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Všeobecné zásady k predvádzaniu sokoliarskych dravcov 

odporúčané Slovenským klubom sokoliarov pri SPK 

 

Slovenský klub sokoliarov pri SPK odporúča všetkým svojím členom dodržiavať pri predvádzaní 

resp. inom vystavovaní dravých vtákov a sov na verejnosti všetky zásady uvedené vo vnútroklubovom 

materiály „Minimálne požiadavky na držbu sokoliarskych dravcov a sov v zajatí (welfer)“ a nižšie uvedené 

podmienky: 

 

SOKOLIARSKE VYSTÚPENIA – sokoliarska ukážka voľne lietajúcich dravých vtákov 

a) Dravé vtáky používané na sokoliarske ukážky musia  byť zdravé, mať neporušené operenie, musia  mať 

dobrú kondíciu,  

b) Sokoliarske posedy a výstroj sokoliara v súlade s podmienkami a pravidlami sokoliarskeho poriadku SKS 

pri SPK 

c) Čisté nádoby na vodu a stále čerstvú vodu – v prípade, že  sú dravce na jednom mieste viacej ako 12hod. 

alebo nad teplotu 25 stupňov C.(1ks nádoba/ 3ks dravce) 

d) OBLEČENIE SOKOLIAROV musí byť vhodné, čisté a upravené – poľovnícky oblek, zelené nohavice, 

zelená košeľa alebo tričko s logom SKS pri SPK, dobový kostým. 

e) Priestor pre umiestnenie dravcov  - musí zodpovedať činnosti a to   

e1) - Výstava dravcov :  je potrebné zabezpečiť priestor tak aby dravce sediace na sokoliarskych posedoch 

boli od seba vzdialené v bezpečnej vzdialenosť, aby sa nedotiahli. Dravce musia byť oddelené od 

divákov, oplotenie - označené  viditeľnými  bezpečnostnými prvkami aby sa zabránilo vstupu 

nepovolaným osobám .Toto má na starosti osoba poverená majiteľom dravcov. Tak isto má na starosti 

dohliadať na to aby dravce neboli ohrozované okolo stojacimi osobami ,prípadne zvieratami ako sú psi, 

mačky. 

e2) -  Sokoliarske predstavenie: Dravce musia byť zabezpečené ako pri bode č. e1) 

Dravce nesmú v žiadnom prípade počas sokoliarskej ukážky lietať na šnúre. 

Minimálna doba sokoliarskej ukážky musí byť 25 minút. 

Komentár musí byť informatívny a náučný. 

 

KOLEKCIA DRAVÝCH VTÁKOV používaných na KOMERČNÚ ČINNOSŤ 

a) Minimálny počet voľne lietajúcich dravcov na sokoliarskej ukážke 6ks/druhova (max 2ks  rovnakého 

druhu) 

b) Nočné dravce (sovy) 

c) Dravce nízkeho letu (harris, jastrab) 

d) Dravce vysokého letu (sokol) 

e) Orly 

f) Minimálna doba sokoliarskej ukážky musí byť 25 minút 

g) Dravce nesmú v žiadnom prípade počas sokoliarskej ukážky lietať na šnúre! 

h) Komentár musí byť informatívny a náučný 

i) Dekorácia s 1 dravcom – dravec musí byť zdravý, mať neporušené operenie, dobrú kondíciu. 
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KOMERČNÁ ČINNOSŤ – Vystúpenia pre širokú verejnosť, ZŠ, MŠ, rôzne iné podujatia, výstava dravcov, 

dekorácia s 1 dravcom 

a) Sokoliarska skupina, ktorá používa dravé vtáky na komerčnú činnosť musí mať na to príslušné povolenia 

–Musí mať osvedčenie o sok.skúške(dodávateľ sok.ukážky) ŽIVNOSŤ, S. R. O., alebo OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE . Pomocníci ktorí nie sú sokoliari musia byť oboznámený s predpismi a s odbornou 

manipuláciu s dravcami. 

b) Povolenie na prepravu živých zvierat 

c) Auto zodpovedajúce veľkosťou transportu živých zvierat 

d) Transportné  bedne  a boxy  pre dravce zodpovedajúce ich veľkosti, transportné boxy musia byť stále 

čisté. Transportné bedne a boxy pre dravce musia byť zabezpečené proti šmyku a prevráteniu. 

e) Logo SKS pri SPK vystavené na viditeľnom mieste a tričká s logom SKS pri SPK môžu mať oblečené 

len sokoliari a členovia sok.skupiny,ktorý spľňajú podmienky pre sok.vystúpenia....( rozumie sa na 

vystúpeniach pre široku verejnosť ,MŠ,ZŠ.......) 

 

DEKORÁCIA S JEDNÝM DRAVCOM 

a) Dravec musí mať neporušené operenie, v dobrej kondícii. 

b) Sokoliarska výstroj musí byť čistá 

c) Sokoliar musí mať primerané oblečenie k danej príležitosti ( poľovnícky oblek, zelené nohavice + 

košeľa/tričko s logom SKS pri SPK, dobové oblečenie ak si ho objednávateľ vyžaduje) 

d) Preprava na miesto dekorácie zabezpečená v prepravnej bedni alebo prepravnom boxe primeranej 

veľkosti dravca, musí byť čistá. 

 

 

Schválené na Výročnej členskej schôdzi vo Zvolene dňa 7.3.2015  

 

 

Podpisom potvrdzuje: 

 

 

                             Ing. Daniel Haraba                              Ing. Alojz Kaššák 

    Tajomník SKS pri SPK                       Prezident SKS pri SPK 

 

 

     

 


