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Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s tvorcami 

Televíznej relácie Halali vyhlásili koncom apríla výzvu s názvom Čistá príroda = čistý revír, ktorej cieľom 

bolo aktivizovať a vyzvať čo najviac užívateľov poľovných revírov na Slovensku, aby ukázali verejnosti 

koľko pozitívnej a obdivuhodnej práce vykonávajú vo svojich poľovných revíroch pre pomoc životnému 

prostrediu, ale zároveň aj pre ľudí a lesnú zver. 

Úspešná výzva                                                      

Do ani nie tri týždne trvajúcej výzvy sa zapojilo 39 poľovníckych združení a spoločností, ktoré organizujú 

alebo sa zúčastňujú na podobných akciách. Na začiatok sa to nemusí zdať veľa, no počet poľovníkov 

a dobrovoľníkov sa priblížil k číslu 1600. Poľovníci nám zasielali fotografie zo zberu, údaje o počte 

účastníkov, množstve a druhu vyzbieraného odpadu. Výsledok bol pre nás ohromujúci! 500 vriec 

separovaného odpadu, 13 traktorových vlečiek, 10 prívesných vozíkov, 27 veľkokapacitných kontajnerov 

a 88,6 ton iného odpadu. Prepočtom priemerných nosností jednotlivých zariadení sme sa zaokrúhlene dostali 

na ohromujúce číslo 250 ton odpadu!!! 

Odmena 

Odmenou pre všetkých poľovníkov aj dobrovoľníkov bol pocit z dobre vykonanej práce, osveta pre deti 

a mládež, ale čo bolo hlavné vyčistená príroda od odpadkov. Na všetkých akciách si poľovníci ako 

poďakovanie za pomoc pre malých aj veľkých pripravili množstvo sprievodných akcií, napr. streľbu zo 

vzduchovky, ktorá deti stále mimoriadne baví, streľbu z luku, edukáciu ako triediť a separovať odpad 

a podobne. Samozrejme nikde nechýbal ani chutný guľáš z diviny. 

Cieľ 

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 médiách. Pre laika slovo 

poľovník znamená lovec. Málokto však vie, že poľovník sa v prvom rade o zver stará, chráni ju, tak isto sa 

stará o ochranu a tvorbu životného prostredia. Vysádza stromy, vytvára vetrolamy a aleje, čím 

tvorí prirodzený úkryt pre srnčiu a malú zver, v teplom letnom počasí prináša do poľných revírov tisícky 

litrov vody, aby zver neuhynula od smädu, v zimných mesiacoch zveri prináša seno a letninu, aby straty boli 

čo najmenšie. No a v jarnom období sa venuje zberu odpadu, ktorú do našej prírody nepriniesol nikto iný 

ako najväčší škodca-človek. Aj preto správny poľovník 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 tejto výzvy ukázať verejnosti, že lov je pre nás na mieste poslednom, no mať zdravú zver v čistej 

prírode prioritou.  
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POZN: Všetky fotografie od 39 užívateľov poľovných revírov a podrobné informácie zo zberu odpadu 

sú uverejnené na stránke SPK: 

https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/cista-priroda-cisty-revir.html  

ČISTÁ PRÍRODA = ČISTÝ REVÍR 

https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/cista-priroda-cisty-revir.html

