na políčkach pre zver, medzi tzv. invázne druhy 
rastlín, a tým prakticky znemožnil jej pestovanie,“ uviedol 
poľovný hospodár Dušan Almásy na margo prikrmovania zveri. 
Každý člen odpracuje tri až šesť brigád ročne pri príprave krmi-
va, údržbe zariadení v revíri i na peknej poľovníckej chate ne-
ďaleko obce (so spoločenskou miestnosťou, kuchyňou, komo-
rou a prístreškom pre ošetrenie a spracovanie diviny). V revíri 
postavili 12 kazateľnicových posedov a takmer 60 sedačiek, 
z ktorých lovia poľovnú zver. V roku 2011 ulovili 13 ks jelenej, 
16 ks danielej, 43 ks srnčej a 15 ks diviačej zveri. Strelili aj 
3 jazvece, 35 líšok, 12 pytlačiacich psov a 10 mačiek. 
Dňa 19. 11. 2011 usporiadalo PZ Bažant Litava spoločnú 
poľovačku na diviaky pre členov i pozvaných hostí. Ráno o ôs-
mej hodine predseda PZ Ing. Pavol Kollárik privítal účastníkov 
nastúpených pred chatou a poprial im príjemný poľovnícky 
zážitok. Poľovný hospodár Dušan Almásy vydal organizačné 

pokyny, zdôraznil dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri zaob-
chádzaní so strelnými zbraňami a predstavil vedúceho honcov, 
ktorým bol Jozef Kollárik. 
Všetci honci boli vybavení bezpečnostnými červenými alebo 
pomarančovými vestami, ba aj niektoré psy mali na krku fareb-
né stuhy, aby sa za zníženej viditeľnosti v hustejšom poraste 
nestali terčom zbrklého lovca. Napodobnili ich aj strelci – tí čo 
nemali červené čapice si uviazali aspoň červenú stuhu okolo 
poľovníckeho klobúka. S prianím Lovu zdar všetci nasadli do 
áut a vyštartovali do revíru. 
Sadajúca hmla kryštalizovala v čipkovanej inovati na koná-
roch a bielo odeté stromy prispievali k slávnostnej atmosfére 
vládnucej v prvom pohone. Honci klepkali po kmeňoch a psíky 
neúnavne hlásili a durili zver. Od desiatej do trištvrte na dva-
násť „padlo“ dvanásť výstrelov, čo nasvedčovalo, že pohon 
bude úspešný. Na zoradišti sa postupne poschádzali strelci aj 
honci – jeden priniesol strelenú líšku. Ďalšia kmotrička visela 
na prívese, v ktorom sa na poslednej ceste rodným revírom 
previezli tri prasiatka a dospelý diviak. Úspešní strelci vyvrhli 
svoje úlovky priamo na zoradišti. 
Žiaľ, v druhom pohone nepadla ani jedná rana – jednoducho 
nebolo na čo strieľať. Neúspech však nepokazil výbornú náladu.
„Väčšinou sme dobrá partia,“ chválil členov združenia poľovný 
hospodár. „Sú to dobrí chlapi, aj keď niektorí sa tak trochu 
vezú. No keď treba, zaberú všetci!“
Po slávnostnom výrade strelci s poľovným hospodárom rozo-
brali ulovené kusy pod prístreškom vedľa chaty. Ostatní si zatiaľ 
pochutnávali na výbornom poľovníckom guľáši, ktorí navarili na 
chate počas poľovačky.
Ako spokojný hosť chcem poďakovať všetkým členom PZ za 
prekrásny poľovnícky zážitok. 
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Urbárske pozemkové spoločenstvo (UPS) Hybe zdru-
žuje majiteľov spoluvlastníckych podielov na urbár-
skych lesoch. Popri lesnom hospodárstve spoločne 
zabezpečujú výkon poľovného práva na 4 309 hektá-
roch lesného pôdneho fondu a ďalších 720 hektároch 
poľnohospodárskej pôdy. 
Rozlohou najväčší „urbár“ na Slovensku má vlastné stredisko 
lesnej výroby, drevospracujúci podnik, dopravno-manipulačné 
stredisko a správu, ktorá sídli v urbárskom dome v Hybiach. 
Predsedom UPS a zároveň aj predsedom poľovníckej spoloč-
nosti je Ján Bukovínsky. Lesy, pasienky, lúky a polia urbárnikov 
z Hybe sa rozprestierajú v katastrálnom území siedmich liptov-
ských obcí (Dovalovo, Hybe, Liptovská Porúbka, Liptovská Ko-
kava, Kráľová Lehota, Štrbské Pleso a Východná). Poľovnícka 
spoločnosť UPS Hybe má spolu 54 členov a poľuje v dvoch 
revíroch. 
V revíri Ohnište s výmerou 2 900 ha lesných pozemkov (z toho 
cca 50 ha lúk) je poľovým hospodárom Róbert Sporinský. Má 
k dispozícii dve funkčné chaty, a to novú – Horáreň pod Bystrou 
a staršiu nazývanú Jasenovisko.
V revíri Rýgeľ Hybe s výmerou 5 387 ha (cca 2 000 ha lesné pozem-
ky, 700 ha orná pôda, zvyšok lúky a pasienky) je poľovným hos-
podárom Pavol Žižka. Patria k nemu tri chaty: Kriváňka v Sihlách, 
Nižné Úložisko a chata Zadné. Členovia PS postavili v Rýgli 9 krmel-
cov pre jeleniu a srnčiu zver (pri každom zásyp na jadrové krmivo), 
19 krytých a 5 kazateľnicových posedov i 7 lavičiek pre jedného 
strelca. Každoročne skŕmia jeden kontajner (cca 70 q) jadrového 
krmiva (pšenica, jačmeň, ovos) zakúpený v miestnom družstve 
a z „dolniakov“ dovážajú repu. Využívajú aj voľné kapacity lesnej 
výroby (7 snehových jám) na uloženie dužinatého krmiva pre zimné 
dokrmovanie (odpadové zemiaky a kŕmna repa).  

