
 

 
 

 

 

 

 

Otvorený list všetkým poľovníkom a priateľom poľovníctva na Slovensku! 

 

Vážení priatelia ! 

 

 

     Veľmi si cením iniciatívu a správne načasovanie listu prezidentovi SPK p. Ing. Tiborovi 

Lebockému, poľovníckou spoločnosťou Polmex Jacovce zastúpenou, pánom Ing. Petrom 

Cagalom. Je to naozaj tak. Výročie nežnej revolúcie treba pripomínať. Je ale na škodu, že sa 

k moci a do parlamentu hlásia práve tí tzv. samozvaní funkcionári, SPZ a SPK, ktorí nedostali  

podporu od väčšiny poľovníkov na Slovensku, ale diktátom, účelovým zákonom a bez toho, 

aby sa k tejto skutočnosti demokraticky vyjadrili všetci poľovníci na Slovensku. Veď v bežnej 

demokratickej spoločnosti je treba, aby sa k tak závažnej veci, ako je vznik komory, vyjadrili 

všetci poľovníci a to zdola až hore. 

 

    Komoru si vymysleli funkcionári SPZ a ich prívrženci spôsobom, ako sa hovorí sami pre 

seba a nie pre nás! V tomto podľa nás, neprávnom štáte si minoritná menšina osvojila 

podobný zákon o vzniku komory, ako tomu bol v Maďarsku. Nepovedali vám však, že 

Maďari s takýmto zákonom o povinnej komore  n e s ú h l a s i l i, dali podanie na Ústavný 

súd Maďarskej republiky a tento štátnu maďarskú povinnú komoru zrušili. Aj mi sme 

podobne iniciovali podanie na ÚS SR cestou poslancov NR, ktoré bolo aj ústavným súdom 

prijaté.  

 

     Idú voľby a mi sme nespokojní s tým, že Ústavný súd SR už vyše roka vo veci nekoná. 

Máme podozrenie, že ústavný súd čaká nato, ako dopadnú parlamentné voľby!? Vy, vážení 

páni poľovníci nezabúdajte na to,  kto Vám vyťahuje peniaze z „vrecká“ vznikom SPK. 

 

     Je smutné, že jeden z poslancov  Národnej rady SR (člen politickej strany SMER SD), 

súčasný prezident SPZ a SPK , ktorý sa práve významnou mierou podieľal na takomto 

výpalníckom znení zákona a súčasne za neho aj hlasoval v  NR SR,  má reprezentovať 

všetkých poľovníkov a hájiť ich oprávnené práva a záujmy aj ďalej v Národnej rade SR 

v ďalšom volebnom období.  

 

     Práve preto dnes veľmi dôsledne a obozretne  zvážte to koho a ktorú stranu budete 

v nadchádzajúcich  voľbách voliť a komu odovzdáte svoj hlas. Nech dopadnú voľby ako 



chcú, mi budeme naďalej bojovať za pravdu a domáhať sa cieľa pre dobro všetkých 

poľovníkov na Slovensku! 

      Naším cieľom nie je len zrušenie mocensky nanútenej poľovníckej komory na Slovensku, 

ale chceme zmeniť zákon o poľovníctve a to tak, aby sa tento  zákon už nemenil v parlamente 

niekedy aj 2x do roka. Takéto zmeny samé o sebe vyjadrujú nekvalitu predkladateľov, vlády 

a poslancov Národnej rady SR, ktorí sú zodpovední za tento tzv. proeurópsky zákon 

o poľovníctve, ako to neustále prezentuje  poslanec NR SR , Ing. Tibor Lebocký.  

 

     Sme tiež proti vyberaniu poplatkov za vydávanie a predlžovanie poľovných lístkov. 

Vyberanie týchto a podobných poplatkov je  n e z á k o n n é, nakoľko od 01.06.2010 bolo  

zrušené príslušné ustanovenie zákona o správnych poplatkoch, čo potvrdila aj Verejná 

ochrankyňa práv SR.  

