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Na úvod mi dovoľte, aby som Vám aj Vašim rodinám zaželal veľa zdravia 
do nového roka, rodinnej pohody a v neposlednom rade veľa krásnych po-
ľovníckych zážitkov v kruhu svojich priateľov. V roku 2021 odišlo z našich 
kruhov veľa našich priateľov, známych a kamarátov, čo nás možno najviac 
zasiahlo bol nečakaný odchod nášho priateľa, kamaráta a kolegu Ing. Ľu-

dovíta Lippaia. Preto Vám ešte raz prajem pevné zdravie, a aby Vás v tomto roku postretávalo 
už len to krajšie a príjemnejšie.

Svoje zhrnutie roka 2021 by som začal tým, čo nás najviac potešilo a to je oprava našej budovy 
- fasády. Ako ste si mnohí mohli všimnúť, náš poľovnícky dom dostal konečne nový šat. Po splnení 
legislatívnych podmienok, sme sa mohli pustiť do práce a začať s opravou fasády nášho domu, 
ktorú dozoroval pamiatkový úrad. Stálo nás to nemalo síl, ale pri každodennom pokroku pri opra-
ve sme zabudli na problémy s tým spojené a tešili sme sa na konečný výsledok. Naša budova to už 
jednoducho potrebovala, vo fasáde bolo veľa dier po kadejakých reklamách a tabuliach, z omietky 
opadávali kusy farby a nevyzeralo to dobre. Na našej ulici postupne všetci opravovali svoje budovy 
a na tej našej bolo badať, že vytŕča a šarapatí výzor nášho historického centra Košíc. Som veľmi 
rád, že opravy sú za nami a vidno za nami kus práce. 

Teraz by som Vás rád oboznámil s našou celoročnou prácou, za obidve naše organizácie. Teda 
za Regionálnu organizáciu SPZ Košice a za Obvodnú poľovnícku komoru Košice.

Na našich prvých zasadaniach predstavenstva, po uzatvorení účtovného roka, kedy máme 
k dispozícii hospodárenie za uplynulý rok, si každý predseda odbornej komisie naplánuje plán 
práce na rok a aj podľa finančnej situácie si naplánuje činnosti, ktoré by sme organizovali na daný 
rok. Za RgO SPZ Košice bola prioritou už vyššie spomínaná oprava fasády. Ak to protipandemická 
situácia nedovoľovala, že sme nemohli riadne zasadať, tak sme zvolali členov predstavenstva na 
„online zasadanie“. Snahou bolo, nedať sa ovplyvniť aktuálnou situáciou a vynaložiť čo najväčšie 
úsilie, aby sme splnili svoje plány práce.

Čo nás však mrzí je fakt, že náš Klub mladých priateľov prírody a poľovníctva v roku 2021 
nemohol riadne fungovať. Nechceli sme zdravotne ohrozovať tých najzraniteľnejších čím sú naši 
najmladší milovníci prírody. Pevne veríme, že v tomto roku sa situácia polepší a mládež sa bude 
môcť ďalej vzdelávať a spoznávať krásy našej prírody.

Na jar skončila nájomná zmluva, ktorou sme prenajímali na prevádzku pohostinstva. Nevedeli 
sme ako to ovplyvní finančnú situáciu, kedy a za akých podmienok nájdeme nového nájomcu, ale 
znova sme spojili sily a na jeseň sme uzatvorili nájomnú zmluvu s novými nájomníkmi. Keď už som 
pri zmluvách, tak koncom roka 2020 nám skončila nájomná zmluva so strelnicou v Hodkovciach, 
avšak po jednaní s nových prevádzkovateľom strelnice sme pre vysokú požadovanú sumu za ná-
jom, ukončili naše rokovania. Nakoniec naša RgO SPZ Košice na rok 2021 uzatvorila podnájomnú 
zmluvu na užívanie strelnice v N. Hutke, ktorú sme aktívne využívali počas roka, či už na inštruk-
táže pre uchádzačov o prvý poľovný lístok, alebo na strelecké súťaže, ktoré sme organizovali, kon-
trolné streľby alebo našou najmilšou akciou, ktorou je poľovnícky deň, kde sa stretnú na jednom 
mieste naše poľovnícke združenia ako aj naši priatelia košický rybári.

Ďalším veľmi príjemným zážitkom je udeľovanie vyznamenaní našim zaslúžilým členom  

Vážené poľovníčky 
vážení poľovníci
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RgO SPZ Košice. Zvykom býva udeľovať medaile, odznaky a diplomy na slávnostnom zasadaní 
Regionálnej RADY SPZ Košice. Nebolo tomu inak ani v uplynulom roku, kedy sa v rybárskom dome 
konalo toto zasadanie RADY, ktorá najskôr začala pracovným zasadaním a neskôr sa k nám pripojili 
aj pozvaní členovia, ktorým malo byť slávnostne udelené a odovzdanie vyznamenanie. Za uplynu-
lý rok sme odovzdali jednu medailu Sv. Huberta, 3 zlaté medaile, 4 bronzové medaile, 2 pamätné 
medaile prezidenta SPZ, a 8 pamätných medailí k 50. Výročiu členstva v poľovníckej organizácii.  
Je to veľmi silný zážitok môcť odovzdať členovi medailu, ktorý je 50 rokov členom SPZ a doprial  
by som každému, aby mohol cítiť tie emócie, rešpekt a úctu, ktorú pociťujeme pri našich najstar-
ších poľovníkoch. Na takúto príležitosť si predseda poľovníckej komisie Ing. Marek Levay vždy 
uctí prítomných poľovníkov slávnostným príhovorom k mesiacu poľovníctva a ochrany prírody,  
kde vyzdvihuje hlavne význam poľovníctva a ochrany prírody a v neposlednom rade aj naše po-
ľovnícke tradície.

Rok 2022 je rokom volebným, už koncom uplynu-
lého roka sme obdržali podklady na zvolanie XII. Sne-
mu SPZ. Čakajú nás zasadania RADY RgO SPZ Košice, 
výročné členské schôdze v poľovníckych združeniach 
patriacich pod našu činnosť, zvolanie stretnutia ne-
zaradených členov, SNEM RgO SPZ Košice a nako-
niec celoslovenský riadny SNEM, ktorý je stanovený  
na 28. mája 2022 v Nitre, kde našu členskú základňu 
budú zastupovať 2 delegáti. 

V mojej druhej časti správy by som zhrnul činnosť 
za Obvodnú poľovnícku komoru Košice, kde sme ob-
dobne ako aj v RgO SPZ Košice zasadali buď riadnym 
zvolaním členov predstavenstva alebo sme museli zvo-
liť „online zasadanie“. 

Úvod roka je aj tu riadený stanovením si plánov 
práce a rozpočtu na príslušný rok. Plánujú sa strelecké 
a kynologické podujatia, resp. súťaže, osvetová čin-
nosť, ktorá zahŕňa aj zahájenie, resp. otvorenie a orga-
nizáciu poľovníckych kurzov. 

V roku 2021 sme dovedna otvorili 2 poľovnícke kurzy, v obidvoch prípadoch nám protipan-
demická situácia neumožňovala zahájiť prednášky prezenčnou výučbou, preto sme museli hľa-
dať alternatívu v dištančnej výuke. Teoretické prednášky prebiehali online formou, vždy v piatok 
a v sobotu podľa riadneho rozvrhu. Čo nás teší je to, že sme u obidvoch prebiehajúcich kurzov 
stihli dvojdňové inštruktáže na strelnici ako aj praktické skúšky zo strelectva a prvej pomoci. Nála-
da medzi budúcimi poľovníkmi bola dobrá, ich ochotu vzdelávať sa a ich vnímavosť na všetko nové 
bola badateľná a pre nás, ktorí im vieme odovzdať svoje odborné skúsenosti je to dobrý pocit. 
Nezastavili sme sa ani cez letné prázdniny a chceli sme využiť čas, kedy neboli ohrozené žiadne ak-
cie aj vzhľadom na pandemickú situáciu. Využili sme preto priestor a v auguste sme zorganizovali 
poľovnícke skúšky kurzu z roku 2020. Práve v takéto dni, po náročných rozhodnutiach a čase strá-
venom nad papiermi si človek uvedomí, že to má zmysel, že aj svojim pričinením, svojou prácou 
a odbornosťou vieme prispieť k tomu, aby sme niekomu pomohli splniť možno životný cieľ. Sme 
radi, že aj v tejto neľahkej dobe sú situácie, kde si uvedomíme, že poľovníctvo má zmysel. 

V jeseni sme sa opäť vrátili k povinnostiam a predstavenstvo OPK Košice zvolalo konferenciu 
OPK, ktorej zloženie je z delegátov poľovníckych organizácií v zložkách OPK Košice. Konferencia sa 
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konala v septembri, kde nám svoje priestory zapožičali košický rybári, pretože aj tu sme už museli 
dodržiavať opatrenia, ktoré platili v danom čase. A naše priestory sú menšie, čo by komplikovalo 
dodržanie rozlohy miestnosti. Medzi najvyšší orgán OPK patrí konferencia, ktorá sa koná každo-
ročne a jej hlavnými úlohami je schválenie predloženého výsledku hospodárenia za predchádza-
júci rok, schválenie predloženého rozpočtu na bežný rok, rozhoduje sa o členskom a účelovom 
príspevku pre OPK, schvaľuje plán hlavných úloh na bežný rok a podobne. 