Revír Rýgeľ Hybe splnil schválený plán lovu na rok 2011 – 30 ks 
jelenej, 34 ks srnčej a 50 ks diviačej zveri. Odstrelili aj 18 líšok, 
3 jazvece, 2 túlavé psy a 1 mačku. Na základe ministerskej 
výnimky ulovili jedného medveďa.
Dňa 20.11.2011 sa na spoločnej poľovačke v revíri Rýgeľ Hybe 
zúčastnilo 40 strelcov (vrátane pozvaných hostí). Poľovníkov 
i honcov privítal predseda PS UPS Hybe Ján Bukovínsky a ve-
dúceho honcov Jána Pivka predstavil poľovný hospodár Pavol 
Žižka. Pomarančové vesty honcov a červené stuhy na klobúkoch 
strelcov i krkoch poľovných psov zvyšovalo bezpečnosť spoloč-
nej poľovačky. 
Honci museli hnať z poriadnej diaľky, lebo spočiatku bolo 
v pohone ticho. Napokon sa ozval štekot a zanedlho padli prvé 
výstrely. Celkom ich zaznelo až 7, žiaľ ani jeden nezasiahol cieľ.
V druhom pohone honci narazili na diviaky hneď skraja. Rany 
padali až do ukončenia pohonu. Štyri diviačiky na 16 rán je 
celkom slušná efektívnosť streľby. 
Pri slávnostnom výrade predseda Ján Bukovínsky odovzdal 
šťastným strelcom strelecké zálomky zo smrekovej čečiny a po-
prial im „Lovu zdar“. Poľovný hospodár Pavol Žižka poďakoval 
honcom aj strelcom za dodržanie všetkých etických a poľov-
níckych zvyklostí, resp. zásad bezpečnosti pri zaobchádzaní so 
strelnými zbraňami.
„Posledný pohon“ sa uskutočnil v obecnej reštaurácií hneď 
vedľa urbárskeho domu. Predseda PS poprial účastníkom dob-
rú chuť k divine s knedľou a zaželal im šťastný návrat domov. 
Prevolaním „Lovu zdar!“ formálne ukončil spoločnú poľovačku 
a vyjadril presvedčenie, že sa takto o rok zase zídu v plnom 
zdraví.

Text a foto: Tomáš Krivjanský
www.krivjansky.sk
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