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Nech Vám zdravie a šťastie v novom roku 2017
praje a nech krásne poľovnícke chvíle obohatia
Váš život.

Predstavenstvo OkO SPZ Košice-okolie



3

Vážení kolegovia, 
priatelia poľovníci

Dovoľte mi zopár slov na začiatku voleb-
ného roka v  Slovenskom poľovníckom zväze.
V zmysle pokynov vyšších orgánov v súvislosti
s konaním  XI. snemu SPZ, už na úrovni poľov-
níckych združení prebiehajú výročné členské
schôdze spojené s  voľbami funkcionárov na
nové päťročné funkčné obdobie. Voľby do orgá-
nov okresnej organizácie SPZ Košice-okolie nás čakajú na XI. sneme OkO SPZ Košice-okolie,
ktorý sa uskutočni v termíne do konca apríla tohto roka. Práve na výročných členských
schôdzach bude dôležité aké orgány si zvolíte, ktorým ľuďom prejavíte dôveru, aby Vás
viedli  a zastupovali v ďalšom funkčnom období. Prajem si, aby to boli funkcionári  so zmy-
slom pre spoločné a nie osobné ciele. Je veľmi dôležitá súdržnosť nás všetkých poľovníkov
pri presadzovaní spoločných záujmov vo vzťahu poľovníctva a nepoľovníckej verejnosti.
V tomto roku, ako už bolo na niektorých pôdach prezentované, nás čaká novelizácia zá-
kona o poľovníctve. Dúfame, že nový zákon o poľovníctve posunie úroveň výkonu práva
poľovníctva nás jednotlivcov, ako aj celé poľovníctvo vo vzťahu spojeného s užívaním po-
ľovných pozemkov, poľovných revírov a verejnosti. Poľovníci už takmer pred sto rokmi ve-
deli, že len celoslovenská organizácia dobrovoľne združených poľovníkov môže byť
vážnym partnerom pre všetky zložky spoločnosti. Neustále kritizovanie, osočovanie a ne-
dôvera zo strany „ochranárov“ a niektorej časti verejnosti,  nás núti konať o krok vpred.
Len správnym postojom každého z nás poľovníkov, môžeme tento stav, keď už nie zvrátiť,
tak aspoň zmierniť.

Slovenský poľovnícky zväz, ako pokračovateľ tradícii slovenského poľovníctva musí
naďalej svoje hodnoty zachovávať a zveľaďovať. To isté platí aj vo veci spoločného majetku.
Nemôžeme sa neustále uspokojovať, že to bude lepšie, ale jednoducho niektoré veci mu-
síme vziať do vlastných rúk. Aj z toho, ako hospodárime so zvereným majetkom nás po-
sudzuje okolie, ako aj ostatní poľovnícky partneri. Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov, preniesol činnosti a kompetencie na SPK resp. OPK. Sloven-
ský poľovnícky zväz, ako najväčšia organizácia fyzických a právnických osôb v SPK, vyko-
náva však rôzne činnosti ako sú výchova mládeže a jej vzťahu k zveri a prírode, kynológia
a samozrejme potrebnú osvetovú činnosť. V nej sú tradície a hodnoty, ktoré sme povinní
chrániť, uchovávať a odovzdávať ďalšej generácii.

Pri tejto príležitosti sa mi dovoľte zároveň poďakovať všetkým tým funkcionárom v po-
ľovníckych združeniach, ktorí už nebudú ďalej kandidovať v nasledujúcom volebnom ob-
dobí z rôznych dôvodov. Patrí im poďakovanie za ich doterajšiu prácu, v ktorej prispeli nie
len k rozvoju ich poľovníckych združení, ale aj k rozvoju Slovenského poľovníckeho zväzu
a poľovníctva celkovo.

Želám Vám všetkým správne rozhodnutia pri voľbách do jednotlivých orgánov tak,
aby sme to niekedy v budúcnosti nemuseli oľutovať, práve naopak, aby z našej spoločnej
práce bol len úžitok a radosť pre všetkých – prírodu, zver, poľovníkov aj nepoľovnícku ve-
rejnosť.

