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SVADOBNE TANCE

NA DIERKACH
LOVÍME POD 
ĽADOM

NÁRODNÝ KLENOT

MEDVEDE SA BUDIA

KOPOV 
S PRÍVLASTKOM 
SLOVENSKÝ

RIZIKO KONFLIKTOV 
RASTIE

LÁSKA NA VODNEJ HLADINE

Cena 1,99 € 3/2016

RYBÁRSKE POVOLENIA
NOVINKY 
V ROKU 2016

Veľká fotosúťaž!

Vyhrajte ceny v hodnote 2 600 €
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LEBO 
MEDVEĎ...!

»»» TOMÁŠ KRIVJANSKÝ
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Doteraz neregistrujeme 
usmrtenie človeka 

medveďom, ale 
riziko stúpa.
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 novembri 2015 pre-
bleskla v masmédiách 
správa o útoku med-
veďa na dvoch chla-
pov v Ľubochnianskej 

doline. Na prvého zaútočil doobeda 
a na druhého poobede. Po čase som 
navštívil prvého zraneného, ale nemal 
záujem o publicitu. Druhý napadnutý 
bol Ing. Miroslav Mračko, môj ka-
marát a majiteľ vydavateľstva Epos. 
Čakal som skľúčeného chlapa, ale 
opak bol pravdou. Iba v očiach a vo 
vyjadrovaní sa čosi objavilo. Bol to 
iný Miro, akého som poznal. Po dru-
hom „narodení“ človek prehodnocuje. 
Nechcel na prvýkrát o zážitku veľa 
hovoriť, odmietol mi aj ukázať zrane-
nia. Až na druhýkrát, 26 dní po útoku, 
na veľké naliehanie súhlasil s foto-
grafovaním zranení. Rozpovedal mi, 
ako sa v sobotu 7. novembra vybral 
na postriežku na úpätí Perušína.

ZOČI-VOČI 
Pri západe slnka (asi o 16.15) sedel 
na plecniaku a chrbtom sa opieral 
o kmeň smreka. Mal nerušený vý-
hľad na prechod zveri a pokosený 
svah naproti. Po polhodine začul 
za chrbtom hlasné sfučanie. Pootočil 
sa a vyhliadol spoza kmeňa.
„Hľadel som priamo do očí veľkého 
medveďa, ktorého očividne znervózňo-
val môj pach. Stál na cestičke, ktorou 
som prišiel, asi tri metre odo mňa. Len 
čo ma zazrel, zareval a okamžite zaú-
točil. Lietal som doslova ako handra, 
o čom svedčia podliatiny na čele a hán-
kach oboch rúk i hlboká hryzná rana 

na hrane

na pravom stehne. Napokon som sa 
ocitol na chrbte a pred útokmi sa bránil 
puškou. Guľovnicu som zovrel oboma 
rukami za pažbu a celou silou šľahol 
maca hlavňou po papuli. Okamžite za-
ťal zuby do podpažbia. Tvrdé orechové 
drevo ani oceľ mu zrejme nechutili, 
a tak ma uhryzol do lýtka. V strese 
som namiesto odistenia nabitú guľovni-
cu prebíjal. Náboj sa zasekol. V duchu 

som skonštatoval, že je po mne, no 
medveď ma znova pohrýzol do lýtka 
a ušiel,“ spomína M. Mračko, ktorý 
sám dokríval k autu a zaviezol sa 
do vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Vedúci Lesnej správy v Ľubochni 
sledoval stopu medveďa dva dni 
pred útokmi. Jeho hmotnosť odha-
dol až na 200 kilogramov. 
Na 80 percent si je istý, že 

V

Začul za chrbtom hlasné sfučanie. Pootočil sa 
a vyhliadol spoza kmeňa...
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oba útoky spáchal ten istý medveď! 
Vzdialenosť miest útokov vzduš-
nou čiarou je asi dva kilometre.

POISTENIE POĽOVNÍKOV 
Po mesiaci zašiel M. Mračko na MsO 
SPZ v Bratislave, kde dostal tlači-
vo o poistnej udalosti. Po vyplnení 
ho zaslal do poisťovne, z ktorej mu 
však prišla odpoveď, že v zmysle 
osobitných zmluvných dojednaní 
sa poistenie nevzťahuje na škodu 
spôsobenú zverou na zdraví.
„Práve som si predlžoval poľovný lístok. 
Za ročné poistenie som zaplatil 20 eur. 
Preto ma začala zaujímať uvedená 
poistná zmluva. Na viaceré vyžiadania 
som zmluvu ani VPP doteraz nedostal. 
Nenašiel som ich ani na webe SPZ 
a SPK,“ spomína poškodený. Napokon 
23. decembra dostal od vedúcej or-
ganizačného, ekonomického odboru 
a správy majetku SPK a SPZ e-mailom 
vyjadrenie s 5-stránkovou prílohou. Vo 
vyjadrení sa píše, že na základe komu-
nikácie s Allianzom a jeho MsO SPZ 
mu posielajú v prílohe spracovaný ma-
teriál ohľadne poistenia členov SPZ, kde 
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na hrane

je poistníkom Slovenský poľovnícky zväz. 
V dokumente má nájsť všetky potrebne in-
formácie o svojom poistení ako člena zväzu.
Čiže nie zmluvu, ale „dokument“, z ktoré-
ho vyberám. Úrazové poistenie. Predmet 
a rozsah poistenia – 2. Poistnou udalosťou 
je úraz poisteného člena SPZ definovaný 
vo VPP, ktorý nastal počas trvania poiste-
nia pri vykonávaní práva poľovníctva, to 
je pri individuálnych lovoch a tak ďalej...

