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Slovenská poľovnícka komora 
Ing. Tibor Lebocký, PhD. 

Prezident  
Štefánikova 867/10  

811 05 Bratislava  
 

V Macove, 10.01.2021 
 

VEC: Otvorený list SPK  
Stanovisko SPK k prípadu zastrelených 4 koní v obci Stará Bašta, okres Rimavská Sobota  
__________________________________________________________________________________ 

 
Vážený pán prezident,   
 
dolupodpísaná zástupkyňa organizácie, zameranej na záchranu týraných, zanedbaných a zneužívaných 
koní, na ich práva na ochranu zdravia, pohodu a dôstojné zaobchádzanie a odborníčka na chov koní 
Vás týmto žiadam o stanovisko a odpovede na otázky súvisiace s prípadom zastrelených 4 koní 
v intraviláne obce Stará Bašta, okr. Rimavská Sobota Vašim členom.  
 
Pred pár dňami otriasol chovateľskou i laickou verejnosťou na Slovensku prípad 4 koní, ktoré zastrelil 
na súkromnom pozemku, v oplotenom výbehu a v intraviláne obce člen SPK. Tri kone následne 
z pozemku neoprávnene odcudzil a pohodil na poli, ktoré ma vo svojom užívaní. Týmto konaním 
porušil viacero zákonov i morálnych zásad, ale najmä, spôsobil materiálnu a nevyčísliteľnú citovú ujmu 
majiteľom koní.  
 
Pre majiteľov to neboli len kone, ale miláčikovia, ktoré mali svoje mená a miesto v ich živote a rodine. 
Kobylka arabského plnokrvníka Agaya, 20 r., ktorej sa malo v marci narodiť žriebä, žrebček arabského 
plnokrvníka Casanova, 10 mesačný a kobylka Írskeho coba Vrbická, 8 mesačná, ktoré mali celý život pred 
sebou. Kobylka Írskeho coba Ketty Vrbická, 7 r., síce po zasiahnutí strelou ešte niekoľko hodín žila a na 
Klinike koní v Košiciach bojovali štyria veterinári o jej život, vnútorné poranenia boli také vážne, že ju 
nebolo možné zachrániť. Ketty v sebe nosila 6 mesačné žriebätko, ktoré Váš člen zasiahol a zabil priamo 
v jej tele, následkom čoho zmetala, tj potratila. Každý potrat je pritom vážnym zásahom do tela 
a psychiky zvieraťa a spôsobuje enormnú bolesť, pretože telo matky nie je ešte fyziologicky pripravené 
na vypudenie plodu z tela, rovnako mŕtvy potomok spôsobí zvieraťu, rovnako ako človeku, psychickú 
ujmu.   
 
Vzhľadom na vyššie uvedené, Váš člen spôsobil tejto kobylke dokázateľne a jednoznačne vážnu fyzickú 
a psychickú bolesť a utrpenie a privodil jej svojim konaním smrť. Mám za to, že v tomto prípade došlo, 
okrem iných trestných činov, k spáchaniu trestného činu utýrania zvieraťa zvlášť krutým a surovým 
spôsobom. Podľa medializovaných informácií sa rovnako k prípadu vyjadrila samotná Krajská polícia 
v Banskej Bystrici, ktorá prípad preklasifikovala z poškodzovania cudzej veci na zločin týranie zvierat.  
 
V posledných rokoch sme svedkami už skutočne alarmujúceho počtu prípadov, kedy členovia SPK bez 
pádneho dôvodu zastrelili spoločenské, či hospodárske zvieratá ich majiteľom, často na verejných 
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miestach, či súkromných pozemkoch, usmrtili zviera nedovoleným trýznivým spôsobom pred zrakmi 
verejnosti (podrezanie srny), bezdôvodne sa so zbraňou v ruke vyhrážali občanom (dospelí, či deti                              
na prechádzke so psom, jazdci na koňoch) a pod., nerešpektujúc tak zákonom stanovené podmienky 
pre manipuláciu so zbraňou, lov, či odstrel zvierat, ktoré sú už od 1.9.2018 zákonom definované ako 
živé cítiace bytosti, nie veci.  
 
Svojim konaním sa tak členovia SPK dopustili zjavných trestných činov, ktoré však SPK NIKDY verejne 
neodsúdila, ani nevyvodila rázne dôsledky pre takýchto členov za ich ohavné a amorálne skutky. 
K zastreleniu týchto 4 koní došlo 30. decembra 2020. K dnešnému dňu sa však SPK k tomuto 
odsúdeniahodnému činu oficiálne nevyjadrila a neprijala žiadne opatrenia, aby sa takéto činy                          
už neopakovali. Aj z tohto dôvodu je verejná mienka veľmi negatívne a oprávnene naladená na činnosť 
SPK a jej členov, ktorí sa dopúšťajú konania spoločensky neprípustného a nehodného 21. storočia!   
  
Tento konkrétny prípad, zastrelených 4 koní, ako aj mnohé ďalšie, tak v plnej miere poukazujú nielen                 
na dlhodobé zlyhávanie SPK v komunikácii a internom manažmente, ale najmä na zarážajúci fakt,           
že sa niektorí členovia SPK cítia „nedotknuteľnými“ a „všemocnými“ so zbraňou v rukách.  
 
Je teda najvyšší čas, aby sa SPK začala správať ako profesionálna organizácia, ktorá realizuje prenesený 
výkon štátu, združuje tých, ktorí vlastnia zbrane a predstavujú tak potenciálne nebezpečenstvo 
ohrozujúce zdravie a životy zvierat a ľudí, a najmä vrátila do života skutočné poslanie chrániť 
a zveľaďovať prírodné bohatstvo našej krajiny, česť, rešpekt a úctu skutočným poľovníkom.  
 
Na základe vyššie uvedeného Vás, pán prezident, žiadam o odpovede na tieto otázky:  
 
1) Ako vníma vedenie SPK tento ohavný čin svojho člena?  
2) Prečo sa SPK doteraz oficiálne verejne nevyjadrila k tomuto ohavnému činu, či ďalším, mediálne 

známym činom? 
3) Aké konkrétne dôsledky a kedy vyvodí SPK pre jej člena, ktorý sa dopustil tohto ohavnému činu?  
4) Aké konkrétne opatrenia a dokedy zabezpečí SPK, aby predchádzala a eliminovala takéto činy?  
 
Pevne verím, že nielen tento zákonne i morálne neospravedlniteľný čin neostane bez adekvátnej 
spravodlivosti, ktorú zabezpečia orgány činné v trestnom konaní a páchateľ bude náležite potrestaný. 
Rovnako pevne verím, že SPK začne konečne k takýmto činom svojich členom pristupovať s náležitou 
vážnosťou a zodpovednosťou. Nie je možné, aby boli v našej spoločnosti tolerované, nepotrestané            
a zľahčované takéto činy.  
 
S pozdravom 

 
 
 
 

Ing. Lenka Kmeťová  
Zakladateľka a predsedníčka  
NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.  
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