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Vec
Stanovisko OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza k deštruktívnym aktivitám SLOS Pribina a
ZPO Hubert poškodzujúcich slovenské poľovníctvo

Vážený pán prezident SPK / SPZ
a súčasne poslanec Národnej rady Slovenskej republiky !

Predstavenstvo OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza na svojich pracovných zasadnutiach,
ktoré sa konali dňa 07.03.2013 a 08.03.2013 podrobne analyzovali deštruktívne aktivity
SLOS Pribina a ZPO Hubert, ktoré verejne prezentujú na webových portáloch, pričom s ich
nekorektným a lživým obsahom sa snažia poškodiť dobré meno Slovenského poľovníckeho
zväzu a taktiež spochybniť zákonné fungovanie Slovenskej poľovníckej komory.
Vyjadrujeme verejné pohoršenie nad skutočnosťou, že zástupcovia SLOS Pribina a ZPO
Hubert svojim nečistým konaním a pochybnými aktivitami zanášajú do slovenského
poľovníctva neúctu k ostatným kolegom poľovníkom, nevraživosť a neodborné názory na
fungovanie a výkon poľovníckej samosprávy. Zároveň je veľmi smutné a tragické, že títo
„poľovnícki odborníci a vševedkovia“ obťažujú s vyššie popísanou ich vlastnou klamlivou
propagandou premiéra Slovenskej republiky, predsedu NR SR a poslancov NR SR, ale aj
ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Všetkým triezvo uvažujúcim slovenským poľovníkom sa na pochybné aktivity SLOS
Pribina a ZPO Hubert jednoznačne natíska nasledovné zistenie:
- Svoj tlak v posledných dňoch vystupňovali prostredníctvom webových portálov
z prostého a ľahko identifikovateľného dôvodu a to, že v 11. týždni roka 2013, presne
12.03.2013 bude NR SR prerokovávať návrh novely zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- SLOS Pribina a ZPO Hubert predpokladajú, že to je práve vhodný termín na ich
„deštruktívne pokusy“ zničiť poľovnícku samosprávu na Slovensku, pošpiniť dobré
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-2meno ľudí, ktorí sa o jej zrod a zavedenie do poľovníckej praxe zasadili a zaslúžili.
ODMIETAME v plnom rozsahu takéto konanie aktivistov a zástupcov SLOS Pribina a ZPO
Hubert !!!
Veríme, že súčasné vrcholné orgány SPK a SPZ na Slovensku, jednotlivé OPK, OkO a RgO
SPZ fungujú v rámci zákonných možností s tým najlepším personálnym obsadením a so
zámyslom vykonávať pre svojich členov plnohodnotný poľovnícky servis tak, ako im to
platná poľovnícka legislatíva ukladá.
Nie je predsa možné, aby SLOS Pribina a ZPO Hubert, ktorí vykazujú stavy členskej
základne cca 1000 členov, rozhodovali o osude slovenského poľovníctva!! Kde títo ľudia
zobrali mandát, hovoriť ústami 99% -tami poľovníkov Slovenska a tvrdiť, že zastupujú vyššie
uvedené množstvo nespokojných poľovníkov?!! OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza
jednoznačne tvrdí, že takýto mandát žiadnemu zástupcovi SLOS Pribina a ZPO Hubert
nedali! Ďalej sa domnievame, že funkcionári SLOS Pribina a ZPO Hubert museli chýbať
v škole, keď sa učili na matematike počítať percentá, pretože tie ich chybné výpočty sa inak
vysvetliť nedajú !!
OkO SPZ Prievidza a OPK Prievidza má vo svojej evidencii 1123 členov SPZ
a jednoznačne prehlasujeme, že v plnom rozsahu odmietame klamstvá, neodborné tvrdenia
a pochybné názory zástupcov SLOS Pribina a ZPO Hubert.
OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza nedala žiadny mandát SLOS Pribina a ZPO Hubert, aby
nás verejne zastupovali, podsúvali širokej verejnosti, poslancom NR SR, ministrovi
pôdohospodárstva a RV SR, ale aj samotnému pánovi premiérovi demagogické a zvrátené
názory na súčasný výkon poľovníckej samosprávy na Slovensku.
Povinné a organizované členstvo v SPK je prirodzeným vyústením snahy zákonodárcu
o poľovnícku jednotu, vedenie poľovníckych evidencií, efektivitu fungovania a zabezpečenia
poľovníckej samosprávy po všetkých organizačných líniach. Spochybňovanie vzniku SPK
spôsobom akým to verejne prezentuje SLOS Pribina a ZPO Hubert, prinajmenšom hraničí
s ich zámernou alebo skutočnou neznalosťou veci! Domnievame sa však, že v tomto prípade
by bolo na mieste riešiť celú situáciu podaním trestného oznámenia na funkcinárov SLOS
Pribina a ZPO Hubert pre podozrenie z prečinu ohovárania a poškodzovania dobrého mena
SPK a SPZ.
