Vážený pán
JUDr. Ivan Gašparovič
prezident SR
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1
V Nitre, dňa 05.02.2012

Vážený pán prezident!
Dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc v mene cca. 1000 členov SLOS Pribina a ďalších
nespokojných cca. 56 000 poľovníkov Slovenska. Naša PO SLOS Pribina sa už niekoľko mesiacov,
v spolupráci s niekoľkými poslancami koalície aj opozície, snaží o malú novelu zákona č. 274/2009 Z.z.
o poľovníctve. Novela by riešila povinné členstvo s SPK, užívanie poľovného revíru bez povinného
členstva v SPK a vydávanie PL ako aj predlžovanie PL bez podmieňovania členstva v SPK. Toto riešenie
sa zdôvodňuje tým, že „nikoho nemôžeme nútiť k zdržovaniu sa v stavovských organizáciách“. Uvedený
poslanecký návrh by mal byť prerokovávaný v parlamente dňa 07.02.2012.
Ak by návrh bol následne schválený, prosím Vás, aby ste v mene všetkých čestných poľovníkov
na Slovensku túto novelu podporil a podpísal.
Aby som sa Vám pripomenul, chcem uviesť, že každoročne, pokiaľ sa zúčastňujete osláv
vo Svätom Antone, sa stretávame a už dvakrát ste ma i počas prehliadky vypočul. Tiež som Vám písal
doporučený list zo dňa 28.05.2008, v ktorom som upozorňoval na zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
s tým, že je to zlý zákon, hlavne proti vôli väčšiny poľovníkov. Tento Vám znova v prílohe prikladám.
Toto moje namietanie sa aj potvrdilo, čoho dôkazom sú relevantné argumenty, uvádzané v prílohách,
ktoré Vám dokladám.
Prosím, buďte tak láskavý, a prečítajte si ich, aby ste si mohol urobiť svoj úsudok. Keby som
v tomto sprievodnom liste opisoval stav slovenského poľovníctva po nadobudnutí účinnosti zákona
o poľovníctve, ostatné dokumenty by stratili na význame, resp. by boli duplicitné.
Toľko, vážený pán prezident k meritu veci. Ako skúsený a zanietený poľovník iste pochopíte, čo
mňa a tisíce poľovníkov na Slovensku veľmi trápi a čo týmto sledujeme. Som presvedčený, že i Vy ste
nevedeli, čo donesie „proeurópsky sociálny zákon“, SPK, hlavne aký dopad to bude mať na všetkých
poľovníkov na Slovensku a že štát sa tak ľahko vzdal miliónov eur, ktoré vyberá teraz SPK vo forme
novodobého výpalného.
Za pochopenie Vám ďakujem a zostávam s pozdravom.
Mojmír Gera, v.r.
Prezident SLOSP
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