V tomto čase sa v kancelárii už začalo vydávanie, resp. obnovovanie platnosti poľovných líst-
kov. Aj v roku 2021 sme zvolili vydávanie lístkov tak, aby sme čo najviac ochránili našich členov. 
Objednávali sme stránky na daný deň a daný čas. Možno len v ojedinelej situácii tu boli dvaja 
členovia naraz. Musím konštatovať, že je badať, že ľudské zdravie si každý z nás váži najviac. Preto 
sme sa aj my snažili byť ústretoví. Na pár dní som si to vyskúšal na vlastnej koži, kedy som preberal 
žiadosti v kancelárii ja. Bola to ďalšia skúsenosť a som rád, že som mohol stráviť čas a porozprávať 
sa s niektorými našimi členmi aj osobne. Ľudský kontakt je nenahraditeľný, čo nám v poslednom 
období často krát neumožňovala situácia. 

Na záver môjho príhovoru, mi dovoľte, aby som Vám zaželal príjemné čítanie ďalších príspev-
kov, ktoré si pripravili členovia predstavenstva, predsedovia odborných komisií, ktorí Vám presnej-
šie priblížia a zrhnú rok 2021. Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a dali pre Vás čitateľov dokopy 
dianie v našej RgO SPZ Košice a OPK Košice.

S úctou 
      Mgr. Ivan Staš,
     Predseda RgO SPZ Košice a OPK Košice
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Vážení priatelia poľovníci 
a priatelia prírody

Tak ako minulý rok aj tento rok sa pokúsim zhrnúť najdôležitejšie zme-
ny zákonov týkajúce sa poľovníctva, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť 
v roku 2021 a tiež návrhy zákonov resp. zmeny zákonov, súvisiacich s po-
ľovníctvom, ktoré sme v predošlom období mali možnosť pripomienkovať 
alebo sú toho času v legislatívnom procese. 

Neustála zmena zákonov súvisiacich s dnešným poľovníctvom, si vyžaduje zabezpečiť monito-
ring právnych predpisov v rámci legislatívnych procesov. 

 
Zákon o poľovníctve  
Ohľadne vládneho návrhu zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. ktorý v minulosti v parla-

mente neprešiel a je s menšími zmenami platný už dvanásty rok, uvediem toľko, že momentál-
ne na zmenách tohto zákona pracujú pracovníci ústredného orgánu štátnej správy, teda pracov-
níci MPaRV SR. Jedná sa viac menej o rozšírenie kompetencií Pozemkovým a lesným odborom  
na Okresných úradoch vo vzťahu ku konaniam, teda k zhromaždeniam vlastníkov poľovných po-
zemkov, pri obnove užívania poľovných revírov. Tento vládny návrh zákona by mal byť posunutý 
do medzirezortného pripomienkového konania niekedy v marci tohto roku. Naša komisia bude 
chcieť v rámci tohto konania, taktiež prispieť k čo najprijateľnejšej verzii pre užívateľov poľovných 
revírov, ako aj pre individuálnych členov poľovníckej samosprávy. 

 
Zákon o zbraniach a strelive  
Pred rokom som vo svojom článku v Košickom poľovníkovi písal, že koncom roku 2020 mala 

Európska komisia vyhodnocovať a aktualizovať zbraňovou smernicu EU. Väčšina štátov EÚ  
už smernicu implementovala, pričom niektoré štáty schválili a implementovali túto európsku 
smernicu v oveľa prísnejšom znení ako stanovuje samotná smernica EÚ. Čo sa týka samotnej 
implementácie Európskej smernice do nášho právneho systému, uvediem toľko, že vo vládnom 
návrhu zákona o zbraniach a strelive, ktorý je momentálne v legislatívnom procese. Tento návrh 
zákona sme mali možnosť taktiež pripomienkovať, pričom poľovníckej samospráve sa podarilo 
presadiť, aby platnosť zbrojného preukazu bola 10 rokov a nie obmedzené trvanie platnosti zbroj-
ných preukazov z 10 na 5 rokov ktoré navrhovala EÚ. Ďalej v rozporovom konaní SPK okrem iného 
presadila možnosti použitia zbrane pri pietnych aktoch. V októbri 2021 sa uskutočnili ďalšie roko-
vania branno-bezpečnostného výboru s organizáciami, ktoré boli prizvané ku konzultáciám. Dňa 
19.10.2021 NR SR rozhodla, že prerokuje tento vládny návrh zákona v druhom čítaní, ktoré by sa 
malo konať na najbližších schôdzach NR SR a to pravdepodobne do konca tohto roka. 

V krátkosti by som Vám zhrnul k akým zmenám by malo dôjsť: S vysokou mierou pravdepo-
dobnosti, bude v tomto zákone schválené používanie technických zariadení pre rozlišovanie a pre 
lov diviačej zveri aj v noci. Predbežný stav dokumentov indikuje, že je snaha pri love zveri povoliť 
nočné videnia a termovízie.

V Českej republike tohto roku prešla zmena zákona, kde sú pri love povolené tlmiče hluku na 
zbrane, pričom predkladateľ zákona u nás, neplánuje povoliť tlmiče hluku, teda mali by ostať na-
ďalej zakázané. Čo ma neteší je skutočnosť, že by sa mali dosť významne zvýšiť správne poplatky 
pri úkonoch súvisiacich s evidenciou zbraní, vydávaní zbrojných preukazov, európskych zbrojných 
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pasov a to niektoré poplatky až do výšky 100 %, (napr. doterajší poplatok za vydanie Zbrojného 
preukazu je v súčasnosti 16,50 eur, po novom by mal byť 30 eur.)

Potešujúce však je že členovia poľovníckej, lesnej a vodnej stráže, budú mať podľa návrhu zní-
žené poplatky o 50 %. Doteraz si túto zľavu mohli uplatniť len poľná stráž a stráž prírody.

V neposlednej rade chcem upriamiť pozornosť na skutočnosť, že sa podľa novely bude môcť 
prepravovať poľovná zbraň aj za účelom účasti na pietnom akte teda na pohreboch poľovníkov. 
Pevne veríme, že v následnom legislatívnom procese teda v druhom čítaní sa v Národnej rade SR 
návrh nezmení v neprospech poľovníkov, a tiež držiteľov zbrojných preukazov.

Zákaz používania oloveného streliva v poľovníctve  
Naďalej spolu so streleckými organizáciami zastrešujúcimi strelectvo na Slovensku, bojujeme 

proti tendencii výboru Európskej únie a to návrhu plošného zákazu všetkého oloveného streliva 
aj v suchozemskom prostredí, ktoré Európskemu parlamentu a Rade na schválenie navrhol výbor  
EÚ RAUCH a Európska chemická agentúra ECHA. Tento návrh bol doterajšom legislatívnom pro-
cese schválený väčšinou členských štátov EU, pričom ako vieme, že ide o zákaz používania nielen 
brokového ale aj streliva guľového, malorážkového a vzduchovkového. O jeho ďalšom schvaľova-
com procese Vás budeme v najbližšom vydaní informovať. 

Zákon o ochrane prírody a krajiny a vyhláška 
Pred rokom sme Vás informovali, že v mesiaci november sa dostala do medzirezortného pripo-

mienkového konania vykonávacia vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, 
kde je okrem iného navrhovaný „zákaz lovu vlka“. 

Žiaľ od 1.6.2021 je už v platnosti táto vyhláška MŽP SR č. 170/2021., ktorá nadobudla účinnosť 
napriek tomu, že v rámci jeho prípravy neboli odstránené všetky zásadné pripomienky a rozpory. 
V kontroverznej vyhláške je vlk zaradený medzi chránené živočíchy a je zakázané ho usmrcovať, 
zraňovať alebo chytať. Týmto Ministerstvo životného prostredia pod tlakom mimovládnych or-
ganizácií nadradil danú vyhlášku platným zákonom a Ústave SR. Slovenská poľovnícka komora 
však dôrazne odmieta trpieť dopady populistickej legislatívy na našich členov a preto využijeme 
všetky možnosti na pozastavenie účinnosti a zrušenia tejto vyhlášky. Dôsledkom budú neprime-
rané škody na voľne pasenom dobytku a ovciach čo bude mať za následok ďalší úpadok hlavne 
v chudobných finančne poddimenzovaných regiónoch, nehovoriac o škodách, ktoré spôsobujú 
vlci na zveri v poľovných revíroch.

