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Vec:  Stanovisko OPK Levoča k vyjadreniam SLOSP Pribina Nitra a Združenie 

poľovníckych organizácií HUBERT Horné Chlebany 

 

  

Vážený pán prezident SPK, vážení poľovnícky priatelia ! 

 

Konferencia OPK Levoča, ktorá dnes zasadala so znepokojením sleduje snahy „tzv. 

tiež poľovníkov“ - združených v SLOSP Pribina a ZPO Hubert. 

 

 Tak ako je z dobových - historických dokumentov ľudskej činnosti známe; dobre 

organizované spoločenstvá boli nahlodané a nakoniec porazené z vlastného stredu, vlastnými 

príslušníkmi. A nakoniec aj tak dopadli. Zrútil sa ich precízne vypracovaný systém a boli 

porazený, resp. úplne zanikli. 

 

 Milé dámy a páni zo SLOSP Pribina a ZPO Hubert ! 

 

 Na rozdiel od Vás, my vieme o čo Vám ide, lebo vieme čítať medzi riadkami. Ide 

Vám o totálne rozbitie a znefunkčnenie SPK ako takej a čo najviac pošpiniť a znevážiť 

dlhoročnú obetavú prácu a činnosť obyčajných – poctivých poľovníkov. 

Vaše tvrdenia sú nehorázne a pravdu povediac ani sa na tie znôšky lží, poloprávd 

a neprávd ani nedá reagovať.  

Viem, väčšina obyčajných poľovníkov sú jednoduchí ľudia. Ale zatiaľ uvažujú 

zdravým sedliackym rozumom a takých ako ste Vy dámy a páni zo SLOSP Pribina a ZPO 

Hubert  jednoducho odmietajú. 

 Odmietajú vaše tvrdenia o zastupovaní „ 99 % “ poľovníkov na Slovensku, odmietajú 

tvrdenia o nedemokratických voľbách do orgánov komory, odmietajú lži o finančných tokoch 

v  SPK; a tak by sme mohli pokračovať ďalej. 

 Je až zarážajúce, že týmito vašimi „aktivitami“  obťažujete najvyšších ústavných 

činiteľov. 



 Vážený pán prezident ! 

 

Poľovníci okresu Levoča pevne za Vami stoja a sú presvedčení, že budete  

presadzovať súčasný charakter poľovníckej samosprávy, tak ako je to deklarované v Zákone 

274/2009 Z. z.;  a aj naďalej budete obhajovať skutočné princípy poľovníctva. 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

„ L e s u   a   l o v u   z d a r  ! “ 

 

 

 

 

Bc. Pavol Kriššák, v.r.      Ing. Albert Baran, v.r. 

vedúci kancelárie OPK      predseda OPK Levoča 


