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1. PRÍPRAVA KONFERENCIE KLUBU
V súvislosti s prípravou konferencie a volieb nových orgánov 
Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom 
zväze (ďalej len „SKS pri SPZ“) navštívil Ing. Alojz Kaššák [vi-
ceprezident klubu poverený prípravou novelizácie „Organizač-
ného poriadku SKS pri SPZ“ (http://www.polovnictvo.sk/pred-
pisy/polovnictvo)] ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu v 
Bratislave, kde rokoval s PaedDr. Imrichom Šubom (výkonným 
riaditeľom kancelárie SPZ) a Mgr. Pavlom Cpinom (vedúcim 
odboru poľovníckej legislatívy, kontroly a osvety).
Nasledujúci deň na rovnakú tému rokovali s Mgr. Pavlom Cpi-
nom aj Anton Moravčík (prezident klubu) a Tomáš Krivjanský 
(ekonóm klubu), pričom sa zamerali najmä na otázku uznáša-
niaschopnosti konferencie SKS.
Dostali jednoznačný výklad, že podľa § 7 platného Organizač-
ného poriadku SKS pri SPZ je konferencia klubu uznášania-
schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 
SKS. Uznesenia konferencie SKS sú platné, ak za ne hlasovala 
nadpolovičná väčšina členov prítomných na konferencii. O 
priebehu rokovania konferencie SKS sa robí zápisnica, ktorú 
podpisujú dvaja overovatelia zvolení na konferencii, predseda 
a tajomník. Zápisnica sa predkladá na ústredie SPZ najneskôr 
do 14 dní odo dňa konania konferencie.
Po skúsenostiach z minulosti však predseda SKS namietol, 
že sa môže stať, že konferencia nebude uznášaniaschopná, 
pretože sa jej nezúčastní nadpolovičná väčšina – teda 138 zo 
všetkých 275 členov klubu, a žiadal o radu, ako v takom prípa-
de postupovať. Mgr. Pavol Cpin konštatoval, že ak konferencia 
nedosiahne uznášaniaschopnosť, musí sa odložiť a predseda-
júci ju zvolá v náhradnom termíne.
Následne upozornil na bod 6 § 30 (Záujmové kluby SPZ) stanov 
SPZ, v ktorom sa upravuje uznášaniaschopnosť orgánov klubov: 
„Podmienky uznášaniaschopnosti a platnosti uznesení orgánov 
a komisií uvedené v § 9 ods. 5 sa nevzťahujú na záujmové kluby 
SPZ. Podmienky uznášaniaschopnosti a platnosti uznesení zá-
ujmové kluby upravia vo vlastných interných predpisoch.“

Vyplýva z neho, že kluby si môžu upraviť uznášaniaschopnosť 
odlišným spôsobom, a to v organizačnom poriadku. Predseda 
SKS a vedúci odboru poľovníckej legislatívy sa zhodli, že popri 
úprave podmienok uznášaniaschopnosti klubu (nižšie volebné 
kvórum) v pripravovanej novelizácii organizačného poriadku 
by bolo vhodné a účelné zapracovať do textu aj § 9 bod 5 
(Zásady organizácie) stanov SPZ: „Orgány a komisie SPZ môžu 
rozhodovať i per rollam, pokiaľ je to potrebné a účelné z ča-
sového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam 
je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia 
orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových 
materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií alebo orgánov 
SPZ písomne vysloví rovnaké stanovisko.“ 
Návrh novely „Organizačného poriadku SKS pri SPZ“ (vrátane 
prílohy „Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku“) spracoval 
tím v zložení: Anton Moravčík, MVDr. Peter Blaško, Ing. Miroslav 
Valaštík a Tomáš Krivjanský  31. 3. 2012 v Častej pod hradom 
Červený Kameň.

