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Priatelia poľovníci a široká poľovnícka verejnosť!
Pred občanmi Slovenska je dôležité rozhodnutie a to voľby do Národnej rady, ktoré určia
ďalšie smerovanie nášho štátu. Nie, nejde nám tu o žiadnu politickú kampaň, ale chceme vás
informovať o našich aktivitách.
Slovenské poľovníctvo ovláda určitá záujmová skupina funkcionárov Slovenského
poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ), ktorí si zákonom č.274/2009 Z.z. o poľovníctve vytvorili
Slovenskú poľovnícku komoru (ďalej len SPK) a to hlavne preto, aby mohli mať všetko vo
svojich rukách a čo je horšie, aby im to prinášalo nemalé finančné prostriedky. Je to jasné
zneužitie politickej moci, touto skupinou. Podľa posledných údajov dávajú poľovníci do SPK
ročne cca 2,5 mil. EUR. Tieto finančné prostriedky sú používané netransparentne a vedenie
SPK odmieta zverejniť informácie o ich nakladaní napriek tomu, že túto organizáciu povinne
zo zákona financujú všetci poľovníci.
Už dlhšie sa pokúšame zmenou zákona tento stav zmeniť a hoci je už medzi samotnými
funkcionármi SPK, ale aj SPZ pomerne veľká časť nespokojných, zatiaľ sa nám to nepodarilo.
Teraz je však znovu nádej na zmenu. Nie len na zmenu v našej spoločnosti, ale aj na zmenu
zákona o poľovníctve. Na konci minulého roku 2019 mal byť v parlamente prijatý nový zákon
o poľovníctve, ktorý našťastie neprešiel. Podľa vyjadrenia poľovníkov, ale aj odborníkov na
právo, bol tento návrh z roku 2019 ešte horší, ako súčasne platný zákon.
V posledných týždňoch sme aktívne komunikovali s politickými stranami, ako je možné
zmeniť stav poľovníctva na Slovensku. Došli sme k dohode, že ak sa podarí vo voľbách zmeniť
rozloženie síl v Národnej rade SR v prospech demokratickej opozície, tak tento stav pre
62 000 občanov – poľovníkov nášho štátu bude možné riešiť.
Zvolili sme preto formu Memoranda o predvolebnej a povolebnej spolupráci a dohodli
sme sa na tom, že hneď ako to bude možné, bude predložená poslanecká novela súčasného
zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve, ktorou sa vykonajú základné zmeny tohto zákona a to
hlavne: zrušiť povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore, zrušiť predlžovanie
poľovných lístkov a vydávanie a evidenciu poľovných lístkov vrátiť na Okresné úrady. Po tejto
novele chceme začať veľkú diskusiu so širokou poľovníckou verejnosťou o tom, čo je potrebné
v zákone o poľovníctvo zachovať a čo zmeniť.

-2Chceme otvoriť témy, ako riešiť škody v revíroch, vzťah poľovníkov s ochranármi,
vlastníkmi a užívateľmi pôdy, prenájom poľovných revírov, nájom za poľovné revíry a otázku
poľovníkov bez poľovného revíru. Je toho určite veľa, ale čo je dôležité nesmieme dovoliť, aby
naše poľovníctvo bolo iba o peniazoch a aby ho ovládali iba záujmové skupiny ako je to teraz.
Nato, aby sa to podarilo, musí byť do procesu zapojených čo najviac poľovníkov a to hlavne
skutočných odborníkov na poľovníctvo.
Týmto Memorandom sa politické strany SAS, OĽANO, KDH, Za ľudí, Progresívne
Slovensko - Spolu, a Maďarská komunitná spolupatričnosť svojím podpisom zaviazali, že naše
požiadavky budú riešiť. Je teda na Vás poľovníkoch, či sa chcete do tohto procesu zapojiť
a spoločne začať robiť zmeny v našom poľovníctve alebo iba nečinne čakať ako to dopadne.
Nikomu nediktujeme koho a akú stranu treba voliť, to je predsa záležať vašej slobodnej
vôle, no vyzývame vás, aby ste dňa 29.02.2020 k voľbám určite prišli a odovzdali svoj hlas.

S pozdravom.
Za lepšie poľovníctvo na Slovensku!
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