Minulého roku vstúpila do platnosti nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má 
okrem iného dopad aj na užívateľov poľovných revírov napríklad v podobe povinnosti užívateľov 
poľovných revírov žiadať orgány ochrany prírody v treťom stupni ochrany o ich súhlas na vnadenie 
alebo prikrmovanie zveri, okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou 
silážou. 

Tohto roku sme svedkami ďalšieho návrhu zmeny zákona o ochrane krajiny a prírody, (v poradí 
už 33 zmena za 19 rokov platnosti zákona) prostredníctvom skupiny poslancov NR SR, ktorá už 
prešla v prvom čítaní, avšak proti tejto novele sa postavila Vidiecka koalícia, vrátane všetkých 
organizácií ako sú: Slovenská lesnícka komora, Únia reg. združení vlastníkov neštátnych lesov Slo-
venska, Slovenská poľovnícka komora a ďalšie organizácie. Pred NR SR ako aj v Banskej Bystrici sa 
uskutočnilo niekoľko zhromaždení s požiadavkou zastaviť proces legislatívnej úpravy prechodu 
území spod správy Lesou SR a SPF pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Pripravovaná novela 
s navrhovanou zonáciou sa dotkne negatívne výkonu práva poľovníctva asi v 900 poľovných reví-
rov na Slovensku. Aj túto kontroverznú novelu budeme podrobne sledovať. 
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Dovoľte mi v závere skonštatovať, že v posledných rokoch sa zo strany rôznych organizácií  
ako aj niektorých štátnych orgánov, stupňuje legislatívny tlak, ktorý môže mať v konečnom dô-
sledku negatívny dopad na samotný výkon práva poľovníctva. Verím, že v budúcom roku bude 
schválený vládny návrh zákona o poľovníctva v takej podobe aby bol prínosom jak pre užívateľov 
poľovných revírov tak aj pre všetkých poľovníkov na Slovensku. Dúfam že Vás môj príspevok zaujal 
a aspoň trochu zorientoval v zmenách právnych predpisov súvisiacich s poľovníctvom. Zároveň mi 
v mene našej komisie dovoľte aby som Vám všetkým poprial do nového roku hlavne pevné zdravie 
ale aj veľa krásnych poľovníckych zážitkov ako aj poľovníckych úspechov.  

Ďakujem za pozornosť.
        JUDr. Richard Snopko,
	 	 	 	 				predseda	legislatívnej	komisie	OPK	Košice



|9

Správa o činnosti DR OPK Košice 

Činnosť dozornej rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK“) 
a jej organizačných zložiek je upravená najmä zákonom č. 274/2009 Z. z. 
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zá-
kon“), Stanovami SPK a Smernicou pre kontrolnú činnosť dozorných rád 
organizačných zložiek SPK.

Dozorné rady organizačných zložiek SPK vykonávajú celkovú kontrolu činnosti a nakladania 
s finančnými prostriedkami orgánov a komisií OPK raz ročne a to k 31.12. bežného roku a správu 
o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení predkladajú konferencii.

Hlavnou činnosťou Dozornej rady OPK Košice za rok 2021 bola najmä kontrola plnenia uzne-
sení, činnosti a hospodárenia OPK Košice, ktorá sa vykonáva aj priebežne, počas zasadnutí 
predstavenstva OPK Košice. Predseda DR OPK Košice sa zúčastňoval zasadnutí predstavenstva  
OPK Košice, ktorých periodicita bola v minulom roku obmedzená z dôvodu pandemických opat-
rení. Hospodársky výsledok OPK Košice podľa porovnávaných dokladov medziročne stúpol a vý-
razne sa zvýšil stav finančných prostriedkov organizačnej zložky ku koncu roka 2021. Zvýšenie 
výnosov bolo spôsobené najmä zvýšením tržieb za organizovanie kurzu pre kandidátov na získanie 
prvého poľovného lístka, do týchto výnosov však budú premietnuté náklady na jeho realizáciu  
až v ďalšom roku. Kontrolované finančné doklady za uvedené obdobie nevykazujú formálne ne-
dostatky, plnenie uznesení prebieha v súlade s plánom činnosti a s prihliadnutím na okolnosti. 

Dozorná rada OPK Košice trvá na dodržiavaní zásad dlhodobej vyrovnanosti rozpočtu, transpa-
rentnosti a vytvorení podmienok na medziročný nárast majetku OPK Košice.

Mgr. Vladimír Katona,
Predseda DR OPK Košice
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Správa ekonomickej komisie o činnosti komisie 
o čerpaní rozpočtov za rok 2021 
za SPZ RgO Košice a OPK Košice 

Na základe plánov činnosti jednotlivých komisií a ich finančných požia-
daviek boli zostavené rozpočty jednotlivých komisií, ktoré sa viac krát pre-

hodnocovali za účasti predsedu ekonomickej komisie v snahe dosiahnuť vyrovnaný rozpočet  
za celú organizáciu SPZ RgO Košice a za celú organizáciu OPK Košice. Prejednané boli viackrát 
na zasadnutiach predstavenstiev a následne boli predložené na zasadnutie Rade SPZ RgO Košice 
a na Konferenciu OPK Košice, kde boli schválené. Rada SPZ RgO Košice na zasadnutí 10. 6. 2021 
schválila výdavky na opravu fasády poľovníckej budovy do výšky 8 000 € z finančných prostriedkov 
na účte SPZ RgO Košice. 

Hlavnou úlohou ekonomickej komisie je dohliadať na účelné vynakladanie finančných pro-
striedkov. V priebehu roka vykonávala ekonomická komisia kontrolu účtovných dokladov evidova-
ných v pokladničných denníkoch pri hotovostných transakciách, ako aj dokladov pri transak ciách 
uskutočňovaných bezhotovostným prevodom prostredníctvom peňažných ústavov. Predseda 
ekonomickej komisie spolupracoval pri tom s predsedom organizácie a predsedom dozornej rady. 
Sporadicky sa vyskytla nejasnosť, ktorá bola na mieste vysvetlená. Pre obidve organizácie úč-
tovníctvo mesačne spracováva spoločnosť ARIN s.r.o. Predseda ekonomickej komisie na základe 
účtovných výsledkov predkladal na zasadnutia predstavenstva informáciu o priebežnom čerpaní 
rozpočtov podľa jednotlivých komisií a celkovo za obe organizácie. 

1. Čerpanie rozpočtu SPZ RgO Košice za rok 2021
V Osvetovej komisií boli pre aktívnych a zaslúžilých členov SPZ RgO Košice zakúpené pamätné 

medaily, diplomy a odznaky za 475 € a ceny pre súťažiacich počas poľovníckeho dňa za 519 €. 

V Poľovníckej komisii boli výdaje pre poľovnícke združenia na zakúpenie soli pre zver za 640 € 
a príspevky na nákup bažantov na zazverovanie revírov vo výške 900 €.

V Streleckej komisií bol príjem z členských príspevkov na strelnicu 3 368 € a z prenájmu strel-
nice pre OPK za 750 € na streleckú inštruktáž kandidátov a strelecké súťaže. Za prenájom strelnice 
sme zaplatili 2 000 €. 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID 19 predstavenstvo zrušilo pripravené 
skúšky poľovne upotrebiteľných psov a Kynologická komisia nemala žiadne výnosy a náklady.  

V rámci Organizácie výnosy boli z členských príspevkov členov a zápisného vo výške 27 330 €, 
z úrokov 114 € a výnosy z prenájmu prízemia našej budovy 3 870 €. Ostatné výnosy z refakturá-
cie 1 204 € za energie zaplatili nájomcovia. Náklady na administratívu boli na spotrebu materiá-
lu 849 €, pohostenie a potraviny 269 €, nájomné za dávkovač vody 256 €, telefónne poplatky  
790 €, poštovné 52 €, ostatné služby 1 242 € (v tom náklady za účtovníctvo 700 €, služby požiar-
neho technika 189, právne služby 322 €), mzdové náklady 9 386 €, sociálne a zdravotné náklady 
3 213 €, tvorba sociálneho fondu 48 €, ostatné poplatky 160 €, poskytnuté dary 1 090 €, bankové 
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poplatky 162 €, na ústredie SPZ bolo z prijatých členských príspevkov odvedených 8 890 € (z toho 
členský príspevok 3 609 €, zákonné poistenie členov 4 136 € a úrazové poistenia členov 1 145 €). 
Spotreba elektriny 290 €, plynu 477 €, vodné a stočné 195 € a daň z nehnuteľnosti bola 525 €. 

Rada SPZ RgO Košice na zasadnutí 10.6.2021 schválila na opravu fasády poľovníckej budo-
vy do výšky 8 000 € z finančných prostriedkov na účte. Skutočné náklady na opravu fasády boli  
6 202 €, z toho: materiálové náklady 589 €, rekonštrukčné práce vonkajšej fasády 5 000 €, prená-
jom lešenia 360 € a oprava dverí a strechy 253 €. 

SPZ RgO Košice mala pre rok 2021 plánované výnosy v celkovej výške 36 450 €, ktoré splnila  
na 100,51%. Skutočné výnosy boli vo výške 36 635,68 €. 