2. APRÍLOVÉ PREZÍDIUM KLUBU
Na rokovaní prezídia klubu 13. 4. 2012 (v piatok trinásteho) vo 
Zvolene sa riešili rozpory medzi členmi prezídia, ktoré sa preja-
vili na predchádzajúcom zasadaní (3. 3. 2012 tiež vo Zvolene). 
Ing. Kaššák sa vtedy ultimatívne vyjadril, že nebude pracovať v 
novom prezídiu, ak jeho členom bude súčastný ekonóm – teda 
Tomáš Krivjanský. Skutočným dôvodom ultimáta však bolo 
vyúčtovanie jeho účasti na stretnutí IAF v roku 2010, ktoré eko-
nóm od neho, ako aj od MVDr. Molnára požadoval. Práve pre 
nezrovnalosti v predmetnom vyúčtovaní, na ktoré upozornila aj 
dozorná rada, prezídium odporučilo, aby dozorná rada správu o 
kontrole hospodárenia klubu na konferencii nepredniesla, kým 
sa vec neprešetrí a nedorieši.
Viceprezident ekonómovi vytýkal aj kritické hodnotenie pôso-
benia našich zástupcov na III. Medzinárodnom festivale soko-
liarstva v Spojených arabských emirátoch v decembri 2011, 
respektíve koncepciu článkov, ktoré o festivale publikoval.
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A práve zmanipulovanie účasti delegátov klubu na festivale 
ilustruje pomery, aké vládli v prezídiu, ktoré dňa 21. 6. 2011 v 
Banskej Štiavnici odsúhlasilo, aby výpravu na festival do SAE 
tvorili Anton Moravčík ako vedúci a MVDr. Ladislav Molnár a Ing. 
Alojz Kaššák ako členovia. Tomáša Krivjanskeho ako literárne 
činného autora usporiadatelia pozvali osobitne – mimo kvóty pre 
SKS SPZ. Tajomník klubu Ľubomír Engler a MVDr. Molnár však 
vybavili, že sponzorovaná pozvánka znela na Ľubomíra Englera. 
Pre vedúceho výpravy zabezpečili na poslednú chvíľu (tri dni pred 
odletom) iba  nesponzorovanú pozvánku, takže A. Moravčík sa 
festivalu z finančných a časových dôvodov nemohol zúčastniť.
Za takých okolností bolo aprílové rokovanie prezídia [za účasti 
zástupcov priateľského Klubu sokoliarov pri Českomoravskej 
poľovníckej jednote – Ing. Petra Zvolánka (predsedu) a Dr. Ing. 
Bc. Bohumila Straku (viceprezident Medzinárodnej asociácie 
pre sokoliarstvo IAF)] veľmi búrlivé. Začalo 13. 4. o 18. hodine 
a skončilo o trištvrte na dve 14. 4. 2012, teda v deň konania 
konferencie. Samozrejme, že neformálne rokovania pokračovali 
aj na izbách penziónu Centrál vo Zvolene, a to takmer do 3. 
hodiny nadránom.
MVDr. Ladislav Molnár navrhol na funkciu prezidenta SKS (ako 
protikandidáta Antonovi Moravčíkovi) Ing. Alojza Kaššáka, ktorý 
kandidatúru prijal. Obaja kandidáti však mali vlastné názory na 
zloženie tímu, s ktorým budú po voľbách pracovať. Prirodzene, 
Ing. Kaššákovi najviac vadil T. Krivjansky vo funkcii ekonóma. Po 
40. rokoch existencie hrozilo rozdelenie klubu, preto T. Krivjan-
sky vyhlásil, že nebude kandidovať za ekonóma klubu, ak sa pre-
zídium dohodne na jednotnej kandidátke. Členovia prezídia sa 
uzniesli na spoločnej kandidátke s tým, že o prezidentovi rozhod-
ne členská základňa v tajnej alebo verejnej voľbe a neúspešný 
protikandidát sa stane viceprezidentom klubu. Boli pripravené 
farebné volebné listy, aby nenastali zmätky pri sčítavaní hlasov.
Prezident klubu A. Moravčík však upozornil, že ak v priebehu 
konferencie dôjde k zmene dohodnutej kandidátky a on nado-
budne presvedčenie, že so zvoleným tímom nedokáže spolu-
pracovať, odstúpi z funkcie viceprezidenta alebo prezidenta, ak 

bude zvolený. Zároveň trval na dodržaní platného organizačné-
ho poriadku pri vykonaní volieb. 
Okolo 21. hodiny však Ing. Kaššák vyhlásil, že telefonicky 
rokoval s PaedDr. Imrichom Šubom (výkonným riaditeľom 
kancelárie SPZ), ktorý mu vraj oznámil, že konferencia sa môže 
konať v zmysle navrhnutej (teda neschválenej) novelizácie 
Organizačného poriadku SKS pri SPZ, podľa ktorej bude uzná-
šaniaschopná, aj keď nebude prítomných viac ako polovica 
všetkých členov klubu.

3. KONFERENCIA SLOVENSKÉHO KLUBU 
Konferencia Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ sa usku-
točnila dňa 14. apríla 2012 o 10.00 hodine v posluchárni 
B8 Technickej univerzity vo Zvolene, a to s nasledovným progra-
mom:
- otvorenie a schválenie programu, 
- voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, 
- správa predsedu, ekonóma a dozornej rady, 
- návrh novely Organizačného poriadku SKS, 
- schválenie podania o zaradení sokoliarstva na Národný 

zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, 
- voľba prezidenta a osemčlenného prezídia, predsedu 

