Vážení priatelia poľovníci a občania súcitiaci s nami poľovníkmi!
Priatelia!
Približne 60.000 poľovníkov na Slovensku je „veľmi spokojných“ so zákonom
o poľovníctve č. 274/2009 z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý bol niekoľko krát
novelizovaný, naposledy v roku 2013 dokonca dva krát!!! Kto vie prečo??? Stále vyhovuje
len pre úzku skupinu poľovníkov na Slovensku SPK=SPZ!!! Predchádzajúce novely zákonov
č. 274/2009 z.z. v znení neskorších predpisov , aj posledné dve novely schválil Smer-SD ,
pod ktoré sa podpísal predseda vlády p. Róbert Fico a predseda NR p. Pavol Paška. Nevadilo
im ani to, že dostali od nás viac krát listy, pán Fico dokonca otvorený list, ktorý skončil, ako
predchádzajúce na MP a RV, ktoré sme kritizovali za zakrývanie nezákonných praktík.
Také výhody, čo my Slovenskí poľovníci máme sa „ v Európe nenajdú“. Veď p. Minister
pôd. a rozvoja vidieka presadil dokonca poľovné lístky pre poľovníkov nad 62 rokov na dobu
neurčitú . To je super, ale bez akejkoľvek výhody, hlavne, že platiť musia, ako keby
predlžovali PL každých 5 rokov . O tom, že chceli „zvýhodniť“ určitú skupinu poľovníkov
nad 62 rokov je len zastierací manéver. Ostatných poľovníkov diskriminujú lebo pred
zákonom si máme byť rovní všetci. To, čo p. Jahnátek presadil pre poľovníkov nad 62 rokov
sme dávno navrhovali, ale rovnako pre všetkých poľovníkov , a to na trvalo!!!
My máme aj komoru /SPK/ , do ktorej na silu musíme platiť, a keď nie, tak nás vyhodia
z komory, nevydajú PL, nepredĺžia PL , odoberú PL a zanikne PO aj zmluva /o nájme výkonu
práva poľovníctva/ za užívanie PR. !!!
To nehovorím o platení „členského príspevku“ do komory podľa výmery a bonity PR. To
nemá obdobu nikde vo svete. Čo má spoločné SPK, resp. OPK s dvojstranným zmluvným
aktom a už vonkoncom nepochopiteľný je členský príspevok podľa výmery a bonity PR,
z ktorého celá komora žije na úkor poľovných revírov a poľovníkov na Slovensku, lebo oni to
musia do komory povinne platiť, hoci sme nikoho na schválenie takéhoto „výpalného“
nesplnomocnili a ani sme žiadneho delegáta nevolili a nesplnomocnili. Je to totalitná praktika,
kedy sa rozhoduje o nás, bez nás. Čo je to za demokráciu, ktorú presadzuje p. poslanec
Lebocký a p.Fico ako predseda vlády?
Toto sú výsledky sľubov Smeru-SD p. Lebockého a p. Fica?
Asi by bolo treba ich v budúcnosti aj voliť lebo nám „vyšli v ústrety“ zákonmi, ktoré
udobril – schválil aj sám svojím podpisom Róbert Fico, ako predseda vlády a to dokonca dva
krát v r. 2013!!! To už vedel v tom čase aj on a poslanci NR SR, že susedné Maďarsko malo
obdobný zákon, ktorého protiústavné pasáže a §-fy MÚ súd zrušil, nakoľko boli protiústavné.
Toto nás viedlo k tomu, aby sa sporné §-fy a pasáže zákona č. 274/2009 z.z. o poľovníctve
v znení neskorších predpisov dostali na ÚS SR.
Vážení priatelia!
Ak máte trošku zdravého rozumu, charakteru a vlastnej úvahy, zvážte, či takýto občan,
ústavný činiteľ – predseda vlády, čo sa vyhlasuje za prosociálneho politika , je vhodný za
prezidenta SR ???!!!.
Doteraz tento človek neurobil a nechce urobiť nič pre nás, hoci sme ho o to písomne
doporučene žiadali až 3 krát, tiež, aby nás prijal a však bez úspešne. Všetko odstúpil na MP
a RV, ktoré sme obviňovali, resp. kritizovali zo zakrývania neústavnosti a podvodov a tiež
sme p. ministra žiadali o osobné stretnutie, avšak tiež bez úspešne.
Priatelia, nedovolím si Vás žiadať a určovať Vám , koho by ste mali voliť, ale nedá mi Vás
poprosiť, aby ste na základe uvedených faktov a výsledkov, kto sa ako stavia a chová
k občanom, k ich požiadavkám, aby ste sa rozhodli správne, a volili len takého človeka, ktorý
je na prospech nás poľovníkov a občanov.

-2Zákon, z dielni Smeru-SD , ktorý sa toľko krát novelizuje, asi nebude dobrý a vždy sa
obrátil proti nám poľovníkom, to za to, že tam máme p. Lebockého , poslanca NR,
„trojjediného boha“ prezidenta SPZ , prezidenta SPK a poslanca NR SR! Kto vie, kedy pán
Lebocký uvedené funkcie vykonáva? Asi v noci a v revíri ústredia SPZ. Treba
poznamenávať, že aj NR – niektorí poslanci, Smer-SD tento protiústavný stav v poľovníctve
podporujú a stavajú sa proti nám občanom, to za to, že sme ich volili, hoci vedia, že zákon je
protiústavný a diskriminujúci!
Prosím, zobuďte sa, reálne sa pozrite na veci, ako sa dejú v moci jednej politickej strany
a vlády ako za totality!!!
Ak toto nie je pravda, tak ma odsúďte za to, že chcem dobro nie len pre seba, ale pre Vás
všetkých poľovníkov na Slovensku. Nebojte sa otvorene prejaviť, slobodne konať a ohlásiť sa
verejne!!!
Ja nechcem ani mi neprislúcha hodnotiť kroky a sľuby Smeru-SD, ktoré sú zatiaľ a podľa
mňa len hmlisté a nesplniteľné . Zvážte sami, čo sa nám občanom, zdravotným sestrám
a ďalším skupinám občanov, napr. ZŤP , dôchodcom, nezamestnaným polepšilo, oproti tým,
čo sú vo vrcholových funkciách štátu, ktorým platy doteraz narástli a rastú a majú sa vysoko
nadštandartne a „chudoba“ má minimálne platy a dôchodky, a to nehovorím v porovnaní
s ostatnými štátmi EU.
Čo je to za sociálnu spoločnosť a soc. politiku Smeru-SD. Čo pre nás táto vláda urobila,
aby sme neboli diskriminovaní v porovnaní s platmi „vyvolených“ a občanmi v EÚ.
Nedôverujeme vláde ani súdnictvu, prokuratúre lebo vymožiteľnosť práva je
nevymožiteľná.
Považujeme štát, za neprávny , na základe skutočností, na ktoré stále poukazujeme.
Asi by bola treba „iná“ revolúcia, ako bola. Taká, kde občania určia, ako sa veci v štáte
budú konať, nie ako si to zvolení určia, podľa svojho vedomia a svedomia a nie podľa vôle
ľudu!!!
Priatelia!
Nebojte sa, konajte v záujme nás všetkých, aby sa tento neprávny stav zmenil, a tí ktorí ho
zapríčinili a spôsobili, aby sa za tento stav aj zodpovedali.
Svoje postoje môžete prezentovať aj na VČS, ktoré sa v súčasnej dobe konajú, samozrejme
aj verejne v médiách, ako i na internete.
V Nitre, dňa 18.02.2014

S pozdravom

Prezident SLOSP
Mojmír Gera, v.r.