Náklady celkom SPZ RgO Košice mala plánované pre rok 2021 vo výške 36 909 €, ktoré boli 
čerpané len na 92,75%. Skutočné náklady boli 34 231,32 € a sú nižšie ako skutočné výnosy  
o 2 404, 36 €. Vzhľadom na to, že SPZ RgO Košice mala plánovanú stratu 459 €, tak hospodárenie 
je lepšie o 2 863,36 €, čo sa mohlo dať na opravu fasády a zo schváleného limitu 8 000 € sa pou-
žilo len 3 338,6 € a šetrila sa hotovosť. 

 
Stav finančných prostriedkov SPZ RgO Košice v hotovosti a na účtoch v bankách k 31. 12. 2021 

bol spolu vo výške 57 165,82 €.

2. Čerpanie rozpočtu OPK Košice za rok 2021
Osvetová komisia organizovaním kurzu pre získanie prvého poľovného lístka získala z poplat-

kov 23 650 € a z predaja materiálu 388 €. Náklady mala na spotrebu materiálu 145 €, náklady 
na pohostenie a reprezentáciu 364, mzdové náklady pre lektorov 4 277 €, sociálne a zdravotné 
poistenie 1 253 €, cestovné 54 €, vstupné a parkovné 25 €. 

Poľovnícka komisia mala tržby z poplatkov od poľovných združení za bonitu pôdy 1 830 € 
a z refakturácie poistenia chladiarenských boxov 315 €. Náklady na chovateľskú prehliadku boli 
na spotrebu materiálu 102 €, mzdové náklady 270 €, sociálne a zdravotné poistenie 89 €. Odvod 
20 % z členských príspevkov na SPK predstavoval 399 €.

 
Kynologická komisia pripravené skúšky psov z dôvodu pandémie COVID – 19 musela zrušiť 

a účastnícke poplatky boli vrátené.

Strelecká komisia mala tržby z kurzu kandidátov na získanie prvého poľovníckeho lístka  
4 335 €, z kontrolných strelieb 4 529 € a zo streleckých súťaží 290 €. Náklady na spotrebu mate-
riálu sa dalo 183 €, na zabezpečenie streleckého materiálu 1 929 €, ceny do súťaží 196 €, nájomné 
na strelnicu 750 €, mzdové náklady 3 970 € pre streleckých inštruktorov a rozhodcov, sociálne 
a zdravotné poistenie 1 010 €, občerstvenie na strelnici 168 €, cestovné 45 € a náklady na opravu 
úderníka 20 €.

Organizácia mala tržby z organizovania kurzu 4 220 €, príjem za obnovenie poľovných lístkov 
predstavoval 4 911 €, príjem na poistenie poľovníkov 1 364 €, príjem za straty a zmeny v PL 92 €, 
z predaja šlabikára a doplnkovej skúške 42 € a prijaté členské príspevky 2 020. Na zabezpečenie 
chodu kancelárie mala organizácia náklady na kancelárske potreby a materiál 424 €, na cestovné 
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186 €, náklady na pohostenie 150 €, nájomné na zabezpečenie kurzu 1 127 €, vzdelávacie služ-
by pre SPK 1 240 €, ostatné režijné služby 1 267 € ( z toho právne služby 920 €, poštovné 247 €  
a za veb doménu 100), účtovnícke služby 2 500 €, mzdové náklady boli 9 178 €, sociálne a zdra-
votné poistenie 3 118 €, sociálny fond 44 €, zazverenie revírov 900 €, darčekové poukážky 1 390 €, 
bankové poplatky 153 €, iné ostatné náklady 44 €. Na ústredie OPK sme odviedli na poistenie 
členov 1 620 €, 20%-ný odvod z poľovných lístkov 71 € a 20%-ný odvod z členských príspevkov 
388 € (spolu 2 079 €). 

V roku 2021 OPK Košice dosiahla historicky najvyššie príjmy počas svojej 11 ročnej existencie 
v celkovej výške 47 985,89 €, ktoré boli od celkových nákladov 39 086,88 € vyššie o 8 899,01 €. 

Celkový stav finančných prostriedkov vedených na bežnom účte a v pokladni sa zvýšil  
o 4 761,60 € na 19 620,24 € k 31. 12. 2021. Poďakovanie patrí celému predstavenstvu OPK,  
ale hlavne organizátorom kurzu pre získanie prvého poľovného lístka. 

Ing. Vladimír Molčák,
predseda	ekonomickej	komisie	

SPZ RgO Košice a OPK Košice
Košice, 27. 1. 2022

Správa dozornej rady RgO SPZ Košice 
za rok 2021

Dozorný rada zasadala dňa 9.2.2022, kde vykonala kontrolu za rok 
2021, ktorá bola zameraná na príjmové a výdavkové pokladničné doklady,  
ich úplnosť, obsahovú stránku a aj či sú podpísané štatutárom. Komisia 
konštatuje úplnosť dokladov a nezistili sa žiadne nezrovnalosti.

Zároveň boli kontrolované bankové knihy došlých a vystavených faktúr, mzdové náklady, nákla-
dy na prevádzku a údržbu budovy. 

Evidencia majetku: hmotný a nehmotný majetok v r. 2021 v evidenčnej knihe neeviduje žiadny 
prírastok ani úbytok.
Stav v pokladni: k 1.1.2021 bol 5 010,74 €, k 31.12.2021 bol 613,70 €
Stav na bežnom účte Slsp: k 1.1.2021 bol 22 936,35 €, k 31.12.2021 bol 19 811,83 €
Na účte v OPT Banke: k 1.1.2021 bol 36 651,15 €, k 31.12.2021 bol 36 740,29 €

Keďže kontrolný orgán nezistil žiadne pochybnosti ani nezrovnalosti v dokladoch, navrhujeme 
RADE RgO SPZ účtovníctvo za rok 2021 schváliť.

Disciplinárna komisia nezačala žiadne konania svojich členov v pôsobnosti RgO SPZ Košice  
za rok 2021. Dávame na vedomie RADE RgO SPZ Košice.

Ing. Milan Rabatin,
Predseda DR 
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PROFESIONÁLNY  
PREDAJCA SVETOVÝCH 

ZNAČIEK        
S ÚSMEVOM

PREŠOV
BRNO

ZVOLEN
TRENČÍN

KRAKOW

IBO Prešov OC Eperia, Arm. gen. L. Svobodu 25, 080 01 Prešov - Sekčov , 0901 736 601

NAJVÄČŠÍ VÝBER PRODUKTOV PRE POĽOVNÍKOV, 
OUTDOOR NADŠENCOV A MILOVNÍKOV PRÍRODY.
PRÍĎTE SA POZRIEŤ DO NAŠEJ PREDAJNE IBO V PREŠOVE!
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Vážení kolegovia

Stasituácia s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny je napätá. Medzi 
sebou stoja pomyselné dva tábory, ochranári vs. lesníci a s nimi poľnohos-
podári, majitelia pôdy, poľovníci, včelári, rybári. Proti novele stoja všetci 
tí, ktorí vedia, aký negatívny dopad môže mať táto nepremyslená posla-
necká novela zákona. Nepremyslená je hlavne z toho dôvodu, lebo dodnes 
nemá vypracovanú dopadovú štúdiu či ekonomické dopady, hoci výsledky 
už v prípade NP Muránska planina dnes poznáme.

Aj z tohto dôvodu sa Rada Slovenského poľovníckeho zväzu uzniesla, že bude aj naďalej pod-
porovať podpisovú petíciu Mor Ho! za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstrá-
nenie ohrozenia človeka v prírode, ktorá už dosiahla viac ako 52 tisíc riadnych podpisov. Petícia 
sa nedá podpisovať elektronicky, aj preto žiadame všetkých, ktorí by mohli túto petíciu podporiť,  
aby tak urobili. Aby zapojili svoje rodiny i blízkych. 

Veríme, že po predložení tejto petície do parlamentu bude stiahnutá z druhého čítania a do-
spejeme tak k riadnemu legislatívnemu procesu a vládnemu návrhu zákona. Našim cieľom je,  
aby novela zákona bola nápomocná všetkým dotknutým skupinám obyvateľstva, ale hlavne ľu-
ďom žijúcich v národných parkoch, ktorí tu žijú, pracujú a živia svoje rodiny.

Všetky informácie o tejto petícii, ako aj podpisové hárky na stiahnutie nájdete na tomto 
linku.

Ďakujeme!

Ing. Martina Hustinová,
vedúca	odboru	

Odbor poľovníctva, strelectva a osvety

 tel. č.: +421 257 203 323
 mobil: +421 910 707 082
 e-mail: priroda@polovnictvo.sk
 web1: www.polovnickakomora.sk 
 web2: www.predajdiviny.sk
 web3: www.polovnictvomazmysel.sk 
 Slovenská poľovnícka komora
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Vážení kolegovia poľovníci, 
sympatizanti poľovníctva

Obvodná poľovnícka komora sa riadi Zákonom č. 274/2009 Z .z. o po-
ľovníctve a vyhláškou č. 344/2009 Z. z. ktorou sa zákon o poľovníctve vyko-
náva a kde okrem iného je stanovený aj spôsob pravidelného hodnotenia 
chovateľských zásahov do populácie zveri.