a dvoch členov dozornej rady, 
- rôzne a diskusia, 
- schválenie prednesených správ a návrhu uznesenia.
Ekonóm už od 9.00 hodiny vyberal neuhradené členské poplat-
ky, súčasne prebiehala prezentácia – podpisovanie prezenčnej 
listiny s 313 menami, to znamená vrátane sokoliarov, ktorým 
zaniklo členstvo pre nezaplatenie členského poplatku.
Po 13.00 hodine mandátová komisia (spolu s ekonómom) 
zrátala podpisy v prezenčnej listine, ale napočítala len 106 
prítomných členov, teda uznášaniaschopné kvórum 138 z cel-
kového počtu 275 členov nebolo dosiahnuté.
Následne spočítala členov, ktorí do termínu konania konferen-
cie uhradili členské za roky 2007 až 2012. Zistenému počtu 
224 zodpovedalo uznášaniaschopné kvórum 113 členov, na 
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dosiahnutie ktorého chýbalo 7 hlasov. Podľa organizačného 
poriadku mala byť konferencia odložená, ale nestalo sa tak.
Ekonóm predniesol plán hospodárenia na rok 2012 a správy o 
hospodárení klubu za roky 2010 a 2011, pričom upozornil, že 
stav hotovosti v pokladni je len fiktívne číslo a nie realita. Kon-
ferencia však napriek tomu správy v uznesení schválila.
Verejné voľby prezidenta a členov prezídia klubu prebiehali 
chaoticky a úplne neprofesionálne – pod taktovkou nekompe-
tentnej volebnej komisie, ktorá nepovolila rozdať pripravené 
dvojfarebné volebné listy. Dlhoročný člen klubu Ing. Víťaz zne-
chutene konštatoval, že volebná komisia nemá ani šajnu o tom, 
ako majú voľby prebiehať.
Pri voľbe prezidenta klubu hlasovalo za Antona Moravčíka 48 
členov, 6 sa zdržalo hlasovania a 45 bolo proti (spolu 99).
Za Ing. Alojza Kaššáka hlasovalo 52 členov, 8 sa zdržalo hlaso-
vania a 40 bolo proti (spolu 100).
Trojčlenná volebná komsia sčítavala hlasy bez toho, aby vyzva-
la na hlasovanie podľa jednotlivých radov. Tomáš Krivjansky, 
ktorý sedel za vyvýšeným predsedníckym stolom, takže mal 
o niečo lepší výhľad do sály, viackrát upozornil na nesprávne 
sčítanie, čo sa vzápätí (po prepočítaní) potvrdilo.
Napokon predseda volebnej komisie vyhlásil za nového pre-
zidenta klubu Ing. Alojza Kaššáka. Po utíchnutí aplauzu ktosi 
z pléna namietol, že kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu z 
uznášaniaschopného kvóra 113 členov klubu, teda 57 hlasov.
Nastalo veľké dohadovanie, ktoré skončilo opakovanou voľbou 
oboch kandidátov na prezidenta klubu. A volebná fraška pokra-
čovala ďalej. Po totálnom chaose, keď dvaja členovia volebnej 
komisie horko-ťažko napočítali 54 a 53 hlasov za Ing. Kaššáka, 
k rečníckemu pultu pristúpil predseda volebnej komisie a ozná-
mil, že A. Kaššak získal 57 hlasov členov klubu.
No skôr, ako stihol vyhlásiť Ing. Kaššáka za prezidenta klubu, 
v sále sa postavil postarší člen a vyhlásil, že úmyselne hlasoval 
za oboch kandidátov, preto požaduje vyhlásiť voľby za neplatné. 
Prívrženci „nového“ prezidenta v pléne ho však umlčali (ukričali).
Obdobne prebiehali voľby dvoch viceprezidentov, členov prezídia, 
predsedu a dvoch členov dozornej rady. Za viceprezidenta zvolili 
aj Antona Moravčíka, no ten sa poďakoval za prejavenú dôveru 

a v súlade s vyhlásením na včerajšom prezídiu sa vzdal funkcie.
Prekvapujúce odstúpenie z funkcie vyvolalo diskusiu v pléne – 
jedni ho za unáhlené rozhodnutie zatracovali, iní ho prosili, aby 
ho odvolal. Korunu búrlivej diskusii nasadila členka volebnej 
komisie MVDr. Adriana Burešová tvrdením, že sa predsa nemôže 
vzdať funkcie, na ktorú ho právoplatne zvolili. To len na ilustráciu 
právneho povedomia ľudí, ktorí riadili voľby i konferenciu. 
Dôkazom ich nekompetentnosti bola aj voľba na uvoľnenú 
funkciu viceprezidenta. Tentoraz sa zaskvel MUDr. Ladislav Mol-
nár, ktorý navrhol za kandidáta jedného člena klubu slovami: 
„Ty sa ako voláš? Chceš byť viceprezidentom?“ 
Tento výrok si hostia z českého klubu budú pamätať celý život! 
Branislav Szmek, lebo tak sa ten šťastlivec volal, vyhlásil, že 
je členom klubu len necelý rok a necíti sa pripravený na takú 
význačnú funkciu. No ak sa nenájde nikto iný, s kandidatúrou 
súhlasí. Aj ho zvolili, hoci na súčasných 279 členov sú dvaja 
viceprezidenti zbytočným luxusom.
Čo povedať na záver? Konferencia prebehla v rozpore s platným 
Organizačným poriadkom SKS pri SPZ a jej závery sú neplatné. 
Vedomé porušovanie predpisov zo strany viacerých členov 
prezídia SKS bude mať určite pokračovanie na SPZ a pri opa-
kovaných voľbách by nemalo byť ľahostajné ani členom klubu.

Text: Tomáš Krivjanský a Anton Moravčík
Foto: Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
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