
QUO VADIS SLOVENSKÉ POĽOVNÍCTVO ?  
 

 

V rámci otvorenej diskusie vo verejnosti a to nie len poľovníckej chceme poukázať na skutočnosti, ktoré 

po prijatí a nadobudnutí účinnosti nového zákona o poľovníctve od 1. 09. 2009 viedli k rôznym 

názorovým diskusiám ba až k invektívam medzi poľovníkmi a rôznymi poľovníckymi organizáciami. 

Tieto diskusie boli vyvolané najviac všeobecnou nevôľou vytvoriť Slovenskú poľovnícku komoru s tým, 

že všetci držitelia platných poľovných lístkov sú nepriamo nútený byť členmi komory, nakoľko 

zákonodarca ju poveril niektorými prenesenými výkonmi štátnej správy a to aj vydávaním a 

predlžovaním poľovných lístkov, tak Slovenská poľovnícka komora vydá a lebo predĺži poľovný lístok 

len členom komory.  

 

Táto skutočnosť sa veľmi nepriaznivo dotkla mnohých držiteľov poľovných lístkov, keďže štát 

prostredníctvom Obvodných lesných úradov pri vydávaní alebo predlžovaní poľovných lístkov vyberal na 

správnych poplatkoch od 9,50,- € za predĺženie poľovného lístka 16,50,- € za vydanie nového. Slovenská 

poľovnícka komora začala ihneď vyberať nový správny poplatok 20,- € za predĺženie platnosti 5 - 

ročného PL a 40, -€ za vydanie nového 5 - ročného PL a za absolútnu nehoráznosť považujeme poplatok 

2,50,- € za vydanie ročného poľovného lístka pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej 

školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom nakoľko táto skupina 

občanov bola predtým oslobodená od správnych poplatkov. Tieto poplatky však už nie sú príjmom do 

štátneho rozpočtu ale príjmom Slovenskej poľovníckej komory, ktorá taktiež dňa 11. 06. 2010 vydala 

Smernicu o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva, ktorou stanovila výšku poplatkov v 

eurách za rok od 0.13 centov do 0.19 centov od 1 ha plochy poľovného revíru podľa kvalitatívneho 

zatriedenia poľovného revíru. Tento poplatok pri výmere poľovných revírov na Slovensku cca. 4 750 000 

ha a pri priemere cca. 0.16 centov prináša SPK ročný príjem cca. 760 000,- EUR / 23 560 000 SK /.  

Nútené poplatky (členské príspevky) podľa stanov SPK prinášajú tejto organizácií zhruba nasledovný 

ročný príjem:  

 

- Peniaze za predlžovanie poľovných lístkov – asi 12 000 x20 = 240 000 EUR  

- Poplatky SPK za tzv. užívanie poľ. revírov cca. 4 750 000 ha = 760 000 EUR  

- Od 1.1.2012 poplatok každého člena SPK 10 € ročne – 57 000 čl. = 570 000 EUR  

Spolu cca. = 1 570 000 EUR  

 

Tieto nútené poplatky priniesol nový zákon o poľovníctve vytvorením povinného členstva v komore, kde 

komora si vytvorením a prijatím vlastných stanov určila a určuje tieto poplatky.  

Funkcionári SPZ po zvolení do orgánov Slovenskej poľovníckej komory si k svojim odmenám v SPZ 

sami určili výšku svojho finančného odmeňovania v SPK, pričom sami seba aj kontrolujú ako sú 

využívané všetky zdroje plynúce do SPK, bez možností aby o tom bola informovaná členská základňa 

SPK.  

Podľa vyjadrenia p. Šubu s SPK pre svoju činnosť údajne potrebujú ročne asi 150 000 €. Kde idú ostatné 

peniaze?  

Myslíme si, že spôsob ako zákonným spôsobom dobrovoľne (nasilu) získať peniaze od občanov si môžu 

za príklad vziať poslanci NR a minister financií, ktorí hľadajú rôzne riešenia ako naplniť štátnu pokladňu.  

SPK však nenapĺňa štátnu pokladňu, ale vrecká funkcionárov SPK.  

 

Domnievame sa, že prijatím tohto zákona ani poslanci Národnej Rady v dobrej viere netušili čoho sú 

schopní funkcionári, ktorí špekulatívnym spôsobom vsunuli do zákona ustanovenia o monopole SPK, 

ktoré naplno využili pri prijatí stanov komory. Podľa zákona je SPK večná, nekontrolovateľná a môže si 

podľa zákona prakticky s poľovníctvom na Slovensku robiť čo chce. Jednotlivé ustanovenia tohto zákona 

v ktorom sa uzákonil monopol SPK pri týchto následkoch (nútené svojvoľné určovanie výšky rôznych 

poplatkov pre SPK jej členom) by určite mimo vtedajšieho poslanca Lebockého neschválil ani jeden člen 

Národnej Rady. 