Predmetom hodnotenia každého chovateľského zásahu je poľovnícka trofej, pri ktorej ak ju 
hodnotíme, tak posudzujeme hlavne správnosť vyraďovacieho a regulačného zásahu. Trofej je 
veľmi dôležitým porovnávacím prvkom pri hodnotení kvality zveri v poľovných revíroch. Nesmie-
me nikdy zabudnúť, že pekne upravená poľovnícka trofej je aj pekným doplnkom v každom byte, 
či chate.

Chovateľskú prehliadku každoročne organizuje a vykonáva Obvodná poľovnícka komora v sú-
činnosti s príslušným Okresným úradom. Aj tohto roku chovateľská prehliadka prebehla za prís-
nych podmienok kvôli pandémii koronavírusu. Dňa 16.3.2021 sa konala v priestoroch OPK Košice. 
Samozrejme prebehla iba hodnotiaca časť prehliadky. Hodnotiteľská komisia menovaná obvod-
nou poľovníckou komorou hodnotila správnosť ulovenia každej predloženej trofejovej zveri podľa 
kritérií chovnosti, stanovených pre danú poľovnú oblasť. Spracovaný katalóg z chovateľskej pre-
hliadky si môžete prezrieť na našej webovej stránke.

Záverom by som Vám rád predstavil hodnotiteľskú komisiu, ktorá vyhodnocovala uplynulú po-
ľovnícku sezónu.

Predseda komisie: Ing. Marek Levay
Členovia komisie: Ing. Gabriel Vukušič
 Ing. Martin Matúš
 Ing. Juraj Horňák
 
Poľovníctvu želám do poľovníckej sezóny šťastný, úspešný a zdravý rok.
                                                                             

  Ing. Marek Levay,
predseda	poľovníckej	komisie	

a	životného	prostredia
OPK Košice
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Slovenská poľovnícka komora 
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Poľovníci vyzbierali v roku 2021 
viac ako 214 ton odpadu z prírody

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s re-
dakciou TV Halali vyhlásili v minulom roku už III. ročník projektu Čistý revír = čistá príroda, ktorej 
cieľom bolo zaktivizovať a vyzvať užívateľov poľovných revírov, aby ukázali verejnosti koľko po-
zitívnej a obdivuhodnej práce vykonávajú vo svojich revíroch pre pomoc životnému prostrediu,  
ale zároveň aj pre ľudí a lesnú zver. SPK poskytuje každej organizácii, ktorá o to požiada symbolický 
príspevok na vrecia, separáciu alebo odvoz odpadu vo výške 50 € z Fondu rozvoja a zveľaďovania 
poľovníctva.

Už dva ročníky sa trápime so zákazom organizácie hromadných podujatí, ktorý hlavne na jar 
či v zime, kedy sa odpad zbiera najjednoduchšie, obmedzuje účasť na podobných podujatiach, 
ktorých bývajú pevnou súčasťou napr. základné a materské školy, dobrovoľne hasičské zbory,  
či dobrovoľníci z obcí. Aj napriek tomu bol pre nás výsledok ohromujúci. Do výzvy sa zapojilo  
až 66 užívateľov poľovných revírov, ktorým sa podľa zaslaných informácií podarilo vyzbierať viac 
ako 214 ton odpadu. Najaktívnejšími poľovníkmi boli užívatelia revírov z okresu Malacky, Ružom-
berok, Trenčín, Lučenec, Považská Bystrica a ďalších. V prepočte sa akcie zúčastnilo aj viac ako 
1200 poľovníkov, ich rodinných príslušníkov a niekoľko stoviek dobrovoľníkov.

Naša výzva mala viacero cieľov. Jedným z nich bolo prispieť k ochrane životného prostredia 
a poukázať na našu pravidelnú činnosť a tiež na to, že si laická verejnosť nemôže vytvárať názor 
a bagatelizovať poľovníkov na základe jedného, či viacerých zlých príkladov, ktoré sa objavia v mé-
diách. Pre laika slovo poľovník znamená lovec. 

Správny poľovník ale vie, kedy vymeniť pušku za igelitové vrece a rukavice a svojou troškou 
pomôcť prírode. Lebo taký prírodu nenarúša, ale je jej súčasťou. Preto bolo hlavným cieľom 
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tejto výzvy ukázať verejnosti, že lov je pre nás na mieste poslednom, no mať zdravú zver v čistej 
prírode prioritou.

SPK a redakcia TV Halali je hrdá, že za prvé tri roky, sa nám podarilo prírodu odbremeniť  
od viac ako 550 ton odpadu. Týmto ďakujeme všetkým účastníkom a zapojeným poľovníkom 
i dobrovoľníkom do našej výzvy. IV. ročník tohto projektu vyhlásime opäť od 1.2.2022. Do výzvy  
sa v roku zapojili 66 užívateľov revíru, a za našu OPK Košice sa zúčastnilo aj SPZ PZ Háj Myslava, 
ktorí vyzbierali 900 kg odpadu. 

Ing. Alojz Kaššák,
hovorca	

Slovenská poľovnícka komora
tel. č.: +421 905 803 107

e-mail: press@polovnictvo.sk
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Vážení kolegovia, priatelia a poľovníci

Po odstúpení pána Stanislava Minárika z funkcie predsedu streleckej 
komisie som bol predstavenstvom, ako člen predstavenstva a zároveň stre-
leckej komisie poverený vedením streleckej komisie. Táto pracuje v tomto 
zložení:

Predseda komisie:  Ing. Ondrej Dvouletý PhD.
Členovia komisie:  Mgr. Ivan Staš
 Ing. Gabriel Vukušič 
 Ivan Šoltés
 Stanislav Minárik

Všetci členovia streleckej komisie sú dlhoroční držitelia poľovných lístkov a preukazov strelec-
kého inštruktora a rozhodcu SPK. Niektorí členovia sa aktívne zúčastňujú aj streleckých súťaží a sú 
držiteľmi výkonnostných tried v guľových a brokových disciplínach.

Strelecká komisia v tomto roku nadviazala na predchádzajúce úspešné pôsobenie.
Zásadnou zmenou bolo po vypršaní platnosti zmlúv s firmou Bramar – prevádzkovateľom strel-

nice v Hodkovciach, nadviazanie spolupráce s NCI Security s. r. o. a prechod všetkej streleckej 
činnosti na strelnicu v Nižnej Hutke, kde sme mali zabezpečené výborné podmienky pre našu čin-
nosť. Dúfam, že po vyriešení súčasnej situácie, 
keď je strelnica Nižná Hutka uzavretá, tu nad-
viažeme spoluprácu pre naše ďalšie pôsobenie. 

V roku 2021 strelecká komisia zorganizo-
vala pre našich členov a poľovnícku streleckú 
verejnosť tieto súťaže:

• Majstrovstvá OPK v disciplíne M400, 
OS40, B50

• Verejnú streleckú súťaž v disciplíne G200
• Poľovnícky deň tj. neverejnú streleckú 

súťaž pre užívateľov revírov spadajúcich 
pod pôsobnosť OPK Košice a MsO SRZ 
Košice, ako viacboj v disciplínach G200, 
M200 a OS40.

Všetky tri akcie sa nám v novom prostredí, 
aj vďaka ústretovosti prevádzkovateľa strelni-
ce vydarili. V budúcnosti radi privítame vyššiu 
účasť strelcov.

Okrem už vyššie súťaží plnila strelecká ko-
misia úlohy vyplývajúce zo zákona 274/2009 
Z.z. a to organizáciou:

• kontrolných strelieb pre členov SPK.
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• streleckej prípravy uchádzačov o prvý poľovný lístok,
• praktických skúšok zo strelectva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok

Dôležité je pre streleckú komisiu v najbližších rokoch:
• Zorganizovať kurzy na získanie preukazu streleckého inštruktora a rozhodcu SPK pre rozšíre-

nie základne a doplnenie streleckej komisie. 
• Rozšíriť a omladiť rady členov OPK Košice, ktorí budú reprezentovať našu organizáciu  

na streleckých súťažiach organizovaných v rámci SPK.
Zároveň touto cestou vyzývam členov OPK Košice, najmä mladšiu generáciu, ktorá má vzťah 

k strelectvu a chuť aktívne pôsobiť, ako strelecký inštruktor a rozhodca SPK, aby sa prihlásili v kan-
celárii OPK Košice osobne alebo e-mailom. Nadviazať bližšiu spoluprácu s OPK Košice – okolie  
pri organizácii streleckých súťaží a tréningu strelcov reprezentujúcich OPK.
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V závere by som sa chcel dotknúť kontrolných strelieb, ktorých význam spočíva predovšetkým 
v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva, správnosť 
nastrelenia zbrane a jej funkčnosť. Napriek zlepšeniu sa na kontrolných streľbách stále stretá-
vame s prípadmi nedodržiavania pravidiel pre bezpečnú manipuláciu a streľbu, napriek tomu,  
že tieto sú v pozvánkach výslovne uvedené!!! Pripomínam, že každý člen SPK, držiteľ zbraní  
na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. 
Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolné streľby, každý rok po dobu troch rokov od získania 
prvého poľovného lístka.

