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Celoslovenské poľovnícke slávnosti – 21. 
ročník „Dni sv. Huberta“ – usporiadané vo 

Svätom Antone v dňoch 3. a 4. 9. 2011 pod 
záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR za prítomnosti ministra Zsolta 
Simona sa niesli v znamení osláv 40. výročia 
vzniku Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ. 
Otvárací prejav predniesol Ing. Tibor Lebocký, 
prezident SPK a SPZ.

Myšlienku osláv 40. výročia sokoliarstva na Slovensku ako nos-
ného programu v rámci Dni Svätého Huberta začal propagovať 
Ing. Marián Číž, riaditeľ Múzea vo Svätom Antone už v januári 
2010 po našom stretnutí na výstave „Poľovníctvo a Oddych“ 
v Inchebe Bratislava. Reálnejšie kontúry získala počas 39. 
ročníka Slovenského stretnutia sokoliarov s medzinárodnou 
účasťou 15. až 24. 10. 2011 (vo Vrbove pod Vysokými Tatrami 
a v Termálnom areáli Horné Saliby na Západoslovenskej nížine), 
na ktorom sa zúčastnilo takmer 40 zástupcov sokoliarskych 
organizácií z celého sveta. Pri tejto príležitosti sa 21. 10. 
2011 v kaštieli v Palárikove (prvýkrát na Slovensku) uskutoč-
nila konferencia Medzinárodnej asociácie pre sokoliarstvo a 
ochranu dravých vtákov (International Assotiation for Falconry 
and Conservation of Birds of Prey – IAF), na ktorej sa zúčastnili 
delegáti z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Holandska, 
Chorvátska, Írska, Japonska, Juhoafrickej republiky, Kanady, 
Kataru, Kazachstanu, Maďarska, Maroka, Nemecka, Poľska, 
Portugalska, Rakúska, Slovinska, Spojených štátov amerických 
a Veľkej Británie. Za ďalšieho člena IAF bolo prijaté Srbsko.
Hlavným cieľom konferencie IAF bola podpora doteraz najväč-
šej kolektívnej žiadosti o zápis sokoliarstva a dravého vtác-
tva do zoznamu nehmotného svetového kultúrneho dedičstva 
 UNESCO, ktorú podali Belgicko, Česká republika, Francúzsko, 
Južná Kórea, Mongolsko, Maroko, Katar, Saudská Arábia, Spo-
jené Arabské emiráty, Slovenská republika, Sýria a Španielsko.
Príprava žiadosti prebiehala pod gesciou Sekcie kultúrneho 
dedičstva Abú Dhabí. Slovenská republika sa na základe pod-
pisu Jozefa Langa, štátneho tajomníka MŽP SR (v decembri 
2009) pod dokumentom stala členom elitnej skupiny. Žiaľ, po 