Lesu a lovu Zdar ! Ing. Róbert Komjáti-Nagy
tajomník OkO SPZ Košice-okolie
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XI. ročník streleckej súťaže o pohár predsedu
Aj túto sezónu sme nezabudli a úspešne pokračujeme v streleckej súťaži druž-

stiev. Pre zmenu sme ho  tento krát uskutočnili ako samostatný pretek. 15. máj
bol deň D a my sme plní očakávania, koľko súťažiacich sa príde popasovať o ví-
ťaznú trofej a vecné ceny, ktoré pre Vás každoročne pripravujeme. V disciplíne ba-
téria B 50 sa zaregistrovali 4 trojčlenné družstvá. Na malokalibrovke 5 družstiev. 

Potešilo ma, že sa stále nájdu aj noví, streľby chtiví poľovníci, ktorí nemajú
problém skúsiť si zmerať sily. Na batérii sa vytvorilo družstvo, ktoré sme nazvali
Apači. A myslím, že výstižne. Nebudem menovať, no dvaja menovci si na asfaltové
holuby zastrieľali brokovým strelivom širokého spektra. Od najtenších brokov až
po 5,1. A to aj domácej výroby. „ Musíme minúť staré zásoby“ znelo vysvetlenie.
Holubom to zväčša neublížilo. Len našim ušiam. Aj takéto momenty sa dajú prežiť
počas preteku. Aj malokalibrovka zamotala výsledky, keďže „najostrieľanejšia“
trojka mala jedného so zle nastavenou zbraňou. A tak sa pri vyhodnotení favoriti
z PZ Sivec len usmiali a športovo prijali tretie miesto. 

Konkrétne výsledky si môžete pozrieť v priložených výsledkových listinách.
Atmosféru preteku Vám prinášame aj obrazom, fotkami z diania preteku.

Záverom Vám chcem popriať v Novom roku úspešné strelecké a poľovnícke
výsledky pri Našej spoločnej vášni a verím, že sa stretneme pri XII. ročníku.

Vladimír Varga, 
predseda streleckej komisie OkO SPZ
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA DRUŽSTIEV
O pohár predsedu OkO SPZ Košice - okolie v streľbe  B 50 
Nižná Hutka dňa 15.5.2016

Poradové Š.č.   Priezvisko meno                Družstvo    Výsledky položiek       Spolu         Spolu    Poradie
číslo                                                                          PZ                   I.               II.                               družstvo
                     5     Dziak Martin                       Družstvo           15             14                29                                   
1                   6     Minárok Stanislav                Dziaka              17             13                30               89             II.
                     7     Šmelko Viktor Ing.                                          17             13                30
                     1     Köteles Zoltán                    PZ Nová            17             18                35
2                   2     Bačkai Arpád ml.                  Bodva              23             20                43              110             I.
                     8     Minárik Stanislav                                            18             14                32
                     4     Németh Marcel Ing.                                        8              13                21
3                   9     Konečný Martin                  PZ Sivec            11              7                 18               62             III.
                     3     Danko Róbert Ing.                                           7              16                23
                    12    Stredňák Peter                                                14             18                22
4                  10    Novákovský Vladimír ml.     Apači                5                3                  8                32             IV.
                    11    Novákovský Alexander                                  2                0                  2

Hlavný rozhodca: Ing. Ľudovít Lippai
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POľOVNícKA KyNOLógIA
Kynologická komisia    Predseda: Marek Bokoč

Skúšky v brlohárení (BL), 22.5.2016
Účelom skúšok v brlohárení je posúdiť vrodené vlohy a pripravenosť brlo-

hárov pre prácu v prirodzených brlohoch za účelom tlmenia besnoty líšok. Dňa
22.5.2016 kynologická komisia pri Oko SPZ Košice – okolie usporiadala BL na
umelom brlohu na strelnici v Nižnej Hutke. Prihlásených bolo 17 psov, jeden
pes nenastúpil. V I. cene sa umiestnilo 7 psov (jagdteriéry, border teriér a foxte-
riér hrubosrstý), v II. cene 9 psov (jagdteriéry, jazvečíky a border teriér). Dele-
govanými rozhodcami SPK pre tieto skúšky boli Andrej Juruš – hlavný
rozhodca, ďalším rozhodcom bol Marek Bokoč a čakateľmi na rozhodcu Ing.
Marek Čirč a Juraj Beneš. 