A na záver môjho krátkeho príspevku ďakujem svojim predchodcom za vybudovanie funkčnej 
streleckej komisie. Súčasne chcem poďakovať členom predstavenstva za podporu a za prejavenú 
dôveru.

Poľovníctvu zdar!
Ing. Ondrej Dvouletý PhD.,

poverený	vedením	streleckej	komisie
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Vážení priatelia, poľovníci
V roku 2021 – nám podobne ako v predchádzajúcom roku preventívne opatrenia Regionál-

nej veterinárnej správy zamerané na prevenciu a eradikáciu afrického moru ošípaných prakticky 
znemožňili vykonať naplánované skúšky poľovne upotrebiteľných psov. 

Kynologická komisia sa podieľala na prednáškach pri príprave kandidátov v kurze pre získanie 
prvého poľovného lístka, kde chcem poďakovať Ing. Renáte Karolovej PhD. za jej dôsledný a profe-
sionálny prístup pri príprave aj samotných prednáškach, ktoré sa uskutočňujú dištančnou formou 
v on-line priestore.

Pre rok 2022 plánujeme v našich prímestských revíroch organizovať farbiarske skúšky malých 
plemien a farbiarske skúšky duričov, ktorých konanie nám dúfam epidemická situácia umožní.

Kynológii zdar!
Ing. Ondrej Dvouletý PhD.,

poverený	vedením	streleckej	komisie
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Zo života poľovníckych združení

Poľovnícke združenie
Háj Myslava

Napriek zložitej situácii spojenej s pandémiou, aktívna činnosť členov 
PZ neustala ani v tejto dobe. Jarné sčítanie zvery, pokladanie vakcín atď. 
boli vykonávané ako každý rok. 

V máji členovia PZ vykonali brigádu zameranú na vyzbieranie odpadu v časti pri Poľove.  
Počas kosenia krmovín niektorí členovia robili vyhľadávanie srnčiat pre zabránenie strát pri ko-
sení. Neustala ani činnosť ako je oprava krmelcov, posedov jednotlivo, alebo v menšej skupine.  
Keď to situácia dovolila, uskutočnila sa VČS PZ, kde sme zhodnotili činnosť v uplynulej sezóne, 
prijali opatrenia vzhľadom na súčasnú situáciu aj pre nasledujúce obdobie. Zároveň prijali sme 
piatich čakateľov za plnoprávnych členov PZ, ktorí prispeli výstavbou nových poľovníckych zaria-
dení v revíri.

Začiatkom júna aj naše PZ postihol AMO, čoho sme sa obávali, sledujúc vývoj v blízkych okre-
soch. V Bukovskej časti bol zistený úhyn diviačej zveri. Analýza vzoriek potvrdila AMO. Okamžite 
boli prijaté opatrenia na aktívne vyhľadávanie, odoberanie vzoriek, dezinfekciu a likvidáciu kadá-
verov v celom revíri, ktoré platia stále. Môžeme konštatovať, že porovnaním odstrelu a sledovania 
prítomnosti diviačej zvery v minulom období sa stavy diviakov podstatne znížili. Pre PZ to zname-
ná aj to, že vyvrcholenie poľovníckej sezóny spoločnými poľovačkami na diviačiu zver je nateraz 
minulosťou. 

Čo sa týka srnčej zveri, odstrel srncov bol splnený na 100% a jej stavy v revíri sú stabilizované. 
Bohužiaľ, táto zver má vysokú úmrtnosť pri kolízii s motorovými vozidlami. Pri malej zvery je si-
tuácia podobná, ako v ostatných revíroch. Nachádza sa tu zajačia aj bažantia zver, ale v počtoch,  
ktoré nie je možné poľovne obhospodarovať t. j. neplánuje sa žiadny odstrel. 

Pre prikrmovanie v zimnom období sa riadime aktuálne prijatými opatreniami vzhľadom  
na danú situáciu. 

Nezabúdame ani nato, aby zver mala počas roka dostatok soli. 
V revíry zaznamenávame aj problémové situácie, ktoré spôsobujú nedisciplinovaní motoristi, 

motorkári a niektorí psíčkari, ktorí bezohľadne porušujú viaceré nariadenia. Zamedzeniu vstupu 
vozidiel do niektorých častí sme riešili aj osadením rámp. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že členovia PZ Háj majú stále v revíri dosť práce a každý z členov 
v rámci svojich možností prispieva k spoločnému dielu.

Jaroslav Bernát,
PZ	Háj	Myslava
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Zo života poľovníckych združení

Zložitý, ale úspešný poľovnícky rok 
v PZ Hradová

Ako už nadpis hlása, rok 2021 bol poznačený, tak ako celá spoločnosť  
aj u nás Covidom 19. prakticky sme sa nestretávali. Ešte, že existuje tele-
fón, inak by sme sa už nepoznali. 

Kavečanská výročka, so všetkým, čo k tomu patrí vrátane hudby a koláčov nebola. Chod zdru-
ženia výbor zabezpečoval telefonicky. V Kavečanoch vždy perfektne zorganizované spoločné po-
ľovačky na diviaky, boli zrušené. Stavanie májov a ďalšie akcie v spolupráci s Obecným úradom  
sa neuskutočnili. Skrátka spoločensky bol a vyslovujem presvedčenie, že rok 2022 bude úplne iný.

Napriek spomínaným problémom poľovnícky to bol veľmi úspešný rok. Tak, ako každý rok, 
zamerali sme sa v prvom rade na starostlivosť o poľovnú zver.

Zabezpečovali sme v dobe núdze prikrmovanie. Vďaka obvodnej poľovníckej komore sme za-
bezpečili soľ. Boli opravené a novo postavené posedy.

Veľkú radosť máme, že náš revír ako jeden zo 64 v okrese Košice mesto a okolie obišiel africký 
mor ošípaných. Čim, že to vysvetliť? Najväčšia pravdepodobnosť s určitosťou až 90 % je diaľnica, 
lebo revíri tesne za diaľničným plotom smerom na západ sú bez výskytu AMO. Revíri susediace 
s maďarskou hranicou už diviakov nepoznajú. Svetlo svieti na konci tunela aj pre diviakov v tejto 
oblasti. Potvrdzuje to aj laboratórny nález v 4 revíroch, kde ulovený diviak bol virologicky ne-
gatívny, bez vírusu, ale serologicky pozitívny. To znamená, že prekonal AMO, alebo bol v styku 
s pozitívnym jedincom.

To, že v Kavečanoch nemáme AMO kladne ovplyvnilo aj lov diviakov. Hospodárime ani nie  
na 1 000 ha poľovnej ploche, ale ulovili sme už vyše 60 ks diviakov v rôznej/rôznych druhov prasa, 
kancov...

Pozitívne hodnotím, že sa podarilo presvedčiť členov PZ o nutnosti lovu bez rozdielu pohlavia.

Chcel by som poďakovať Obvodnej poľovníckej komore, že nezabudla na Kavečany a zakúpi-
la nám 150 ks bažantov, ktorými zamoríme/zásobíme náš revír.

Pred 10 rokmi aj v Kavečanoch sme realizovali poľovačky na bažantiu zver. Chcem vysloviť pre-
svedčenie, že líšky a diviaky budeme loviť tak ako doteraz a bažanty nájdu ideálny domov.

Na záver: 
Aj keď sme najmenšie poľovnícke združenie o to sme aktívnejší. Nálada je výborná za celý rok 

sme nezažili žiadny problém. Veríme, že rok 2022 bude slobodnejší a všetky naše spoločenské 
podujatia, ktoré utužujú kolektív a robia dobré meno poľovníkom v Kavečanoch budeme môcť 
slobodne realizovať.

MVDr. Štefan Karahuta,
predseda	PZ	Hradová	
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Sme Cestovná kancelária HUBERTUS
ckhubertus@ckhubertus.com • www.ckhubertus.com • fb: @ckhubertus

Našou motiváciou je pripraviť a zabezpečiť ponuky a zájazdy na mieru 
s ohľadom na požiadavky našich klientov. Spokojnosť našich zákazníkov je 
našim cieľom. Nesprostredkuvávame ponuky vytvorené niekým iným, kaž-
dú ponuku, ktorú ponúkame máme starostlivo vyskladanú a zabezpečenú. 
Dbáme na kvalitnú spoluprácu s našimi renomovanými obchodnými part-
nermi, pôsobiacimi v krajinách, v ktorých ponúkame zájazdy na ulovenie si 
Vášho sna. Každú lokalitu, kde ponúkame lov máme osobne preskúmanú.

