
 
 

 

 

 

                                                               VÝZVA 

 

pre všetkých poľovníkov na Slovensku, ktorí chcú pomôcť urobiť radikálne zmeny v našom 

poľovníctve. 

 

SLOSPribina Nitra od samého začiatku zmien zákona o poľovníctve č. 23/62 Zb.z. sa 

zasadzovala o pripomienkovanie jednotlivých noviel zákona. Naše snahy, zatiaľ boli 

neúspešné. Neúspešné bolo i podanie na ÚS SR cestou 47 poslancov NR SR. Napriek tomu , že 

v tomto neprávnom štáte sa ani iné nedalo čakať, predsa len rozhodnutie ÚS SR niečo 

poriešilo. Teda už poznáme odôvodnenie ÚS  o povinnom členstve v SPK. Zo stanoviska je 

jasné, že komora je verejnoprávnou korporáciou, čiže pološtátnou organizáciou. Preto sa na 

komoru v plnej miere vzťahuje Zákon č. 211/2000 Z.z o slobodnom prestupe k informáciam. 

Podľa neho sa musia zverejňovať informácie o tom, ako sa narába s financiami. Teda pre 

SPK tak vznikla povinnosť zverejňovať objednávky, faktúry, zmluvy a neposlednom rade aj 

výsledky výberových konaní, kontrolnej činnosti Dozornej rady SPK atď. Každý poľovník 

má právo byť informovaný o spomenutých skutočnostiach a zmysle zákona ich tak aj 

kontrolovať.  

Pred istým časom bolo uverejnené stanovisko verejnej ochrankyne práv JUDr. Jany 

Dubovcovej k vydávaniu poľovníckych lístkov SPK v súvislosti so skutočnosťou, že komora 

predľžuje PL za poplatok neoprávnene, čím získala neoprávnené obohatenia . Toto vlastne 

nám teraz potvrdil aj ÚS SR!!! 

Ďalšou kuriozitou je, že komora stanovuje poplatky pri výkone práva poľovníctva za 

jednotlivé revíry. Na základe akého právneho vzťahu? Za výkon práva poľovníctva sa platí 

predsa majiteľom poľovných pozemkov. Prečo platia komore každoročný poplatok 

poľovnícke /združenia/ spoločnosti bez revíru? Ako sa môže v pološtátnej organizácii 

akceptovať svojvoľne rôzne poplatky pre členské základne v jednotlivých OPK na 

Slovensku? 

SLOSPribina a ZPO Hubert ešte pred rozhodnutím ÚS SR v Košiciach zverejnila okrem 

iných požiadaviek , že 

- po rozhodnutí ÚS SR budeme požadovať od OPK vrátenie nezákonne vyberaných 

poplatkov za vydávanie a predlžovanie PL od 01.06.2010, kedy bol zrušený zákon 

o správnych poplatkoch. 

- žiadame, aby PL boli vydávané všetkým poľovníkom na dobu trvalú, čím by bola 

odstránená diskriminácia poľovníkov oproti poľovníkom , ktorí nad 62 rokov majú PL 

vydávané na trvalo. 
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- navrhujeme, aby k PL vydaným na trvalo sa vystavoval preukaz člena a poistenca na 

dobu určitú, ktorý by bol súčasťou PL, na preukazovanie sa zákonného poistenia pri 

výkone práva poľovníctva. /viď. vzor preukazu člena a poistenca – príloha/. 

Keďže ÚS SR podľa  nás nerozhodol spravodlivo, ale podľa želania vládnucej koalície, 

chceme iniciovať podanie žaloby, až na Medzinárodný súd v Štrasburgu. Tento isto rozhodnte 

o neústanosti §-ov v zákone č. 274/2009 z.z. o poľovníctve, keďže aj MÚS rozhodol o zrušení 

povinného členstva štátnej poľovníckej komory v Maďarsku. Nakoľko aj naša republika je 

členom EÚ ako Maďarsko, nie je možné v rovnakej veci rozhodovať rozdielne!!! 

Aby sme dosiahli spravodlivosti, sme nútení podať súdne žaloby aj na Slovensku, ktorých 

posledná cesta bude Medzinárodný súd v Štrasburgu. Z uvedených dôvodov vznikla táto 

výzva, ktorej cieľom je zriadenie účtu v Slovenskej sporiteľni za účelom podpory na podanie 

žaloby na súdy v SR a na Medzinárodný súd v Štrasburgu. Predmetom podania žaloby na 

súdy bude porušovanie ľudských práv a zrušenie povinnej poľovníckej komory. 

Vážení priatelia poľovníci! 

Na základe sľubov ktoré SLOSPribina v tejto výzve zverejnila, chceme pre neústavnosť §-ov 

v zák. č. 274/2009 z.z. o poľovníctve iniciovať žalobu súdnou cestou až na  Medzinárodný súd 

v Štrasburgu.  

Touto cestou si Vás dovoľujem osloviť na poskytnutie symbolického 1,- € na podporu podania 

žaloby za porušovanie ľudských práv a na zrušenie povinnej poľovníckej komory na 

Slovensku, keďže bez finančnej podpory na súdoch v SR aj v Štrasburgu nie je možné sa 

domáhať konania. Tiež prostriedky sú potrebné na úhradu poplatkov za právne zastupovanie 

na jednotlivých súdnych podaniach. Poznamenávame, že nejde len o získanie potrebných 

finančných prostriedkov na podávanie žalôb na Slovensku a v Štrasburgu, ale aj o vyjadrenie 

podpory a poľovníckej spolupatričnosti, keďže je zrejmé , že okrem tých, ktorých SPK živí ,  

ju nik iný nechce. K tomuto účelu sme založili účet v Slovenskej sporiteľni /ďalej len Banka/.  

Č. účtu je: SK9509000000005120115163.  

Všetci podporovatelia tejto výzvy môžu využiť internetovú stránku: 

http://transparentneucty.sk/ a dozvedieť sa o vykonaných platobných operáciách na Účte, 

kliknutím na názov Účtu SLOSPribina Nitra – výzva 2016. 

Verím, že všetci seriózni poľovníci podporíte túto výzvu, čim aj verejne vyjadrujete podporu 

na podanie žaloby na Medzinárodný súd v Štrasburgu. Symbolické 1,-€ nie je záväzné, ale tí, 

ktorí uznajú výzvu za prospešnú pre všetkých poľovníkov na Slovensku , môžu dobrovoľne 

prispieť čiastkou podľa uváženia a svojich možností, a to aj anonymne, aby sa darcovia 

nebáli, že ich niekto bude zato spôsobovať alebo nebodaj postihovať. 

Za podporu a pochopenie Vám vážení priatelia poľovníci a poľovníčky vopred ďakujeme. 

S pozdravom  

                                  „Za lepšie poľovníctvo na Slovensku!“ 

 

 

 

V Nitre, dňa 10.10.2016                                            Prezident SLOSP 

                                                                                   Mojmír Gera, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: vzor preukazu člena a poistenca SLOSP 

 

 


