
 

                 SLOS Pribina, Združenie PO Hubert  a Slovenský klub sokoliarov 

 

   

                                                V Ý Z V A 
                  pre všetkých poľovníkov na Slovensku a priaznivcov poľovníctva. 

 

 

     Vyzývame všetkých poľovníkov a priaznivcov poľovníctva na Slovensku, aby sa  v hojnom 

počte zúčastnili protestného zhromaždenia pred ÚS SR v Košiciach, Hlavná 58/110, vo veci 

žaloby protiústavných pasáži § zák.č. 274/2009 z.z. o poľovníctve, v znení neskorších 

predpisov. 

     Podanie na ÚS SR pre neústavnosť povinnosti byť v Slovenskej poľovníckej komore, na 

podnet Slovenského loveckého a ochranného spolku Pribina so sídlom v Nitre a iných  PO 

a OZ podali poslanci NR SR pod záštitou klubu poslancov OĽANO, ale aj ďalších poslancov 

politických strán so 47 podpismi poslancov NR SR. 

     Verejné pojednávanie na ÚS v Košiciach spolu s poľovníkmi , ich priaznivcami z celého 

Slovenska , poslancami NR SR a širokej poľovníckej obce sa predpokladá, že bude vytýčené 

na mesiac september 2014. O presnom termíne pojednávania Vás budeme včas informovať na 

stránkach www.pribina.eu, www.horár.sk a ďalších poľovníckych stránkach v časopisoch a 

médiách.  

     Vyzývame Vás, nebojte sa a príďte podporiť túto žalobu, ktorá je zverejnená na stránkach 

ÚS, www.pribina.eu , www.horár.sk a dosiahnuť nezávislosť poľovníkov od kohokoľvek, ako 

to dosiahli i v Maďarsku, na parazitujúcej komore.  

      Chceme ešte, aby všetkým poľovníkom PL boli vydávané na trvalo (tak, ako to je napr. aj 

v Českej republike) a predlžovalo by sa iba poistenie, ktoré je pre výkon práva poľovníctva 

určené zo zákona. Ušetrili by sme si výdavky na doteraz zbytočné byrokratické predlžovanie  

PL, ako aj práca a čas pri ich vydávaní.  

      Ak Vám záleží na tom, aby tieto zbytočnosti odpadli a tiež aj na peniazoch, ktoré povinne 

platíte do OPK a SPK, príďte prejaviť Váš  postoj a podporu na pojednávanie na ÚS 

v Košiciach.  

     Nebojte sa vyhrážok, že Vám padne zmluva, vyhodia Vás z PZ a odoberú PL a ZP.  Pravda 

je na našej strane a pravda zvíťazí!!! 

 

     S pozdravom  

 

                                         Poľovníctvu zdar!!! 

 

 

V Nitre, dňa 10.06.2014 

 

 

                                                                  Prezident SLOSP                                                                                                                                          

                                                                 Mojmír Gera, v.r. 

   

Prezident Združenia PO Hubert:                                                          Prezident SKS:           

  Ing. Peter Cagala, v.r.                                                                     Anton Moravčík, v.r.           
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