Vedeli ste, že lov vlka v Bielorusku sa uskutočňuje dvomi spôsobmi, „vábením“ (je to nočný 
lov s profesionálnym sprievodcom) a „na vlajky“ (honci v rojnici ženú vlky na lovcov a natiahnuté 
vlajky im naznačujú, kde sa vlk pohybuje). 

Lov husí je na poli vo vyhĺbených jamách, kde sú umiestnení a zamaskovaní lovci. Je to neuve-
riteľný zážitok.

Lov losa v období ruje sa uskutočňuje privábením profesionálnym vábičom. V novembri je lov 
losa cez deň, kedy sa pasú na zamrznutej repke vo väčších počtoch. V novembri je možná spoločná 
poľovačka na netrofejné losy. 

To je iba časť zaujímavostí, ktoré máme pripravené pri nami zabezpečených lovoch. Zažite 
s nami dobrodružstvo a neopakovateľne zážitky. 

Čo ponúkame a zabezpečujeme?
V prípade záujmu Vám poskytneme kompletný balík služieb a …

• dbáme na osobný prístup a poradenstvo pri výbere ponuky lovu 
• zabezpečujeme prípravu povolení, ciel, deklarácií
• zabezpečujeme ubytovanie a stravovanie v blízkosti miesta lovu na overenej úrovni
• zabezpečujeme profesionálnych poľovných sprievodcov
• spolupracujeme s renomovanými, overenými partnermi v konkrétnej krajine miesta lovu
• zabezpečujeme služby tlmočníka
• zabezpečujeme hodnotenie a prvotnú prípravu trofejí
• zabezpečujeme dokumentáciu pre vstup na územie Ruskej federácie, Bieloruska a iných 

štátov
• zabezpečujeme organizáciu dopravných služieb, rezerváciu a nákup spiatočných leteniek 

zabezpečujeme dovozné formality na colné konanie 
• zabezpečujeme organizovanie voľnočasových aktivít

…Ulovte si s nami svoj sen!

CK HUBERTUS / Mi&Ja agency spol. s r.o.
sídlo: Bauerova 36, 040 23 Košice, Slovak republic
prevádzka: Letná 27 / 2 poschodie / č. dv. 2. B.10 / 043 14 Košice / Slovak republic
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Otvorenie poľovníckeho kurzu 
- február 2021

Dňa 12. februára 2021 sme otvorili poľovnícky kurz pre novú skupinu 
uchádzačov o prvý poľovný lístok. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, 
prebiehala dištančnou formou.

O poľovnícky kurz v tejto skupine prejavilo záujem ďalších 36 uchádzačov. Tešíme sa, že poľov-
níctvo stále rozširuje rady svojich členov v SPK a oslovuje širokú verejnosť.

Dištančné vzdelávanie prebehlo prostredníctvom výkladu prednášok online výučbou. Každý 
uchádzač sa cez internet prihlásil do programu, v ktorom bude môcť absolvovať výklad teoretic-
kého učiva.

Na absolvovanie kurzu bolo potrebné zúčastniť sa výuky týchto predmetov: Poľovnícka osve-
ta, poľovnícka kynológia, starostlivosť o zver a choroby zveri, poľovnícka zoológia a biológia. Práv-
ne predpisy v poľovníctve a poľovnícke strelectvo.

Uchádzač potrebuje splniť kvótu minimálne 60 hodín absolvovaných prednášok. Teoretický 
výklad prebehne v podaní prednášajúcich Juraj Kočan, Ing. Renáta Karolová, PhD., Ing. Gabriel Vu-
kušič, Ing. Ondrej Dvouletý, PhD., Ing. Matúš Čorňák, Ing Vladislav Szczurek, JUDr. Richard Snopko.

Po splnení teoretickej prípravy sa realizovala na strelnici Nižná Hutka dvojdňová praktická 
príprava zo strelectva, konštrukcie zbraní a prvej pomoci ktorá sa uskutočnila v rámci platných 
protipandemických nariadení SR. Na priebeh praktickej prípravy dohliadali skúšobní komisári  
pán Stanislav Minárik (brokové strelište), Ing. Gabriel Vukušič (guľové strelište), Ing. Ondrej Dvou-
letý (konštrukcia zbraní), MUDr. Miloš Sopko (zdravotná príprava prvej pomoci). Predsedom skú-
šobnej komisie bol delegovaný Slovenskou Poľovníckou Komorou Ing. Ľudovít Lippai. 

Každý uchádzač má v rámci svojej výučby naplniť aj prax vo vybranom poľovníckom združení 
a to najmenej 100 hodín v rozsahu trvania 1 rok.

Záznam o poľovníckej praxi a skončenej teoretickej a praktickej prípravy sa zaznamenala  
do kandidátskej knižky uchádzačov.

Naši	kandidáti
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Záverečná skúška uchádzačov o prvý poľovný lístok sa uskutočni po splnení praktickej prípravy 
v poľovných revíroch. O priebežných aktualitách informujeme kandidátov tiež e-mailovou koreš-
pondeciou.

O veľký záujem o prvý poľovný lístok sme otvorili ďalší kurz, ktorý kvôli protipandemickým 
opatreniam prebieha dištančnou formou vzdelavania. 

V prípade nejasností všetky informácie uchádzačom radi upresníme. Novým kandidátom že-
láme veľa úspechov. Neustály záujem o poľovné kurzy zo strany nových uchádzačov je zrkadlom 
toho, že vzdelávanie v oblasti poľovníctva má zmysel. Vychovávame tých najlepších adeptov, ktorí 
budú mať čestné miesto v reprezentovaní poľovníctva ako nášho národného kultúrneho bohat-
stva.

Byť poľovníkom je veľmi zodpovedná úloha. Poľovníctvo nie je iba záujmový koníček,  
ale životný štýl. Ten, kto sa rozhodne stať poľovníkom, má pred sebou poslanie. Nie je nám 
jedno, ako bude vyzerať naše životné prostredie a stav poľovnej zveri v budúcnosti. Chceme sa 
pričiniť o jeho zveľaďovanie, a vychovávať týmto smerom aj budúce generácie.

Týmto chcem motivovať ďalšiu skupinku uchádzačov, aby sa zhostili svojho poslania zvládnuť 
poľovnícky kurz úspešne.

Želám veľa úspechov všetkým uchádzačom, ale aj nám ostatným. Veľa zdravia, pozitívnej ener-
gie a pohody v roku 2022!

Poľovníctvu zdar!
Juraj Kočan, 

predseda	osvetovej	komisie
RgO SPZ a OPK Košice

Môj poľovnícky kurz

Zvažujete absolvovať poľovnícky kurz, no neviete presne, čo to zname-
ná? Mám ho čerstvo za sebou a rada sa s vami podelím o svoju skúsenosť.

Prihlášku na poľovnícky kurz som si podala v marci roku 2020. Kurz sa síce 
pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu začal s trojmesačným 
oneskorením, až v júli, ale potom už všetko prebiehalo podľa plánov. Najskôr 
sedemdesiat hodín teoretickej prípravy. Na Univerzite veterinárneho lekár-

stva a farmácie v Košiciach sme absolvovali pútavé prednášky z predmetov poľovnícka osveta (Ju-
raj Kočan), poľovnícka kynológia (Renáta Karolová a Ondrej Dvouletý), starostlivosť o zver a cho-
roby zveri (Matúš Čorňák), lov zveri a poľovnícke plánovanie, zoológia a biológia (Gabriel Vukušič), 
právne predpisy v poľovníctve (Richard Snopko) a poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch 
spôsobených pri výkone práva poľovníctva (Peter Petergáč a Vladislav Szczurek).

Nasledovala prax vo vybranom poľovníckom združení. No bol začiatok jesene a znova sa o slo-
vo prihlásil koronavírus. Prišli prísne nariadenia, lockdowny, karanténa. Čas, ktorý som musela 
stráviť doma, som využívala najmä na učenie, čo mi vyhovovalo. Praktické skúšky zo strelectva, 
konštrukcie zbraní a prvej pomoci sa uskutočnili 29. a 30. mája 2021 na strelnici Nižná Hutka. 
Hoci to bol pomerne studený a daždivý víkend, všetci sme mali perfektnú náladu i presnú mušku. 
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Boli sme rozdelení na skupiny. Kým jedna strieľala z malokalibrovky, druhá strieľala z brokovnice 
a tretia si ťahala vedomostné otázky. Tie sme zodpovedali pred trojčlennou komisiou. Na priebeh 
praktických skúšok dohliadal predseda obvodnej poľovníckej komory Košice Ivan Staš.