Pamiatka na medveďa – strhnutý 
kožný lalok na predlaktí
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NEVINÍ ŠELMU 
Napriek svojmu zážitku M. Mračko stále tvrdí, že 
naše medvede sú na rozdiel od oveľa väčších americ-
kých a sibírskych od prírody plaché. Majú prirodze-
ný strach z ľudí a úmyselne nás nevyhľadávajú.
Neúmerný, a dnes už vedecky potvrdený, stav populácie 
na Slovensku však núti medvede hľadať si nové teritó-
riá. Podľa výsledkov najnovšieho monitoringu medve-
ďov na základe testov DNA získaného z trusu žije u nás 
1 256 medveďov, plus-mínus 233 jedincov. Narastá medzi 
nimi vnútrodruhová agresivita pri zabezpečovaní potra-
vy. Samostatnou kapitolou sú takzvané „kontajnerové“ 
medvede, najmä medvedice s jednoročnými mláďatami. 
U nich badať aj určitú stratu plachosti pred človekom.

AKO ĎALEJ? 
Podľa štatistiky v rokoch 2007 až 2014 zaútočili na Slovensku 
medvede na ľudí 406-krát. Z toho 37 útokov aj dokonali. 
Najznámejší prípad p. Gejdoša, ktorý má po stretnutí s med-
veďom trvalé následky na zdraví, poznáme aj zo stránok 
nášho časopisu. Nechápem, prečo už vtedy zodpovední funk-
cionári nepripravili poistnú zmluvu tak, aby kryla aj tieto, 
nie z vlastnej viny poľovníkov neustále sa množiace prípady.
Doteraz neregistrujeme usmrtenie človeka medveďom. No 
dokedy? Je najvyšší čas zaviesť každoročný plánovaný odstrel 
určitého percenta z populácie aj so zameraním na zlepše-
nie nepriaznivej pohlavnej štruktúry. Takisto sa nevyhýbať 
odstrelu neprispôsobivých, agresívnych jedincov a zrušiť 
obmedzenie lovu medveďov do hmotnosti 100 kilogramov. 

veľkoobchodný kontakt: 
PYRA, spol. s r. o.,
tel.: 02/4910 1302
e-mail: vo@pyra.eu 

kvalitná anglická optika

Novinky fi rmy HAWKE
Hľadajte v poľovníctvach vo vašom meste

viac na webe vo.pyra.eu

Všetky optické produkty Hawke sú plnené 
suchým dusíkom a majú 10-ročnú záruku

 Japonské jednorázové ohrievače
 Jednorázové, vzduchom aktivované ohrievače nôh, rúk, prstov na 

nohách a tela už od 0,79 € s DPH
* len do vypredania zásob!

Novinka: Puškohľady rady Frontier 30 SF IR
2,5-15x50 SF (LR Dot) alebo (TMX)

5-30x50 SF (LR Dot) alebo (TMX)
–  6x presnejšie technicky skonštruovaný optický systém  

–  21 vrstvová plne mnohovrstevná optika pre maximálnu priesvitnosť
–  Bočné ovládanie paralaxy od 9m/10yds (27m/30yds pre model 

5-30x50) do nekonečna
–  30mm jednoliate telo s vysoko kvalitného hliníka pre lepšiu pevnosť

–  Dlhý očný reliéf pre zbrane s vysokým spätným rázom a silné kalibre
–  Do skla vyleptaná zámerná osnova s červeným podsvietením

–  Bočný reostat s 11 úrovňami jasu
–  ¼ MOA (predstavuje 1 klik) nízkoprofi lové vynulovateľné vežičky 

ovládateľné končekmi prstov
–  Plnené dusíkom – odolný voči vode, nárazu (otrasu), hmle

–  Hawke celosvetová 10 ročná záruka
–  testované na všetkých kalibroch

Panorama 3-9x40 IR (L4 Dot) (HK5156)
–  25,4mm tubus.

–  plne mnohovrstevná optika
–  EV optický systém pre 20% širší FOV

–  zámerná osnova vyleptaná do skla
–  červené/modré podsvietenie

1/4 MOA (1 klik) nízkoprofi lové vežičky.
–  Rýchle zaostrenie a vysoký krútiaci moment zoom krúžku

–  obsahuje výklopné krytky šošoviek
–  plnený dusíkom, nárazuvzdorný, vode a hmle odolný

–  na všetky typy ráží

len za 
179,00 Eur 

s DPH
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