 

     Ide len o osobnú angažovanosť určitých ľudí, aby mali svoje opodstatnenie, zamestnanie 

a naše finančné prostriedky. Sami si prisvojili a to v rozpore zo zákonom, poplatky za 

vydávanie, predlžovanie a odoberanie týchto poľovných lístkov. To bol ich cieľ, aby mali čo 

robiť.... Nie je pravdou, ako to p. Lebocký a ostatní predkladatelia zákona písali v dôvodovej 

správe, že zmena zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet. Opak je pravdou. Veď vtedy, 

keď túto činnosť vykonávali OLÚ, išli poplatky do štátneho rozpočtu a teraz si OPK a SPK 

s poplatkami robia čo chcú a utrácajú ich protizákonne! Pritom tieto naše finančné prostriedky 

za vydávanie týchto verejných listín /poľovných lístkov/ už nie sú príjmom štátneho rozpočtu, 

ale úzkej a vyhranenej skupiny ľudí.  

 

    Vážená poľovnícka verejnosť, uvedomte si, že celý systém v súvislosti s novelami zákona 

č.274/2009 Z.z.  je podvod, klamstvo a okrádanie poľovníkov, ako aj poľovníckych 

spoločností, lebo ich odsúhlasila samozvaná menšina. Zbíjajú nás nie len za nezákonné 

vydávanie a predlženie PL, ale aj za bonitu a kvalitu poľovného revíru, s čím SPK nemá už 

vôbec nič spoločné. Urobili to pritom spôsobom „o nás bez nás“. 

 

     SLOSPribina chce, aby poľové lístky boli vydávané iba 1x za života a natrvalo, bez 

rozdielu ako iné doklady a tiež ako je tomu v iných vyspelých európskych štátoch. Nechceme 

uplatňovanú diskrimináciu medzi poľovníkmi,  ktorú zaviedla a uplatňuje SPK svojim 

Metodickým pokynom pri poľovníkoch  nad 62 rokov . V tomto prípade nebude potrebná ani 

komora. Tieto evidenčné činnosti, nech vykonávajú naďalej tak, ako v minulosti vykonávali 

obvodné lesné úrady za minimálne náklady.  

 

     Ďalej žiadame, aby ministerstvo pôdohospodárstva a SPK zverejnili všetky PO, ktoré sú 

samostatné PO a PO, ktoré sú v štruktúre SPZ. Ako vieme, tieto PO, ktoré sú tzv. organizačné 

jednotky SPZ, sú neprehľadné a v zmysle zákona si neprávom SPZ privlastňuje PO, ktoré nie 

sú v ich štruktúre a majú svoju vlastnú právnu subjektivitu.  

 

     Budeme navrhovať vytvorenie štruktúry PO na dobrovoľnosti členov, vytvorenie takej 

štruktúry, ktorá bude bez akejkoľvek represívnej a disciplinárnej podriadenosti a poslušnosti, 

ako je tomu v SPZ a SPK.  Je predsa dosť represívnych inštitúcií, ako polícia SR, súdy 

a prokuratúra ktoré v našom  štáte pôsobia a nepotrebujeme žiadne zväzové a disciplinárne 

orgány, ktoré len za účelom získania poplatkov zdierajú poľovníkov.  

 

     Vážení priatelia poľovníci, prejavte aj vy Váš slobodný názor na SPK,  na zákon 

o poľovníctve a na platenie nezákonných  poplatkov. Hlavne sa vyjadrite k platnosti 

poľovných lístkov, veď vzdelanie v oblasti poľovníctva ste získali s vysvedčením. Nie je teda 



potrebné kŕmiť nanútenými poplatkami všetkých „komorníkov“ na Slovensku. Už by bolo 

potrebné prijať návrh SLOS Pribiny, ktorý od samého začiatku navrhuje, aby poľovný lístok 

bol vydaný natrvalo, a nikoho nediskriminoval. Pre samotný výkon práva poľovníctva potom 

k poľovnému lístku bude stačiť iba kartička člena a poistenca o zaplatení poisteného, čo je 

základnou povinnosťou pre výkon práva poľovníctva.  

 

     Na záver mi dovoľte Vám vopred poďakovať za Vaše príspevky a verím, že tento otvorený 

list otvorí oči všetkým poľovníkom, priateľom poľovníctva a odozva aj od Vás sa dostaví. 

   

     S pozdravom poľovníctvu zdar! 

 

 

V Nitre , dňa 04.01.2016 

 

 

                                                                                  

                                                                                 Prezident SLOSP 

                                                                                 Mojmír  Gera, v.r. 

 


