Vážení priatelia poľovníci a funkcionári na Slovensku!
Venujte tomuto oznamu pozornosť!
Viete, čo chystá SPK na Vás poľovníkov, ak nebudete rešpektovať PSK a ich výmysly? Je to krátka
a jednoduchá odpoveď. Budú Vás súdiť a Vy im za to budete musieť ešte aj platiť na rozhodcov
rozhodcovského súdu SPK.
Zastavte túto diktatúru SPK=SPZ. Svojou nečinnosťou SPK dávate ďalšie možnosti rozpísania
a uzurpovania moci nad poľovníkmi.
Zriadenie komory bolo bez Vás o nás, nevidíte, kam smeruje naše Slovenské poľovníctvo???
Stále si neuvedomujete, že my, čo bojujeme aj za Vás všetkých, to sami nezvládneme.
Povstaňte na ČS PO, vyjadrite nesúhlas s populistickou a nás poľovníkov neprijateľnou politikou
komory.
Maďari mali komoru a ÚS MR ju zrušil. Komora je u nich len pre profesionálov...
Ostatní poľovníci sú nezávislí. V Českej republike neexistuje žiadna komora ani inde v Európe.
U nás je to tak, ÚS potvrdil na Slovensku SPK. Sme síce v EÚ, ale spravodlivosti sa zatiaľ nedovoláme,
ak nebudeme jednotní.
Sme za zastrešujúcu PO na Slovensku, ale musí vzniknúť dobrovoľne, zdola hore, a musí byť
transparentná a pre nás poľovníkov prínosom, nie iba pre bosov Slovenského poľovníctva.
Nevidíte, že komora sa stará do vecí, s ktorými nemá nič spoločné: nebudete členmi komory, OÚ Vám
nezaeviduje zmluvy o výkone práca poľovníctva, /ide o dvojstranný akt zmluvy.../, PL Vám nevydá
komora, ak nebudete členom komory /ale zahr. poľovníkom PL vydá.../
Nevydajú Vám ZP, ak nebudete členom komory, PL nad 62 rokov vydajú na dobu neurčitú, ale ostatní
poľovníci sú diskriminovaní.
Disciplinárny senát Vás bude súdiť, ale ešte skôr musíte zaplatiť 20,-€ dopredu, aby vás odsúdili...
Keď Vás odsúdia zaplatíte pokutu OPK a nie PO, kde škoda alebo priestupok vznikol.
Načo Vám ešte viacej treba poukazovať, aby ste pochopili negatíva zriadenia komory na Slovensku.
Ľudia, poľovníci, prebuďte sa a pričiňte sa ku zmene politiky v štáte a v Slovenskom poľovníctve,
hlavne k zmene zákona o poľovníctve.
Nemajte strach z toho, že prídete o PR, a členstvo PO ZO. Aj takéto obavy sa pominú, ak sa
spojíme a budeme ťahať za jeden povraz.

-2Myslíme si, že sme Vám poukázali na dostatočné skutočnosti a že pochopíte, že Vám všetkým
chceme dobre a že netúžime po moci, ako je to súčasnej dobe v našom poľovníctve.
S pozdravom
Za lepšie poľovníctvo!
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