Farbiarske skúšky duričov (FD), 19.6.2016
Úspešným absolvovaním FD pes získava kvalifikáciu na dohľadávanie divia-

čej zveri. Dňa 19.6.2016 kynologická komisia pri Oko SPZ Košice – okolie uspo-
riadala FD v PR Chrasť, ktoré má v užívaní PO Uboč v Gyňove.  Prihlásených bolo
17 psov, z toho dvaja nenastúpili. V I. cene sa umiestnilo 9 psov a 6 psov v II.
cene. Hlavným delegovaným rozhodcov SPK bol Mgr. Vladimír Kollár, ďalšími
rozhodcami boli Andrej Juruš, Marek Bokoč, Ing. Marek Čirč a Ing. Vladimír Pa-
puga.

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP), 26.6.2016
Absolvovaním FSMP pes získava poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie

srnčej zveri. Dňa 26.6.2016 kynologická komisia pri Oko SPZ Košice – okolie
usporiadali tieto skúšky v PR Chrasť, ktoré má v užívaní PO Uboč v Gyňove. Pri-
hlásených a predvedených bolo 16 psov. V I. cene sa umiestnilo 6 psov a 10 psov
v II. cene. Hlavným rozhodcom bol Ing. Pavol Jevčák, ďalej tieto skúšky posu-
dzovali Andrej Juruš, Marek Bokoč a čakateľmi na rozhodcu boli  Ing. Renáta Ka-
rolová, Ing. Marek Čirč a Peter Cmúr.  

Skúšky duričov (SD), 3.-4.12.2016
Úspešným absolvovaním SD pes získa kvalifikáciu na durenie a dohľadávanie

diviačej zveri. Pre veľký záujem boli dňa 3.- 4.12.2016 súbežne usporiadané
dvoje skúšok duričov. Skúšky sa konali v PR Veremba, užívateľom poľovnícka or-
ganizácia Červenky v Košickej Polianke. Pre jedny skúšky bolo prihlásených 13
psov a predvedených bolo 11. SPK pre tieto skúšky delegovala rozhodcov Mgr.
Vladimíra Kollára (za hlavného), Ing. Mareka Čirča, Ing. Vladimíra Papugu, Petra
Cmúra, Bc. Jozefa Naďa a Juraja Kocára. V I. cene sa umiestnilo 5 psov a v II. cene
6 psov. Na druhých skúškach bolo predvedených 7 psov. Delegovanými rozhod-
cami boli Michal Danilo (hlavný), Marek Bokoč a čakateľ na rozhodcu Július
Bunda. V I. cene sa umiestnili 3 psy a v II. cene 4 psy.  
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Foto: Výrad na skúškach duričov v Košickej Polianke
Zdroj: Mgr. Vladimír Kollár   

Foto: Rozhodcovský zbor na farbiarskych skúškach duričov v Gyňove, 19.6.2016
Zdroj: Mgr. Vladimír Kollár
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Úspešne ukončený jeden rok krúžku KMPP
Na začiatku školského roka 2015/2016 vznikla myšlienka založiť krúžok mla-

dých priateľov poľovníctva pri základnej škole v Paňovciach pod záštitou po-
ľovníckeho združenia Platan Paňovce. Každá myšlienka v  prospech vyžitia
a zároveň poučenia a výchovy detí je prospešná a tak aj táto sa nám zdala byť
dobrá. Deti sa na každé stretnutie nesmierne tešili, čoho dôkazom bol ich veľký
záujmom a aktivita, ktorú počas každého stretnutia vyvíjali. Bolo to čosi nové,
nepoznané, tajomné, niečo čo sa v škole neučia a zároveň mnohé vedomosti
nadobudnuté na hodinách v škole boli prospešné aj pri tejto činnosti. Získali
tak prehľad o tom čo je poľovníctvo, čím sa poľovníci zaoberajú a čo vlastne
v lese robia, aké zvieratá žijú nielen v našom blízkom okolí, ale aj na našom pek-
nom Slovensku, aký hlasový prejav má poľovná zver a vtáctvo, kedy sa dané
druhy zveri lovia a naopak kedy je ich doba ochrany teda hájenia, rozpoznávanie
stôp zveri a vtáctva, čo je paroh a čo parožtek, ktoré psy sú chované pre poľov-
nícke účely a mnoho iných zaujímavých skutočností. 

