
Slovenský lovecký a ochranný spolok PRIBINA k novému zákonu a komore. 

 
Napriek iniciatíve, snahe zapojiť sa ako legitímna poľovnícka organizácia do procesu 

prípravy a tvorby nového  zákona o poľovníctve sa nám toto nepodarilo. Sľubovaná 
spoluúčasť síce bola, no pri sľuboch aj zostalo. Neskôr sme pochopili, že sme boli nežiadúci 

z jedného prostého dôvodu. Prípravu komory malo v rukách SPZ a náležite ju aj využilo na 
znovu upevnenie si totalitnej nadvlády v poľovníctve. O zákone so svojimi členmi 
nediskutovalo, ba verejnej diskusii sa cieľavedome vyhýbalo. Na jedinom verejnom 

pripomienkovaní návrhu zákona sa dokonca ani nezúčastnili a problematika SPK nebola 
z toho dôvodu ani prejednávaná. Teda aj vyhlásenie Ing. Lebockého na ustanovujúcom sneme 

SPK o tom, že sa všetci mohli zúčastniť pripomienkovania a diskusie o komore je klamstvom. 
Sám sa takejto verejnej diskusii vyhýbal od samotného počiatku. Ustanovujúci snem a jeho 
príprava bola tiež ukážkou „demokracie“ v podaní SPZ. Na mnohých schôdzach sa 

predkladali návrhy predstavenstiev -  oko, rgo na voľbu zástupcov na vyššie schôdze. Sú 
poznatky, že návrhy z pléna boli zamietnuté, ba ak bol zvolený zástupca mimo kandidátku 

SPZ, tak na nasledujúcej schôdzi bol zo schôdze vyhodený s tým, že nebol zvolený! A ako 
dopadla sťažnosť? Najprv sa k nej vyjadril zamestnanec kancelárie SPZ, že na základe info 
z rgo – teda tej, čo podvádzala a upierala základné práva – sa nič nestalo. Po pol roku sa 

vyjadrila aj predsedníčka DR SPK, že to prejednali a že sa nič nestalo! No zápis z jednania 
DR SPK, ba ani uznesenie nebola ochotná poskytnúť!  

   Máme názor, že zákon 274/2009 je nanič, v zásadných veciach nevykonateľný a zmätočný! 
Tiež sme proti vytvoreniu SPK, ktorá vznikla len ako zbožné želanie funkcionárov SPZ. Nik 
sa nás na vytvorenie SPK nepýtal, nik nechcel počuť náš názor! Kto „jednotnú poľovnícku 

organizáciu navrhoval schválil si ju do materiálov snemu? Kto ju pripravil za zatvorenými 
dverami? Tu si treba uvedomiť: nech si vezmeme do ruky zoznam delegátov na sneme SPZ, 
zoznam členov Rady SPZ, zoznam delegátov ustanovujúceho snemu SPK a porovnáme so 

zoznamom okresných, či regionálnych šéfov SPZ, či SPK, tak zistíme, že sa vo väčšine jedná 
o tie isté osoby. Vysvetlenie? Priam zhmotnenie zázraku! Najlepší z najlepších! Za koho 

úslužne dvíhali ruku pri hlasovaní, za nás či za seba?  
 Alebo si stačí uvedomiť, ako uznesením snemu urobili schôdze - na ktorých sa zo zákona len 
volili zástupcovia – výročnými konferenciami! Veď sme ani len návrh stanov nemali 

v rukách! A z takéhoto stretnutia zvolení sa stali členmi orgánov na 5 rokov!!!! Rozum 
zostáva stáť... a výpočet takýchto praktík môže byť na želanie dlhší!  

   O našich poľovných lístkoch rozhodujú volení funkcionári súkromnej organizácie. 
Zamyslime sa nad tým, kam sme sa to dostali. My komoru nechceme, ani nepotrebujeme, je 
to len parazit, požierajúci naše peniaze, pracujúci v hlbokom utajení, ktorý si vyhradil právo 

o nás rozhodovať. O našom bytí, či nebytí. Nechceme a nepotrebujeme ich! Ani múdre reči 
o rozvoji, európskych peniazoch, povinnostiach, a že bez komory to nejde. Sú to len klamstvá 

a pribúdajú nové. Nechceme a nepotrebujeme! 
   Ak hovoríme o práve rozhodovania o bytí, či nebytí, tak máme s tým skúsenosť. SPK na 
základe domnienok zastavila koncom minulého roka vydávanie poľovných lístkov pre členov 

Pribiny. Dôvod: vraj sa domnievajú, že naša poistná zmluva nespĺňa podmienky zákona 
o poľovníctve. A čo to bolo? Zákon uvádza plnenie 150 000€, naša zmluva s poisťovňou 

znela: bez obmedzenia. Z tohto dôvodu teda zamestnanec, riaditeľ kancelárie SPK vydal 
príkaz  OPK nevydávať PL pre členov Pribiny! Že sa opieral len o domnienku nejakej 
,,komisie“? No a čo, veď sú bohu rovní a zákony nemusia rešpektovať! Ani ich len 

nenapadlo, že k takému čomusi nemajú právo! Toto je pravý obraz SPK! A nepochybujeme, 
že ďalšie prípady uzurpátorstva sa ešte dostanú na verejnosť, pretože už máme o nich 

vedomosť. 



  Viete, ako sa nás komora pýta na svoj názor? V polovici marca poslali po OPK mail, kde 

žiadajú pripomienky k zákonu o poľovníctve. S termínom do konca marca. Hádajte, kto im 
písal pripomienky? Nuž tí, čo to najlepšie vedia. A nemám vedomosť o tom, žeby oslovili aj 

členskú základňu, teda platiacich prostáčikov. Keby chceli počuť ich názor, tak by to museli 
zorganizovať trochu ináč, však? Mohli by sa však dozvedieť, ako veľmi ich potrebujeme.  
  A akéže máme informácie o činnosti komory? Tie najlepšie – žiadne. Webová stránka 

komory je naozaj veľavravná. Mne skôr pripadá ako mrhanie našimi peniazmi.  
   

Taktiež odmietame aj posledné výplody SPK, ktoré chcú doterajšie „členské“ z poľovníckych 
organizácií pretvoriť na  povinnú platbu na fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva. Je to 
zas len vyťahovanie peňazí z našich vreciek pod nejakou zámienkou a zas budú o nich 

rozhodovať len kádre z SPZ! Vybudovali sme si revíry sami, z našich peňazí a teraz príde 
mudrák a povie: za to, že ste boli zodpovední a dreli ste v revíri, tak za to zaplatíte! 

Zaujímavé, že sme doteraz žiadne fondy nepotrebovali. Po novom však chcú, aby sme 
naďalej budovali revír za svoje a ešte aj za to platili! A ak sa nebudeme priečiť moci, tak 
možno nám aj nejakou korunou „na rozvoj“ prispejú. Lenže to zas chce poklonkovanie sa 

a prosíkanie sa ,,orgánu“.  
  No ak z členského urobili poplatok, tak z čoho budú žiť? Asi by mali premyslieť nový 

spôsob platenia riadneho členského, čo poviete? Veď nemôžeme po SPK chcieť, aby všetko, 
čo pre nás robí, platili najlepší z najlepších zo svojho!  
 

     
 

 
 
 

 
  


