ČINNOSŤ A ORGÁNY
KLUBU HISTÓRIE SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCTVA

Štatutárni zástupcovia
Predseda KHSP : RNDr. Štefan Šramka
Adresa KHSP
Klub histórie slovenského poľovníctva, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Poslanie KHSP
1.

skúmať historické stránky poľovníctva,

2.

evidovať a mapovať kultúrne pamiatky slovenského poľovníctva,

3.

zisťovať osobnosti slovenského poľovníctva,

4.

zisťovať a vyhodnocovať právnu úpravu poľovníctva v jeho historickom
vývine,

5.

zbierať historickú literatúru a predmety o kultúrnych hodnotách poľovníctva,

6.

poskytovať pomoc akciám obohacujúcim kultúrne hodnoty poľovníctva,

7.

poskytovať pomoc začínajúcim autorom pri publikovaní prác o histórii
slovenského poľovníctva,

8.

organizovať vedecké sympóziá, konferencie a vedecké semináre na
hodnotenie historických stránok slovenského poľovníctva a rozvoja jeho
hodnôt,

9.

organizovať súťaže (imitovanie zvukových prejavov jelenej zveri, imitovanie
zvukových prejavov ostatnej poľovnej zveri, streľba z historických
poľovníckych zbraní, poľovnícke nože, poľovnícke šperky, atď.) na
obohatenie kultúrnych hodnôt poľovníctva,

10. spolupracovať s národnými a medzinárodnými organizáciami, ktoré majú
podobné zameranie ako KHSP s cieľom zachovania a zveľaďovania hodnôt
poľovníctva v celosvetovom meradle,
11. predkladať návrhy a podnety orgánom SPZ a iným orgánom, ktoré sa týkajú
poľovníctva, a to na zlepšenie jeho jednotlivých stránok,
12. výchovne pôsobiť na členov SPZ a na verejnosť pri ochrane a zveľaďovaní
hodnôt poľovníctva
Výbor KHSP
Predseda :

RNDr. Štefan Šramka

Člen výboru :

Peter Plánovský st.

Člen výboru :

Magdaléna Zvaríková

Člen výboru :

Doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.

Člen výboru :

Ing. Štefan Palaťka

Dozorná rada – predseda :

Ing. Marián Šebo

Organizačné členenie KHSP do sekcií:
1. História chovu a lovu zveri a inštitucionalistiky
Predseda: Ing. Marián Šebo
2. Poľovnícka etika, kultúra, literatúra a publicistika
Predseda: Ing. Jozef Herz, CSc.
3. Histórie právnej úpravy poľovníctva
Predseda: Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.
4. Historické pamiatky a umelecká tvorba
Predseda: Ing. Marián Číž
5. Imitovanie zvukových prejavov jelenej zveri
Predseda: Peter Plánovský
6. Imitovanie zvukových prejavov ostatnej poľovnej zveri
Predseda: František Stoličný
7. Historické strelné palné zbrane
Predseda: Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.
8. Chladné poľovnícke zbrane
Predseda: Ing. Alojz Drábek
9. Poľovnícky šperk
Predseda: Magdaléna Zvaríková
10. Historické strelné mechanické zbrane
Predseda: RNDr. Štefan Šramka
Činnosť KHSP
KHSP spolu s ďalšími organizátormi počas Dní Sv. Huberta vo Sv. Antone (v
mesiaci september) organizuje nasledovné súťaže:
a) Majstrovstvá Slovenska v imitovaní zvukových prejavov jelenej zveri.
b) Majstrovstvá Slovenska v imitovaní zvukových prejavov ostatnej poľovnej
zveri.
c) Majstrovstvá Slovenska v streľbe z poľovníckych historický palných
zbraní.
d) Majstrovstvá Slovenska
mechanických zbraní.
e) Poľovnícky nôž roka.
f) Poľovnícky šperk roka.

v

streľbe

z

poľovníckych

historických

KHSP v spolupráci s ďalšími organizáciami pravidelne organizuje vedecké
semináre na zveľaďovanie, ochranu a zachovanie hodnôt slovenského
poľovníctva
-

r. 1999 odborný seminár v Rabči: "Vábenie a súťažné napodobovanie
ručania jeleňov",

-

slávnostný seminár v r. 2000, v Jelenci pri príležitosti odhalenia pamätnej
tabule: "Karol Forgách - jeho význam pre zazverovanie poľovnou zverou
pohoria Tríbeč",

-

v r. 2001 odborný seminár v Tvrdošíne: "Zvukové prejavy poľovnej zveri a
ich využitie pri ochrane hodnôt poľovníctva" a ďalšie).

-

Dni sv. Huberta 3.9.2010 – seminár „20 rokov Dní sv. Huberta“, výstava
„chladné poľovnícke zbrane“

Na týchto podujatiach vystupovali poprední odborníci z poľovníctva
s vedeckými poznatkami, ktoré získali v predchádzajúcom období.
Za posledné obdobie členovia KHSP publikovali takmer 70 % poľovníckej
literatúry, ktorá na Slovensku za uvedené obdobie vyšla:
-

"Zaslúžili sa o rozvoj Slovenského poľovníctva",

-

"Od Nových Zámkov po Paríž",

-

"Luky a kuše",

-

"Poľovnícke zbrane v historickom vývoji",

-

"Kriminalistika pre poľovníkov",

-

"Vzduchové zbrane",

-

"Poľovnícke nože, dýky a tesáky",

-

"Vábničky",

-

"Zlaté trofeje Slovenska",

-

"Ľudovít Károlyi - vzorný poľovník",

-

"Poľovnícke pasce",

-

"Poľovnícke šperky" a ďalšie.

V nastávajúcom období sa očakáva vydanie ďalších publikácií od členov
KHSP.
V časopise Zbrane, strelci a lovci je venovaná rubrika, v ktorej sú pravidelne
publikované články členov KHSP o menej známych historických stránkach
slovenského poľovníctva.