Po zváženom výbere a rozhodnutí vedúcich krúžku naše spoločné úsilie bolo
aj odmenené možnosťou reprezentovania Košického okresu na celoslovenskej
súťaži Klubu mladých priateľov poľovníctva v Liptovskom Hrádku, kde sa zišli tí
najlepší z okresov Slovenska. Koncom júna sa konal tento prebor a naše deti na
ňom získali ako družstvo pekné jedenáste miesto z devätnástich zúčastnených
družstiev. Je to veľký úspech, nakoľko sme sa súťaže zúčastnili po prvý krát a boli
sme najmladšími účastníkmi. V mladšej kategórii ako jednotlivci, získala Darinka
Juhászová veľmi pekné piate miesto, Robko Rajňák deviate miesto a Peťko Niž-
ník šestnáste miesto z dvadsiatich šiestich štartujúcich detí a tak by som im
chcela za výbornú reprezentáciu nášho okresu srdečne poďakovať. Verím, že
chvíle, ktoré sme tam spoločne strávili boli pre nich motivujúce, aby sme sa v bu-
dúcom roku umiestnili ešte lepšie.  

Pevne verím, že deti, ktoré navštevovali krúžok mladých priateľov poľov-
níctva budú odovzdávať svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti ďalej nie-
len svojim kamarátom, ale aj rodičom a  tým sa stanú šíriteľmi osvety
po ľov níctva. Lebo zver je potrebné chrániť, starať sa o ňu a až potom loviť,
v zmysle odkazu svätého Huberta, patróna poľovníkov – a práve to už  deti
z Krúžku mladých priateľov poľovníctva vedia.

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová
predsedníčka osvetovej komisie OkO SPZ Košice-okolie 
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Naši mladí reprezentanti: zľava – Peter Nižník, Darina Juhászová, Róbert Rajňák
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Výskyt Hepatozoon canis na Slovensku 
a riziko prenosu v prírodnom ohnisku nákaz

Bronislava Víchová, Martina Miterpáková, Martina Komjáti-Nagyová 

Hepatozoonóza psov, ľudovo nazývaná aj “psia malária” je ochorenie, ktoré spôso-
buje kliešťami prenášaný jednobunkový krvný parazit, Hepatozoon canis (Obr.1). Pô-
vodca ochorenia napáda biele krvinky psov a voľne žijúcich psovitých mäsožravcov.

Výskyt H. canis bol zaznamenaný u psov v Afrike, v južnej Európe, na Blízkom Vý-
chode a v Ázii, v miestach distribúcie hlavného prenášača (vektora), kliešťa Rhipicep-
halus sanguineus (Obr.2). V Európe je prirodzený výskyt tohto kliešťa viazaný výlučne
na mediteránnu oblasť, v iných častiach Európy bol zaznamenaný len ojedinele ako
kliešť importovaný na zvieratách vracajúcich sa z endemických oblastí (na psoch vra-
cajúcich sa s majiteľmi z dovoleniek v stredomorí). 

Na Slovensku bol H. canis po prvý
krát zistený u líšok z Východoslovenskej
nížiny (Majláthová a kol. 2007), kde ale
prenášač pôvodcu ochorenia doposiaľ
nebol identifikovaný.

Uvedený nález H. canis u líšok z vý-
chodného Slovenska bol vôbec prvým
nálezom tohto parazita nielen na Slo-
vensku, ale v celej strednej Európe, na-
viac v oblasti, kde nebol zistený jeho
špecifický prenášač, kliešť R. sanguineus. 

V retrospektívnej štúdii bolo v roku
2016 na prítomnosť H. canis vyšetrených
spolu viac ako 290 líšok (odstrelených za
účelom monitoringu efektívnosti vakci-
nácie proti bes-

note) z lokalít severného a východného Slovenska
(Miterpáková a kol., 2017, v tlači).

