
  

  

 
Kuzmányho 1, 921  01  Piešťany                                                tel./fax: +421 911143560                                          IČO: 421756820 030 
e-mail:                            +421 905233649                   Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
http://mail.opk.sk                                                                                                                              Č. účtu: 2921834906/1100 

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA  
Kuzmányho  1, 921  01 Piešťany 

 
   
                                                          
Naša značka: č. : 1ť/2013          Dátum :  28.február 2013           Vybavuje : Peter TEKULA   
  
      
Určené :  Slovenská poľovnícka komora. 
 
 
Vec . Vyjadrenie k otvorenému listu Slovenského loveckého a ochranného spolku „Pribina“ Nitra.. 
                  
        Predstavenstvo OkO SPZ a OPK Piešťany na svojom riadnom zasadaní dňa 28.02.2013 zaoberalo aj 
otvoreným listom Slovenského loveckého a ochranného spolku „Pribina“ Nitra adresovaný predsedovi vlády 
SR JUDr. Róbertovi Ficovi a predsedovi NR SR Mgr. Pavlovi Paškovi. Po riadnom oboznámení sa s obsahom 
tohto listu bola vedená diskusia a prijaté nasledovné vyjadrenie : 
Okresná organizácia SPZ Piešťany a obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch sa nestotožňuje 
s obsahom listu Slovenského loveckého a ochranného spolku „Pribina“ Nitra, ktorý v skuto čnosti 
obsahuje náležitosti vyplývajúce z platnosti Zákona o poľovníctve č.274/2009 Z.z. a Stanov SPK. Z tohto 
listu jasne vyplýva, že pisateľ tohto listu nepozná dôvody členských poplatkov, ako aj úhrad za bonity 
revírov a tým nemá absolútne prehľad čo všetko obsahuje finančné hospodárenie poľovníctva na 
Slovensku ako i finančná existencia jednotlivých OPK. Ako veľmi zavádzajúce vidíme, že informujú 
o platení zamestnancov / vraj dokonca 2 – 3 v každom okrese / ako zo strany SPZ tak i duplicitne z OPK. 
Takéto informácie sú zavádzajúce a  znevažujú prácu mnohých dobrovoľných pracovníkov v OkO – Rgo 
SPZ a OPK, ktorí svoju prácu vykonávajú na úkor svojho voľného času a často bez akéhokoľvek 
finančného ohodnotenia. SLaOS „Pribina“ Nitra taktiež od svojich členov vyberá členský poplatok 
a nikoho nezaujíma načo tento používajú a to ich práca sa nedá ani z ďaleka porovnať s prácou 
jednotlivých OkO, RgO SPZ a OPK na riadení poľovníctva, ktoré ročne organizujú rôzne osvetové, 
strelecké, kynologické podujatia pre členov SPK ako i podujatia pre širokú verejnosť, kde hlavne 
prezentujú poľovníctvo pre občanov SR. Všetky podujatia, ktoré majú byť zorganizované na určitej 
úrovni sú finančne náročné, no i tak sa snažíme tieto podujatia usporiadať s minimálnym ziskom, alebo 
bez akejkoľvek finančnej straty.  
       Slovenský lovecký a ochranný spolok „Pribina“ v Nitre vraj žiada o pomoc v drvivej väčšine členov 
SPZ, čo je absolútne klamstvo, nakoľko o toto ich nikto nežiadal a tak isto je nehorázne klamstvo, že 
tento spolok má vraj cca 1000 členov. Tento spolok má cca cez 200 členov, nakoľko povinné odvody do 
SPK odviedol iba za takýto počet členov. 
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