
          Nitra: 01.02.2012 

  Vážení poslanci NR SR! 

 

Obraciame sa na Vás s výzvou a prosbou o pomoc, v mene všetkých slušných slovenských 

poľovníkov. 

V minulom volebnom období schválil parlament nový zákon o poľovníctve. Zákon bol 

predložený ako vládny, ale pripravil ho SPZ pod vedením prezidenta SPZ exposlanca za Smer      

p. Lebockého. Tento zákon vytvoril Slovenskú poľovnícku komoru, ktorá prebrala niektoré 

kompetencie štátnej správy v riadení poľovníctva a vytvorila systém neskutočného zdierania 

obyčajných poľovníkov, ktorí musia prispievať na činnosť funkcionárov SPK a SPZ. V prílohe    

č. 1 Vám zasielame článok SLOS Pribina uverejnený v časopise Naše poľovníctvo č. 2/2012, 

ktorý vyjadruje stav súčasného poľovníctva na Slovensku po uplatnení zákona č. 274/2009 Z.z. 

o poľovníctve. Toto je dôvod, prečo Vás žiadame o pomoc a schválenie novely zákona 

o poľovníctve. Táto novela zruší povinné členstvo poľovníkov v SPK a zastaví činnosť 

funkcionárov SPK = SPZ, ktorí si touto činnosťou zabezpečujú neskutočný zdroj príjmov 

v situácií, keď veľká skupina občanov Slovenska premýšľa, ako zabezpečí existenciu svojich 

rodín. Máme vážne podozrenie, že činnosť SPZ sa vykonáva v rozpore so zákonom z dôvodu, že 

registrácia SPZ nebola vykonaná v súlade s novým zákonom o poľovníctve. V prípade, že sa toto 

dokáže, aj činnosť SPK, ktorú SPZ konštituoval, by bola v rozpore so zákonom a bola by 

protizákonná (viď list OLÚ BA, príloha č. 2). Tieto skutočnosti sme oznámili na MPaRV SR, no 

pravdepodobne určitá skupina pracovníkov ministerstva, naviazaná na SPZ, toto konanie blokuje. 

Tzv. ústredie SPZ, organizačná zložka bez právnej subjektivity (viď príloha č. 3), má v rozpore 

so zákonom prenajatý poľovný revír – Zádielská dolina od Šp. Lesy SR. Prenájom revíru je        

za veľmi lukratívnych podmienok. Aj o tomto má MPaRV SR informáciu. 

Vážení poslanci NR SR, prosíme Vás o podporu novely zákona o poľovníctve, nehľaďte 

na svoju politickú príslušnosť a zastavte tento špinavý obchod, ktorý tu vykonáva skupina 

funkcionárov SPK a SPZ pod vedením ich prezidenta p. Lebockého. Ide tu o spravodlivú vec 

tisícov poľovníkov, kde straníckosť by mala byť bokom. Sme presvedčení, že aj na Vás a Vašich 

kolegoch, ktorí v minulosti podporili schválenie nového zákona o poľovníctve, bol spáchaný 

podvod, pretože zákon vytvoril SPK a o systéme financovania nehovoril. Myslíme si, že keby 

boli poslanci informovaní o tom, aký to bude mať dopad na poľovníkov a štát, čo mali dobre 

premyslené funkcionári SPZ vytvorením SPK, nikdy by tento zákon neschválili. 

Veríme, že pochopíte túto našu situáciu, v ktorej sa nachádzame a pomôžete nastoliť 

spravodlivosť v poľovníctve na Slovensku. 

V mene všetkých neskorumpovaných poľovníkov, ktorým záleží a dobrom mene 

slovenských poľovníkov Vám ďakujeme za pochopenie. 
 

                                                                                                                 Mojmír Gera 
          Prezident SLOS Pribina 

Prílohy: - č.1: Quo vadis, slovenské poľovníctvo?                                           

              - č.2: Zosúladenie stanov SPZ       

   - č.3: Organizačná štruktúra SPZ                                                                                  

Na vedomie: - Predsedníčka vlády SR– p. Iveta Radičová 

                      - Minister pôdohospodárstva SR –p. Zsolt Simon 