Zároveň bola zisťovaná prevalencia H. canis v skupine viac
ako 290 asymptomatických psov (poľovné, strážne, pastierské,
vojenské a policajné), ktoré trávia prevažnú časť života vonku,
častejšie prichádzajú do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami
(ktoré môžu byť zdrojom infekcie) a počas života neopustili
územie Slovenska, a teda bolo možné vylúčiť prípadné zavle-
čenie infekcie z inej krajiny.

Takmer 20 % vyšetrených líšok (zo všetkých študovaných
oblastí) bolo infikovaných pôvodcom hepatozoonózy. Najvyš-
šia prevalencia infekcie bola zistená v líškach odstrelených na
lokalitách v okolí Košíc (cca 20 %). Vyše 10 % prevalencia bola
zaznamenaná u líšok z lokalít v okrese mesta Prešov. U líšok
zo severného Slovenska, odstrelených na lokalitách v Žilin-

Obr. 1 Hepatozoon canis v krvinke 
Zdroj:http://www.medvet.umontreal.ca/servicediagnos-
tic/materiel_pedagogique/hematologie/hepatozoon/ he-
patozoon.jpeg

Obr. 2 Rhipicephalus
sanguineus, hlvaný
prenášač H. canis v
stredomorí
Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki
/File:Rhipicephalus_sangui-
neus.jpg



13

skom kraji, bola miera infikovanosti o niečo nižšia, dosahovala niečo vyše 7 %.
Infikované líšky, ktoré bývajú napádané širokým spektrom rôznych ektoparazitov

(blchy, kliešte), môžu predstavovať riziko pre psy, ktoré sa pohybujú v rovnakom pro-
stredí. 

Na rozdiel od ostatných kliešťami prenášaných pôvodcov ochorení, Hepatozoon je
prenášaný požratím infikovaného kliešťa alebo jeho častí s obsahom oocýst, a teda ak
infikovaný kliešť odpadne z líšky a následne je požratý psom, môže dôjsť k prepuknutiu
infekcie. Po uvolňení sporozoitov v tele hostiteľa (psa) tieto prestupujú cez stenu čreva.
V endotelových bunkách sa transformujú na schizonty: makroschyzonty a mikroschy-
zonty s 20-30 mikromerozoitmi, ktoré sa dostávajú do krvného riečišťa a následne na-
pádajú leukocyty (Obr.3). 

Spektrum klinických príznakov pri hepatozoonóze sa pohybuje v rozmedzí od sub-
klinickej až po život ohrozujúcu infekciu. Ochorenie môže byť sprevádzané nešpeci-
fickými klinickými prejavmi, ako napríklad horúčky, nechutenstvo, hnačky a celková
slabosť. Často sa objavuje anémia a zmeny v hodnotách biochemických parametrov.
Zhoršený priebeh ochorenia sa môže vyskytnúť u jedincov s oslabenou imunitou, prí-
padne v koinfekcii s inými patogénmi. 

Diagnóza sa najčastejšie stanovuje na základe nálezu pôvodcu ochorenia v blielych
krvinkách na ofarbenom krvnom nátere (Obr.1), prípadne priamim dôkazom DNA vo

vzorke krvi alebo kostro-
vého svalu psa pomocou
molekulovo genetických
metód (PCR).

Pri terapii je podávaný
Imidokarp dipropionate
(Imi zol) (5-6mg/kg á 14
dní po dobu 8 a viac týžd-
ňov) v kombinácii s anti-
biotikami a antipiretikami,
ktoré môžu pômocť prie-
beh ochorenia zmierniť.

Pri prevencii hepato-
zoo nózy je potrebné mini-
malizovať možný kontakt
s kliešťami. Riziko ochore-
nia môžeme mi nima -
lizovať hlavne tým, že sa
budeme vyhýbať miestam
so zvýšenou hustotou
kliešťov ako aj používaním
rôznych vete rinárnych prí-
pravkov (spot on pipety,
obojky napustené látkami
s repelentným alebo aka-
ricídnym účinkom ako
napr. permetríny a pod.).

