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V nedeľu 18. apríla 1971 v priestoroch Vysokej 
školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene 

(VŠLD) sa uskutočnila zakladajúca schôdza 
Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ, ktorú 
osobnou prítomnosťou podporili také významné 
osobnosti lesníctva, poľovníctva a štátnej ochra-
ny prírody ako Ing. Pavol Hell, CSc., Ing. Jozef 
Sládek, CSc., Ing. Aladar Randík, CSc. a RNDr. 
Jozef Voskár. 

Na schôdzi, ktorú viedol Ing. P. Hell ako zástupca ÚV SPZ 
(predseda poľovníckej komisie), sa zúčastnilo 18 členov Čes-
koslovenského klubu sokoliarov (ktorý vznikol už v roku 1967) 
s poľovným lístkom SPZ, 17 kandidátov slovenského klubu a 6 
záujemcov o sokoliarstvo, ktorí však nespĺňali vekový limit pre 
riadne členstvo, ako aj 7 hostí (ÚV SPZ, VŠLD, SÚPSOP), čiže 
spolu 48 osôb. Ospravedlnili sa zástupcovia Českého klubu 
sokoliarov Ing. Jiří Svoboda a Svatopluk Doubrava. Schôdze sa 
nezúčastnili ani vedúci odboru poľovníctva ÚV SPZ Ing. Karol 
Kirner a zástupcovia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre 
Ing. Soviš a Ing. Maglen, ktorých ÚV SPZ určil do pracovného 
predsedníctva. Zakladajúci členovia preto doplnili predsedníc-
tvo o Aladára Randíka, Jozefa Sládeka a Tomáša Krivjanského. 
Schôdze sa bez ospravedlnenia nezúčastnili R. Harvánek, 
L. Sombathy a J. Líška. 
Hlavný referát predniesol priekopník slovenského sokoliarstva 
Ivan Maroši. Sokoliarčil už počas učenia na Lesníckom odbor-
nom učilišti v Revúcej (v rokoch 1960 – 1961) a v priebehu 
štúdia na Strednej lesníckej – technickej škole v Liptovskom 
Hrádku (v rokoch 1962 – 1966) vycvičil prvé sokoliarske dravce 
nielen na Slovensku, ale v prípade orla skalného a sokola ráro-
ha a sťahovavého aj vo vtedajšom Československu. Referoval 
o vývoji sokoliarstva v Európe, v ČSSR a na Slovensku. Zdôvod-
nil vznik SKS ako aj potrebu vytvorenia sokoliarskych stredísk. 
Spomenul aj úspechy dosiahnuté na celoštátnych i medziná-
rodných súťažiach.
Marián Poliak prečítal návrh Organizačného poriadku SKS. 
Vznikol doplnením a objektivizáciou Organizačného poriadku 
Československého klubu sokoliarov na základe skúseností z 
praxe. Predniesol aj návrh sokoliarskych pravidiel lovu spraco-
vaný na základe sokoliarskych skúseností najmä južných náro-
dov s dôrazom na etické a ochranárske aspekty sokoliarstva. 
Obidva materiály boli schválené.
Do výboru klubu boli zvolení: Ivan Maroši (predseda), Marián 
Poliak (tajomník), Tomáš Krivjanský (ekonóm), Ing. Vladimír 
Víťaz (hlavný poradca chovu), Peter Šomek (osvetár), Anton 
Grec a Viliam Kirdaj (členovia). Do revíznej komisie boli zvolení: 
Jozef Vlčák (predseda), Ján Messerschmidt a Mikuláš Androvič 
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(členovia). Členmi odborného poradného orgánu sa stali: RNDr. 
J. Voskár, Ing. A. Randík, CSc., Dr. J. Darola, Ing. J. Sládek, 
CSc., Ing. P. Hell, CSc., Ing. B. Soviš a Ing. C. Maglen.
Účastníci zakladajúcej schôdze sa stotožnili so základnými 
princípmi činnosti klubu, to znamená: prispievať k ochrane slo-
venských dravcov, rozvíjať tradície sokoliarstva, spolupracovať 
s orgánmi ochrany prírody a výskumnými organizáciami, evido-
vať členov klubu a všetky dravce, ktoré chovajú, rozvíjať spolu-
prácu s českým klubom a inými sokoliarskymi organizáciami v 
zahraničí, každoročne poriadať stretnutia sokoliarov aj s medzi-
národnou účasťou a s predvádzaním dravcov pre verejnosť a 
vydávať spravodaj klubu. Každý držiteľ poľovného dravca musí 
byť členom klubu. Pri love zveri s poľovnými dravcami musí mať 
platný poľovný lístok a povolenie na poľovačku.
Dňa 24. 6. 1972 ÚV SPZ schválil prvých skúšobných komisárov 
pre sokoliarske skúšky Ivana Marošiho, Tomáša Krivjanského, 
Ing. Vladimíra Víťaza, Mariána Poliaka, Mikuláša Androviča 
a Petra Šomeka, a tak nič nebránilo, aby SKS po prvýkrát v 
novodobej histórií slovenského a československého sokoliar-
stva v roku 1972 usporiadal v Slovenskom národnom múzeu 
v Bratislave sokoliarske skúšky, ktoré riadil RNDr. Branislav 
Matoušek, CSc. Za český klub sokoliarov sa zúčastnil predseda 
Václav Svoboda. Skúšky absolvovalo 13 kandidátov. 
Prvé dve stretnutia sokoliarov (1971 a 1972) sa uskutočnili v 
revíroch Vysokej školy veterinárskej v Košiciach pod vedením 
doc., Ing. Michala Špeníka, CSc. Ďalšie sa konali v revíroch 
Majetku stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy a Vysokej 
školy poľnohospodárskej v Nitre v rokoch 1973 a 1974.

Klub každoročne poriada hodnotenie poľovnej upotrebiteľnosti 
pernatých dravcov, na ktorom sa hodnotí celkový vzhľad (exte-
riér) a schopnosti dravca pre lov, poslušnosť a ovládateľnosť. 
Prvé tri hodnotenia sa uskutočnili v areáli Poľovníckeho výcvi-
kového strediska Mestského výboru SPZ v Bratislave – Petržal-
ke-Ovsišti, kde sídlilo bratislavské sokoliarske stredisko.
Od roku 1999 je Slovenský klub sokoliarov pri SPZ členom IAF-
International Association for Falconry and Conservation of Birds 
of Prey - Medzinárodná Asociácia pre sokoliarstvo a ochranu 
dravých vtákov, ktorá združuje viac ako 30 tisíc sokoliarov zo 70 
sokoliarskych organizácií v 50 štátoch sveta.
Štyridsiate výročie založenia SKS pri SPZ oslávia slovenskí so-
koliari za prítomnosti zakladajúcich členov a hostí na slávnost-
nej výročnej členskej schôdzi dňa 16. apríla 2011 v priestoroch 
TU vo Zvolene.

Text a foto Tomáš Krivjanský
www.krivjansky.sk
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ZĽAVA: SLÁDEK, RANDÍK, VOSKÁR, MAROŠI, 
HELL, POLIAK, KRIVJANSKÝ A MESSERSCHMIDT

STRETNUTIE SOKOLIAROV 
V NITRE NA STRELNICI OVSPZ 

POD LUPKOU - 1974
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