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DEŇ SVÄTÉHO HUBERTA V PLIEŠOVCIACH
Poľovnícke trhy, poľovnícke špeciality, výstava trofejí poľov-
níckych  združení regiónu, prezentácia a výstava poľovníckych 
trofejí Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., poľovnícka lase-
rová strelnica, ukážky streľby z historických zbraní, lukostreľba, 
sokoliari, historický šerm, lesná pedagogika, jazda na koni, 
vyhliadková jazda na konskom povoze,  posedenie pri ľudovej 
hudbe a nakoniec disco – všetko vzorne zvládli obetaví orga-
nizátori Dňa svätého Huberta: obec Pliešovce, Vojenské lesy a 
majetky SR, š. p., Pliešovce, Mikroregión Pliešovská kotlina a 
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Zvo-
lene. Už ôsmy ročník sa začal za zvukov lesných rohov ráno 24. 
septembra 2011 na námestí v Pliešovciach. 
Význam akcie pozdvihla prítomnosť pána prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča – o desiatej hodine ho chlebom a soľou privítali 
starosta obce Štefan Sýkora a generálny riaditeľ Vojenských 
lesov a majetkov SR Ján Jurica pred Spoločenským domom 
Družba v Pliešovciach a zároveň mu venovali obraz s poľovníc-
kymi motívmi.
Pán prezident ocenil Pliešovčanov a spoluorganizátorov za 
entuziazmus a obetavosť, vďaka ktorým organizujú už 8. ročník 
„Dňa svätého Huberta“, a prejavujú tak úctu a lásku k prírode, 
zveri a lovu.
Program pokračoval svätohubertským holdom ulovenej zveri 
a ekumenickou bohoslužbou. Nechýbalo ani slávnostné pa-
sovanie za lovca jelenej zveri. Návštevníci si mohli vybrať z 
jednotlivých akcií v rámci bohatého programu – historický šerm, 
lukostreľbu alebo vystúpenie folklórneho súboru Detva.
Príjemným osviežením osláv bola súťaž o najlepšiu poľovnícku 
špecialitu, ktorú jednotlivé tímy PZ regiónu varili z vlastných 
ingriedencií a v prinesených kotloch priamo na námestí.
Sprievodné akcie však neprebiehali iba na námestí. Jazda na 
koni a vyhliadková jazda na konskom povoze sa konala v mest-
skom parku a okolo neho. V rôznych stánkoch ponúkali svoje 

výrobky slovenskí ľudoví remeselníci, výrobcovia a predajcovia 
poľovníckeho výstroja, odevov a rôznych doplnkov. 
Lesná pedagogika, výstava poľovníckych trofejí z poľovníckych 
združení regiónu, prezentácia a výstava Vojenských lesov a 
majetkov SR, š. p. a poľovnícka laserová strelnica, ale najmä 
expozícia Múzea vo Svätom Antone lákali návštevníkov do kul-
túrneho domu. Program zavŕšilo posedenie pri ľudovej a disco 
hudbe.
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DEŇ SVÄTÉHO HUBERTA V PRIBILINE
Na usporiadaní jubilejného 20. ročníka Dňa svätého Huberta v 
Múzeu liptovskej dediny v Pribyline pod Vysokými Tatrami (25. 
septembra 2011) sa podieľali: Žilinský samosprávny kraj, Lip-
tovské múzeum v Ružomberku, Okresná organizácia Slovenské-
ho poľovníckeho zväzu a Okresná poľovnícka komora Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok, Stredná odborná škola lesnícka Jozefa 

Dekreta Matejovie – Liptovský Hrádok, LESY SR, odštepný 
závod Liptovský Hrádok, Správa TANAPU Tatranská Štrba, ŠL 
TANAPU Tatranská Lomnica, Mestské lesy Ružomberok a Pod-
tatranská poľnohospodárska spoločnosť.
Slávnosti začali sprievodom svätého Huberta – lovci niesli ulo-
veného jeleňa. Podujatie zahájil Ing. Tibor Lebocký, prezident 
SPZ a SPK. Nasledovalo pasovanie lovca jelenej zveri za zvukov 
lesných rohov, vyznamenanie zaslúžilých členov SPZ a dražba 
uloveného jeleňa.
V ranogotickom kostole Panny Márie z roku 1288, ktorý do 
skanzenu premiestnili z územia zatopeného priehradou Liptov-
ská Mara, sa konala svätá omša. Po omši sa prítomní mohli 
presunúť do výstavnej sály v suteréne kostola a prezrieť si vý-
stavu najsilnejších poľovníckych trofejí Liptova za posledných 
20 rokov, ktorú zorganizovalo Poľovnícke združenie Belanská 
(Vavrišovo). V priestoroch hneď vedľa kostola sa konala výstava 
pri príležitosti 215. výročia vzniku lesníckeho školstva na Lipto-
ve spojená s rôznymi súťažami pre deti. Na voľnom priestran-
stve zase prebiehali súťaže v pílení dreva a hádzaní flinty do 
žita, ktoré sa tešili nemalej pozornosti divákov. Najväčší počet 
divákov však prilákali súťažiaci vo vábení jelenej i ostatnej zveri 
v kategórií juniori aj seniori, ktorých hodnotila odborná porota. 
O druhej popoludní sa dostavil Ján Korvín – knieža liptovský so 
svojím sprievodom, aby pasoval ctených hostí do šľachtického 
stavu. Náladu spríjemňovali trubači pod vedením Ing. Edmun-
da Hatiara, zástupcu riaditeľa lesníckej školy, ako aj hudobná 
skupina PRAMENE.
V početných stánkoch prezentovali svoje výrobky ľudoví reme-
selníci zo Slovenska a Maďarska. Firmy ponúkali poľovnícky 
výstroj, odevy a rôzne doplnky, ale i knihy vydavateľstva Epos 
s poľovníckou tematikou a kalendáre na rok 2012.
Účastníci mohli slávnosť svätého Huberta spojiť s prehliadkou 
skanzenu – popri zaujímavých dobových stavbách obdivovali 
aj zručnosť súčasných kolárskych a kováčskych majstrov ktorí 
návštevníkom predviedli majstrovstvo dávnych remesiel v diel-
ňach tvoriacich súčasť skanzenu. Zruční remeselníci priamo 
v predajných stánkoch predviedli pletenie košíkov z prútia, 
jednoduché rezbárske techniky, prácu s kožou, zdobenie me-
dovníkov či umenie ľudovej čipky.

Text a foto Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
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