Obr. 3 Životný cyklus Hepatozoon canis
Autor: Luis Salgado
Zdroj: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
29612011000300002&lng=en&nrm=iso&tlng=en  
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50
Bartko Ondrej, Cestice-Dobogov
Ing. Bodnár František, Rešica
Bokoč Marek, Bohdanovce
Fedák Martin, Moldava n.Bodvou
Fehér Ján, Moldava n.Bodvou
Flegner Ervín, Medzev
Fülüp Vladimír, Jasov
Grácová Terézia, Malá Ida
Hufnagel Slavomír, Chrastné
Imre Tibor, Chým
Jalčová Eva, Chrastné
Kišdučák Vladimír, Rudník
Kvočák Dušan, Trstené pri Hornáde
Ing. Jozef Mohňanský, Buzica
Mrázko Andrej, Slánske n. Mesto
Mucha Peter, Medzev
Ing. Nickel Peter, Budimír
Ontko Milan, Ďurkov
MVDr. Papuga Štefan, Čaňa
Ing. Petera František, Košická Polianka
Ing. Popovič Ladislav, Družstevná
Rostáš Stanislav, Medzev
Smorada Roman, Medzev
Takáč Pavol, Geča
Ing. Vank Vojtech, Košické Olšany
Varga Jaroslav, Čakanovce
Varga Ladislav, Paňovce

55
Berej Jozef, Kráľovce
Bugoš Vincent, Bačkovík
Ing. Čop Jozef, Kysak
Dučák Ján, Trebejov
Dudič Rudolf, Kalša
Filip Jaroslav, Ždaňa
Gajdoš Ľubomír, Kokšov-Bakša
Hlubeň Juraj, Kostoľany
Hrabkovský Marián, Zdoba
Ilenin Dušan, Boliarov
Ing. Janek Jozef, Turňa n.Bodvou

Ing. Janík Miroslav, Obišovce
Ing. Jaroslav Jeremiaš, Opátka
Jesenský Marián, Skároš
Kočiš Július, Turňa n.Bodvou
Kováč Jozef, Rešica
Kováč Milan, Čaňa
Kövér Ján, Sokoľ
Kožej Stanislav, Malá Ida
MVDr. Magura Ivan, Zlatá Idka
Mrasko Marián, Košická Polianka
Ing. Palko Peter, Čaňa
Pankuch Miloš, Kecerovský Lipovec
Petro František, Ploské
Petrus Bartolomej, Nový Salaš
Rusnák Andrej, Valaliky
Sopko Ivan, Poproč
Sopko Jozef, Poproč
Sorger Ervín, Jasov
Stoklas Vincent, Nižný Klatov
Ing. Sýkora Vladimír, Moldava n.Bodvou
Štefanovie Miroslav, Medzev
Theis Ladislav, Veľká Ida
Vencelová Agnesa, Perín
Ing. Vereš Tibor, Moldava n.Bodvou
Ing. Višňovský Ján, Medzev
Weiser Arpád, Mokrance
Žabecký Vladimír, Nižný Klatov

60
Mudr. Baník Milan, Poproč
Béreš Bartolomej, Košická Polianka
Boroš Vladimír, Vyšná Kamenica
Cigler Marián, Kalša
Fedor Dušan, Kalša
Fedor Dušan, Skároš
Gazdačko Viktor, Rozhanovce
Görcsös Ladislav, Žarnov
Grác Viliam, Poproč
Halecký Dušan, Štós
Ičo Milan, Kalša
Jasaň Ľubomír, Poproč

Naši jubilanti v roku 2016
„Želáme všetkým oslávencom veľa šťastných chvíľ v kruhu 

najbližších ako aj   v lone našej prekrásnej prírody.”
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Kmec Ján, Svinica
Ing. Mičuch Jozef, Čižatice
Neuman Róbert, Moldava n.Bodvou
Novysedlák Vendelí, Košické Olšany
Ing. Petrilla, Milan, Vajkovce
MUDr. Pivoluska Milan, Zlatá Idka
Süle Peter, Moldava n.Bodvou
Szabó Jozef, Moldava n. Bodvou
Szabó Ladislav, Moldava n. Bodvou
Tóth František, Mokrance
Tóth Jozef, Buzica
Tribula Štefan, Košická Polianka
Varga Milan, Sokoľany

