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Vážený pán prezident SPK 
 

V súčasnej dobe zaznamenávame aktivity niektorých poľovníckych organizácií, ktoré 
reprezentujú názory, s ktorými nemôžeme súhlasiť, lebo ich pokladáme za dezorientačné, 
nepravdivé, zavádzajúce a hlavne sa zameriavajú na osočovanie každého, kto nie je členom 
podľa nich „tej správnej“ organizácie. Z toho dôvodu si dovoľujeme vyjadriť sa k niektorým 
tvrdeniam. 
SLOP Pribina a Združenie poľovníckych organizácií konajú v mene 99 % držiteľov 
poľovných lístkov? 
Obvodná poľovnícka komora Krupina eviduje ku dňu 1.3.2013 celkom 574 členov SPK 
z toho prostredníctvom Poľovníckych organizácii nasledovne : 
571 členov SPZ 
    3 členov SLOP Pribina 
Ako z hore uvedeného vyplýva, SLOS Pribina má v obvode OPK Krupina 3 členov. 
Je to 99 % poľovníkov v obvode? Nerád, ale keď p. Gera a p. Cagala tak presvedčivo tvrdia, 
že prezentujú názory 99 % poľovníkov, si dovoľujeme poznamenať, že z osobných kontaktov 
s členmi SLOS Pribina jednoznačne vyplýva, že ani väčšina členov SLOS Pribina, nevie o ich 
aktivitách a už vôbec nie členovia iných poľovníckych organizácií. Na akom podklade sa 
zakladajú ich vyhlásenia, že konajú v mene 99% držiteľov poľovných lístkov?  
Podľa ich vyjadrenia SPK je súkromná organizácia, SPZ je súkromná organizácia resp. 
všetky poľovnícke organizácie, okrem SLOS Pribina sú súkromné. Nie je to naopak? Všetky 
inštitúcie, poľovnícke organizácie podľa SLOS Pribina konajú zle a nezákonne okrem SLOS 
Pribina? 
 
SLOS Pribina vo svojich listoch jednotlivým ústavným činiteľom uvádza, že združuje 
cca 1 000 členov. Prečo neuvádzajú presný počet členov napr. ku konkrétnemu dňu. Žeby ani 
oni sami nemali prehľad o svojich členoch? 
Nedá sa reagovať na všetky tvrdenia uvádzané uvedenými organizáciami, lebo sú to 
tvrdenia mimo reality, urážajúce a plné osočovania, ktoré by sa mali riešiť právnou cestou. 
Záverom Vás chceme ubezpečiť, že podľa nášho vedomia, prevažná časť poľovníckej 
verejnosti v obvode pôsobnosti OPK Krupina nezdieľa názory SLOS Pribina a ZPO Hubert. 
 
S pozdravom 
 
Ing. Stanislav Húroš 
Predseda OPK Krupina 
Predseda OkO SPZ Krupina 
 
 