Kladieme si otázku, prečo sú tie pochybné aktivity SLOS Pribina a ZPO Hubert také
agresívne a pretrvávajúce?? Skoro sa nám na jazyk sama natíska odpoveď, že ide o dlhodobé
neuspokojené nároky a ambície niekoľkých funkcionárov SLOS-u a ZPO. Keď sme zisťovali
presný počet členov SLOS Pribina v okrese Prievidza prostredníctvom telefonického kontaktu
na osobu, ktorá vystupuje v okrese Prievidza ako regionálny riaditeľ SLOS Pribina, zažili sme
niečo, čo hovorí za všetko!! Dotazovaný funkcionár nám nevedel uviesť presný počet členov
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-3členskej základne SLOS Pribina v okrese Prievidza. SMUTNÉ, veľmi! Naše informácie
o počte členov SLOS Pribina v okrese Prievidza sa pohybujú v rozmedzí niekde od 18 do 25
členov. Ďalší náš poznatok z uplynulého obdobia o činnosti SLOS Pribina máme nasledovný:
- Členskú základňu OkO SPZ Prievidza opustili takí členovia SPZ, ktorí mali dlhodobé
problémy s dodržiavaním členskej disciplíny a boli doslova hanbou slovenského
poľovníctva! Ale SLOS Pribina ich veľmi rád zaradil medzi svoju málopočetnú
členskú základňu a žiadny problém s ich predošlým porušovaním členskej disciplíny
v SPZ nemal. Aj takýto spôsob obsadzovania členskej základne SLOS Pribina jasne
poukazuje na ich nečisté konanie a plytké uvažovanie. Všetko čo môžu v aktuálnu
dobu použiť, resp. zneužiť proti SPZ a na spochybnenie zákonného fungovania
jednotnej poľovníckej samosprávy zastrešenou SPK sa neštítia použiť. SLOS Pribina
a ZPO Hubert sa svojimi vyjadreniami na adresu ostatných slovenských poľovníkov
snažia o zvrátenie zdravého ľudského a poľovníckeho úsudku.
Preto vám páni funkcionári SLOS Pribina a ZPO Hubert predstavenstvo OPK Prievidza
a OkO SPZ Prievidza nahlas hovorí svoje NIE!! Nemáme záujem o Vaše nečisté praktiky
a ani o Vaše návody na riadenie poľovníctva na Slovensku!
Položme si teda otázku, prečo niekto odmieta :
- Jednotnú poľovnícku samosprávu na Slovensku (SPK), zabezpečenú vhodnou
legislatívou?
- Zákonné finančné odvody na zabezpečenie funkčnosti a stability stavovskej
poľovníckej organizácie, ktorou je SPK, nevynímajúc aktívne pôsobenie vrcholného
orgánu slovenského poľovníctva na medzinárodných poľovníckych aktivitách?
- Riešenie disciplinárnych previnení v zmysle DP SPK?
- Veľkoplošné poľovnícke obhospodarovanie zveri v poľovných revíroch Slovenska?
- Systém vydávania a predlžovania PL?
Odpoveď je pomerne jednoduchá : „V kalných vodách sa dobre loví“!
V konečnom dôsledku celá deštruktívna činnosť SLOS Pribina a ZPO Hubert poškodzuje
dlhoročné tradície poľovníctva na Slovensku, vybudované statočnými a racionálne
premýšľajúcimi poľovníkmi. A to by naozaj nemalo zostať bez povšimnutia všetkých
poctivých poľovníkov zastrešených vlastným členstvom v SPZ - SPK!!
Vážený pán prezident SPK / SPZ a súčasne poslanec NR SR,
v závere svojho písomného stanoviska vyslovujeme presvedčenie, že poslanci NR SR
budú pri predkladanom návrhu novely súčasného zákona o poľovníctve citlivo hodnotiť
všetky aspekty na potrebné zmeny, a že nový zákon o poľovníctve bude aj naďalej silnou
zábezpekou slovenského poľovníctva!
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Vašu osobu poznáme ako vytrvalého, húževnatého a rozvážneho človeka, poslanca - politika.
Vyslovujeme presvedčenie, že Váš osobný vzťah k lesníctvu a k poľovníctvu na Slovensku je
motivovaný vysoko profesionálnymi princípmi a ľudským prístupom. OPK Prievidza a OkO
SPZ Prievidza Vám pre všetko vyššie uvedené vyslovuje svoju plnú podporu a uznanie.
Prajeme Vám, aby Vaše úsilie o presadzovanie a zachovanie jednotnej poľovníckej
samosprávy na Slovensku a zachovanie historických hodnôt slovenského poľovníctva boli
v plnej miere úspešné.
S prianím dobrého zdravia a s pozdravom „Slovenskému poľovníctvu zdar“ !
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