zmene vlády Slovenská republika nedodržala, resp. nepotvrdila 
predchádzajúci písomný záväzok, a tak bola z nominácie vyra-
dená. Napriek tomu členovia nášho klubu usilovne pracovali na 
splne ní vytýčeného cieľ.
Spoločnú nomináciu vyzdvihla hodnotiaca komisia UNESCO 
ako „výnimočný príklad spolupráce medzi národmi“. Dňa 16. 
11. 2010  Konferencia UNESCO (Organizácia Spojených náro-
dov pre výchovu, vedu a kultúru) konaná v Nairobi  v Keni  za-
radila sokoliarstvo na svetový zoznam nehmotného kultúrneho 
dedičstva, takže v 11 štátoch sveta je staroveké lovectvo dekla-
rované za „svetové nehmotné kultúrne dedičstvo a sokoliarstvo 
za žijúce dedičstvo ľudstva“.
Napriek veľkému sklamaniu z nášho „vypadnutia z hry“ prí-
tomní zahraniční delegáti na čele s prezidentom IAF Frankom 
Bondom z USA konštatovali, že slovenské sokoliarstvo patrí k 
svetovej špičke a naši orliari sú najlepší na svete. Potvrdil to aj 
Bakyt Karnakbayev – delegát z Kazachstanu, kolísky svetového 
orliarstva. Všetci delegáti ocenili profesionalitu slovenských so-
koliarov, perfektný exteriérový a zdravotný stav dravcov, systém 
vzdelávania a odovzdávania skúseností mladej generácií, ktorý 
sa zákonite prejavil v množstve mladých sokoliarok a sokoliarov.
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Na príprave osláv 40. výročia vzniku Slovenského klubu so-
koliarov pri SPZ odviedol veľký kus práce Ing. Alojz Kaššák, 
viceprezident klubu a spolupracovník relácie Halali, ktorý vy-
pracoval scenár osláv a defilé sokoliarov na 21. ročníku Dni 
Sv. Huberta.
Sokoliari v dobových kostýmoch (vlastných alebo zapožičaných 
z múzeí, resp. z kostýmového štúdia Eliana v Bratislave) s 
hrdosťou kráčali pred najvyššími zástupcami našej vlasti. Na 
záver defilé Ing. Alojz Kaššák predstavil nestora čs. sokoliar-
stva, zakladateľa československého klubu sokoliarov (1967) 
a zakladateľa i prvého predsedu slovenského klubu sokoliarov 
(1971) Ing. Ivana Marošiho, ktorý už v roku 1965 založil na 
Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku prvý 
sokoliarsky krúžok na Slovensku. 
Prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. osobne poďako-
val Ing. Marošimu za jeho pioniersko-priekopnícku činnosť pri 
rozvoji sokoliarstva na Slovensku.
O historickom význame sokoliarstva pre Slovensko svedčia 
názvy viac ako 50 obcí, ktoré možno odvodiť z pomenovaní 
dravých vtákov, napríklad Dravce, Halla pri Nitre, Jastrabá (Jez-
treby), bývalý Svätý Kríž nad Hronom (Oppidum Santa Crucis, 
teraz Žiar nad Hronom), Jastrabie nad Topľou v okrese Vranov 
nad Topľou, Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie Korčany 
v okrese Dunajská streda, Krahule v okrese Žiar nad Hronom, 
Madar – teraz Modrany v okrese Komárno, Vyšný a Nižný Orlík 
v okrese Svidník, Orlov v okrese Stará Ľubovňa, Orlová (Orlové) 
v okrese Považská Bystrica, Sakalos (terajší Ipeľský Sokolec) 
v okrese Levice, Opatovský Sokolec v okrese Dunajská Streda, 
Sokol v okrese Košice, Sokolce v okrese Komárno, Sokolče 
spomínané už 12. storočí ako majetok panstva Likava v okrese 
Ružomberok, Sokolová (dnes Salka) v okrese Nové Zámky, So-
kolčie (resp. Sokolná, Sokolníky, Sokolovce) v okrese Piešťany, 
ktoré sa spomínajú už v roku 1293, Sokoľany v okrese Košice, 
Šarišské Jastrabie v okrese Stará Ľubovňa, Šarišské Sokolovce 
v okrese Prešov, Trenčianske Jastrabie v okrese Trenčín, Zem-
plínske Jastrabie v okrese Trebišov a mnohé ďalšie.

Najvyhľadávanejším dravcom bol sokol poľovnícky, ktorého u 
nás nazývali „klečen“ alebo „kľačan“ (z ruského „krečet“). Po 
ňom boli pomenované ďalšie slovenské obce: Kľačanov – Kle-
čenov, resp. Zemplínsky Klečenov (dnes Zemplínska Nová Ves) 
v okrese Trebišov, Kľačany v okrese Trnava, Klačany v okrese 
Žiar nad Hronom, Čierne Klačany v okrese Nitra, Hronské Klača-
ny v okrese Levice, Kapušianske Kľačany v okrese Trebišov, Lip-
tovské Kľačany v okrese liptovský Mikuláš, Slovenské Kľačany 
v okrese Veľký Krtíš, Turčianské Kľačany v okrese Martin (dnes 
Kľače), Košický Klečenov v okrese Košice.
Spôsoby držania a výcviku dravcov odovzdávali otcovia svojím 
deťom stovky generácií. Dnešná doba však má na sokoliarstvo 
negatívny vplyv, čo má v mnohých štátoch za následok nebez-
pečné znižovanie počtu nadšencov, ktorí sa venujú sokoliarstvu 
a snažia zachovávať jeho tradície. V dohovore UNESCO sa sig-
natárske štáty zaviazali chrániť tradície, ktorými sú historické 
poznatky, znalosti a rituály, ručné práce, piesne, tance, umenie 
a poézia alebo postupy, ktoré majú blízky vzťah k prírode. „Sta-
rodávne sokoliarstvo je výnimočné v tom, že spĺňa všetky tieto 
požiadavky“, povedal Frank Bond, prezident IAF.
Napriek nezdarom, ale najmä vďaka úspechom dosiahnutým za 
uplynulých 40. rokov sa Slovenský klub sokoliarov rozrastá, a 
to aj zásluhou vyučovania sokoliarstva ako nepovinného pred-
metu na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici 
a v Prešove, v Technickej univerzite vo Zvolene a na Základnej 
škole v Štiavnických Baniach. Nikde inde na svete sa sokoliar-
stvo (ani ako nepovinný predmet) v žiadnej škole nevyučuje, čo 
zdôraznil aj Frank Bond na konferencii v Palárikove. 
Záverom sa patrí úprimne poďakovať všetkým, ktorí priložili ruky 
k úspešnému spoločnému dielu. Verím, že aj vďaka ich úsiliu sa 
slovenské sokoliarstvo dožije zaradenia do zoznamu svetového 
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Text a foto Tomáš Krivjanský
www.krivjansky.sk
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