65
Baláž Ladislav, Moldava n. Bodvou
Ing. Béreš Zoltán, Sady n. Torysou
Bernár Jozef, Turňa n. Bodvou
Bobaľ  Pavol, Kecerovce
Danko Štefan, Moldava n.Bodvou
JUDr. Dráb Martin, Moldava n. Bodvou
Dzubák Peter, Nižná Myšľa
Farago Ján , Jasov
Fazekaš Ladislav, Moldava n. Bodvou
Ing. Gergeľ Ladislav, Ždaňa
Jasaň Ján, Poproč
Kačeňík Imrich, Medzev
Ing. Kollár Dušan, Nižný Klatov
Krupeľák Vincent, Novačany
Lörinc Jozef, Slanec
Prof. Mesároš Marián, DrSc.,MBA, Bukovec
Müller Ján, Medzev
Ing. Palkó František, Nižný Klatov
Pupala Ondrej, Štós
Revický Ján, Medzev
Seliga Peter Obišovce
Ing. Steško Andrej, Čaňa

Takáč Jozef, Geča
Than Jozef, Moldava n. Bodvou

70
Ing. Bitto Štefan, Čaňa
Gimera Vincent, Kecerovce
Kiš Mikuláš, Geča
Mihok Štefan, Bohdanovce
MVDr. Miško Ján, CsC, Bohdanovce
Pál Barnabáš, Moldava n. Bodvou
Papp Tibor, Debraď
Pomothy Kazimír, Veľká Ida
Sopko Martin, Poproč
Šebeš Ondrej, Košický Klečenov
Šimko Andrej, Rákoš
Takáč Pavel, Mokrance
MUDr. Tóth Imrich, Rudník
Varga Ladislav, Zádielské Dvorníky

75
Beluščák Július, Gomboš
Boroš Milan, Nižná Kamenica
Horizral Martin, Kalša
Ivan Ladislav, Sady n. Torysou
Mikloš Emil, Čakanovce
Potočný Igor, Kysak
Schürger Walter, Medzev
Tischler Tomáš, Rozhanovce

80
Kožej Jozef, Hodkovce
Lacheta Imrich Nižná Kamenica

85
Fecsu Štefan, Turňa n. Bodvou
Hudák Milan, Kokšov-Bakša

p. Buľko Ján, Veľká Ida
p. Grollmusz Otto, Medzev
p. Kováč Ľudovít, Turnianské Podhradie
p. Majoroš Júlis, Moldava n. Bodvou
p. Mitro Andrej, Čaňa

p. Molnár Pavol, Moldava n. Bodvou
p. Schmiedt Ján. Jasov
p. Szabo-Fecsu Karol, Moldava n. Bodvou
JUDr. Ján Stašák, Družstevná p. Hornáde

Česť ich pamiatke

Naše rady navždy opustili
Tak Ticho plynie neúprosný čas a do ticha 

vnára sa spomienka na Vás...
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Večer patróna poľovníkov svätého Huberta
Svätohubertovský večer sa v minulom roku konal 28. 10. 2016 a na ňom sa

už tradične  odovzdávali vyznamenania za významné zásluhy v rozvoji poľov-
níctva na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom ocenení poľovníci, ktorý si prebrali
z rúk najvyšších predstaviteľov OkO SPZ Košice-okolie bronzové, strieborné
a zlaté medaile. Tohto roku, práve u nás, boli po prvý krát v rámci celého Slo-
venska, ocenení aj dvadsiati poľovníci, ktorí sú viac ako päťdesiat rokov
členmi organizovaného poľovníctva na Slovensku. Prevzali si tak pamätnú me-
dailu za vernosť. Je nám ľúto, že sa na tomto slávnostnom večeri nemohli zú-
častniť úplne všetci ocenení, hlavne zo zdravotných dôvodov, avšak patrí im
všetkým naše poďakovanie. Zároveň mi dovoľte poďakovať sa všetkým zúčast-
neným oceneným, cteným hosťom, ako aj organizátorom tohto vydareného po-
dujatia.

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová, 
predsedníčka osvetovej komisie  
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