      

DEŇ D
Pred nami boli záverečné 

skúšky z teoretickej časti na 
UVLF. Konali sa 7. augusta. Zišli 
sme sa ráno, všetci slávnostne 
oblečení. Uvítal nás optimistic-
ky naladený predseda obvodnej 
poľovníckej komory Ivan Staš 
a podpredseda Gabriel Vukušič, 
predseda skúšobnej komisie Ľu-
dovít Lippai, členovia komisie 
za OPK Juraj Kočan a Dominika 
Mihaličová, za okresné riaditeľ-
stvo Policajného zboru npráp. 
Miriam Gulová. Samotná skúš-
ka pozostávala z dvoch častí. 
Z testu na počítači, teda otázok 
priamo z poľovníctva, a z do-
plnkovej skúšky zameranej na 
získanie zbrojného preukazu D, 
E a F. V online teste sa mi po-
darilo uspieť na 95,7 %. Mys-
lím, že je to dosť veľký úspech  
na úplného nováčika v poľov-
níckych kruhoch. Veď o po-
ľovníctvo som sa nezaujímala,  
až kým som nezačala náhodou 
stretávať ľudí z tejto „brandže“. 
Boli zábavní, milí a každý mal 
mnoho krásnych príhod, o kto-
rých mi hodiny vášnivo rozprá-
vali. Presne vtedy sa začala 
moja nová životná etapa. V ko-
lektíve poľovníkov.

JEDNA Z VÁS
Predtým som nemala veľa príležitostí zúčastniť sa na poľovníckych akciách. Mojou azda prvou 

bolo práve slávnostné pasovanie po poľovníckych skúškach. Hoci som približne vedela, ako bude 
prebiehať, reálne som ostala úplne uchvátená a dojatá. Na to sa nedá pripraviť, to musíte zažiť.

Akt pasovania nových poľovníkov pripadol za úlohu podpredsedovi Obvodnej poľovníckej ko-
mory Košice Gabrielovi Vukušičovi. Každého uchádzača pri pokľaknutí na pravé koleno pasoval 
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mečom so slovami: „Prepúšťam 
ťa z učenia nášho a zaraďujem 
medzi slobodných poľovníkov, 
v mene nášho patróna svätého 
Huberta, v mene našej vrch-
nosti a práva nášho starodáv-
neho.“ Následne sme dostali vy-
svedčenie, prijímali gratulácie. 
Všetci boli srdeční, milí. Každý 
poľovník si isto pamätá svoj veľ-
ký deň. Ani ja na ten svoj neza-
budnem.

Mimochodom, poľovnícky 
kurz v našej skupine úspešne 
absolvoval aj primátor Košíc, 
Jaroslav Polaček. Boli sme dob-
rá partia, nik sa nad nikým ne-
vyvyšoval a oslava po skúškach 
prebiehala už ako v rodinnom 
kruhu. Tak by to malo byť medzi 
poľovníkmi. Mali by sme byť sú-
držní, veď nás spája minimálne 
puto lásky k prírode a poľovníc-
tvu.

Takže poľovnícky kurz bol 
pre mňa cenná skúsenosť. Spo-
znala som zaujímavých ľudí.  
Po dlhom čase som sedela opäť 
v školskej lavici a užívala si vý-
klad, čo mi pripomenulo sladké 
vysokoškolské časy. Ďakujem 
milým prednášajúcim za cenné 
vedomosti. 

Poľovníctvo mi otvorilo nové obzory. Mrzí ma, že si ho mnoho ľudí asociuje len s lovom. Mo-
jím zámerom v poľovníctve je v prvom rade objavovať prírodné krásy. Teším sa na zážitky, nik-
dy pred tým neuprednostním získavanie úlovku alebo trofeje. Chcem byť pozitívnym príkladom,  
ktorý bude prezentovať poľovníctvo len v dobrom svetle. 

Poľovníctvu zdar!

Andrea Kvotidianová,
(Andrea	Kvotidianová	

je	spisovateľka,	
autorka	kníh	F	ako	Fetiš	a	Mala	tajomstvo)
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Hneď na úvod mi prišla na rozum myšlienka, že rok 2021 v PZ LOVENA 
nazvem, pretože sa ináč ani nazvať nedá, rokom POĽOVNÍCKO – COVIDO-
VÝM. 

Už od samého začiatku sezóny presnejšie od 1. 3. 2021 sme všetci členo-
via PZ bojovali aj so zákazom vychádzania, kvôli pandémii a to nám v súvis-
losti s obhospodarovaním revíru robilo nemalé starosti. Neskôr od 1. 4. 2021 

uznesením vlády SR bola umožnená cesta za účelom pobytu v prírode pre držiteľov poľovných 
lístkov, s cieľom plnenia opatrení proti šíreniu AMO. Týmto sa nám vychádzky do revíru výrazne 
uľahčili. 

Začiatkom jari ako každý rok sme od RVPS – KE mesto dostali vakcinačné tobolky určené  
na orálnu vakcináciu líšok proti besnote. Rozdelili sme vakcíny medzi členov a jeden jarný víkend 
sme mali o zábavu a prechádzku naším revírom postarané. Nakoľko sme prímestským revírom, 
berieme túto problematiku veľmi vážne a poctivo sme všetky vakcíny rozniesli po revíri. Rovno-
merne sme ich vyložili v lese okolo sídlisk Ťahanovce, Furča ako aj pod Košickou Novou Vsou. 
Rovnako sme postupovali aj pri jesennej orálnej vakcinácii v mesiaci október. Následne s odstu-
pom jedného mesiaca odovzdávame na príslušnú RVPS-ku po dve líšky za účelom vyšetrenia  
na besnotu.

Samozrejme nesmieme zabudnúť na jarné brigády v PZ. Úlohy sme si podelili a následne v poč-
te dvaja, traja členovia (ako pandemické kritéria dovoľovali) sme sa postupne venovali oprave na-
šich dvoch chát, skrášľovaniu okolia chát, ale najviac času sme strávili na našich šiestich políčkach, 
ktoré máme rovnomerne rozložené po revíri. Políčka sme preorali a vysadili na nich zemiaky, ovos, 
hrach, ďatelinu aj lucernu. Určite to bude prospešné pre zvýšenie úživnosti revíru, ako aj samotnú 
srnčiu zver.

Údržbu a opravu poľovníckych zariadení (či už posedov, alebo krmelcov) si naši členovia robia 
individuálne a priebežne počas celého roka. 

Problematika AMO je v našom revíri na prvom mieste. Veľmi intenzívne sa venujeme lovu 
diviakov. Všetci členovia majú vypísané povolenia na lov diviačej zveri, bez ohľadu na vek a pohla-
vie. Intenzívne navštevujeme revír, najčastejšie za účelom lovu diviakov. Máme aj takých vzorných 
členov, ktorí už v októbri ulovili do 20 kusov diviačej zveri. Niektoré vychádzky sú zamerané aj na 
vyhľadávanie uhynutých tiel diviakov. Tu musím ale s veľkým potešením konštatovať, že v prebie-
hajúcej poľovníckej sezóne sme žiadny úhyn čo sa týka AMO nenašli. Taktiež veľmi poctivo, presne 
podľa nariadení RVPS Košice mesto a Košice okolie odoberáme z každého diviačieho kusa vzorku, 
ktorá hneď v nasledujúci deň je odovzdaná na príslušnú RVPS-ku. Samozrejme každý ulovený di-
viak, je až do obdržania výsledku z rozboru vzorky v chladiacom boxe. Až po obdržaní negatívneho 
výsledku, je možné daného diviaka vybrať z boxu a následne divinu rozdeliť. Úhyny diviakov ktoré 
sme v našom revíri zaznamenali boli všetky s negatívnymi výsledkami. S najväčšou pravdepodob-
nosťou išlo stále o následky z dopravných nehôd, nakoľko sa tieto úhyny nachádzali vždy v blízkosti 
frekventovaných ciest. Držme si navzájom prsty aby sme to s tou „negativitou“ čo sa týka vzoriek 
na AMO vydržali čo najdlhšie. 

Trošku informácii aj o srnčej zveri. Nakoľko máme pestré zastúpenie poľnohospodárskych plo-
dín, zimy sú čo sa snehu aj mrazu týka pomerne slabé, takže tejto zveri sa u nás darí veľmi slušne. 

Poľovnícka sezóna v PZ Lovena
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Plán lovu srncov pre túto poľovnícku sezónu sme mali 4 – 3 – 4. Počas doby lovu sme tento plán 
aj splnili. Hlavne trofeje srncov tretej vekovej triedy sú veľmi slušné aj zaujímavé. Srny a srnčatá 
lovíme v minimálnom rozsahu, nakoľko máme veľa dopravných nehôd.

Záverom si všetci poľovníci, aj milovníci prírody zaželajme čo najmenej covidových prípadov, 
čo najmenej AMO prípadov a čo najviac oddychu a relaxu na našich nádherných slovenských 
poliach, lúkach a lesoch. Do nového roku 2022 želám všetkým čitateľom hlavne pevné zdravie, 
pretože v dnešnej dobe je to asi to najpodstatnejšie aj najpotrebnejšie.

S pozdravom LOVU ZDAR 
Ing. Marek Levay, 

poľovnícky	hospodár	PZ	LOVENA,	
predseda	komisie	pre	poľovníctvo	
a	životné	prostredie	OPK	Košice
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