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V Žiline dňa 1. 3. 2012 
 
        Titl: 
 
        Ing. Tibor Lebocký 
        prezident SPZ 
         
 
 
 Vážený pán prezident SPZ, 
 Vážený pán poslanec NR SR ! 
 
 So zhnusením a s obyčajným ľudským odporom sledujeme na webových 
stránkach pamflety produkované spolkami pribina a hubert, ktoré sa nevieme prečo, 
nazývajú poľovníckymi organizáciami. Lživé konštrukcie a klamstvá, ktoré uvedené 
skupiny produkujú, nemajú s poľovníctvom nič spoločné a v poľovníctve na Slovensku 
nemajú obdobu.  
 
 Pri čítaní ich podania, ktorým obťažujú ústavných činiteľov a štátne orgány 
doslova cítiť páchnuce jedovaté sliny na ich ústach. Úmyselne ich produkt 
označujeme jednotným číslom, pretože sa jedná o jeden a ten istý pamflet,  ktorý 
sa pri jednotlivých adresátoch líši len pravopisným i chybami, zlým slovosledom 
a niektorými novými úmyselnými nezmyslami (vrátane matematických) . V prvom 
momente by sa slušným ľuďom a statočným poľovníkom žiadalo okamžite reagovať na 
znôšku klamstiev a zavádzajúcich informácií uvedených v ich spise a bod po bode ich 
spolu so zvrátenými podlými osobnými útokmi vyvrátiť a odmietnuť. V tom momente by 
sme ale uvedenú špinu povýšili na niečo, čo by bolo a čo určite nie je hodné  takého 
významu a takej reakcie. Preto len niekoľko otázok a vyjadrení: 
 

- kde berie táto skupinka odvahu použi ť na svoju záštitu po četnú, odbornú, 
ale najmä ľudskú silu takej organizácie, akou je naša alma mat er - 
Slovenský po ľovnícky zväz, s ktorým ona nikdy nemala a ani nemá vôbec 
nič spolo čné. My, žilinská poľovnícka organizácia SPZ v počte 1470 členov  ich 
„záštitu jednoznačne odmietame“. Nepotrebujeme rozum, vedenie ani rady 
nejakých pseudo poľovníkov.  

- kde uvedené osoby boli, ke ď po zmene spolo čenského systému u nás 
a rovnako na konci 90-tych rokoch minulého storo čia reálne hrozilo, že si 
jednoduchý slovenský po ľovník už v prírode „ani neškrtne“ a len z cesty sa 
bude pozera ť, ako po ľujú a živé bohatstvo slovenskej prírody hump ľujú 
zbohatlíci? Viete kde boli p. prezident?, proste boli zalezení a čo horšie, potichu 
slúžili svojim kumpánom, ktorí o také zmeny usilovali. Ale bol tu ako inokedy 
v histórii aj vtedy Slovenský poľovnícky zväz na čele s Vašimi predchodcami p. 
prezidentmi Moravčíkom a Lipkom. A aj vtedy to členovia SPZ ustáli. A dnes táto 
skupinka osôb berie meno členov SPZ do úst, Netušíte  p. prezident, prečo sa 
nám k tomu vynárajú asociácie na desatoro s jeho „nevezmeš meno Božie 
nadarmo“? 
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- kde a pri akých významných po ľovníckych, osvetových, kynologických 
podujatiach sme sa mohli s uvedenou skupinkou stret núť. Navštevujeme 
mnohé podujatia po celom Slovensku aj v zahrani čí, ale ešte sme ich 
nevideli. A viete pre čo p. prezident? Pretože ich činnos ť začína a kon čí 
v zatuchnutej kancelárii, kde dookola intrigujú, pr eposielajú svoje výtvory 
a súčasne intenzívne k ŕmia intelektuálnym balastom každú sociálnu sie ť, 
ktorá je k dispozícii . V tom sa im nepokúšajme rozumieť, pretože poľovníci zo 
SPZ v tom istom čase obetujú svoj čas a prostriedky pri stavbe krmelcov, posedov 
a množstve iných zariadení v revíroch, alebo vyvážajú v treskúcich mrazoch 
krmivo pre zver, alebo sa na bezpočte kynologických, streleckých a iných podujatí 
venujú poľovným psom, streleckému zdokonaľovaniu, organizovaniu 
chovateľských prehliadok, alebo prídu v slušivých poľovníckych kamizolách do sv. 
Antona vyjadriť blahorečenie Prozreteľnosti  za poskytnutý požitok prisľúbený 
človeku už pri stvorení sveta.  

- prečo odmietajú a nechcú silnú, legislatívne stabilnú p oľovnícku 
samosprávu s kvalitným organiza čným potenciálom a zázemím? Pretože im 
je celé skutočné poľovníctvo, ktoré si naši otcovia a dedovia odovzdávali ako 
posvätnú vec z pokolenia na pokolenie bez ohľadu na politický systém  „srdečne 
ukradnuté“. Ich poľovníctvo je hra na malom piesočku bez ohľadu na to, že im 
tento piesoček veľmi rýchlo zanešvária výkalmi „psíky a mačičky“ a časom už to 
nebude piesoček, ale odporne smrdiace smetisko a kaluž. A tento piesoček, 
takýchto tisíc piesočkov by chceli nanútiť aj nám. To  o d m i e t a m e  zase My!  

- prečo sa pri hodnotení konštituovania orgánov SPK do zb laznenia ohá ňajú 
pojmom demokracia a pritom hne ď na to demokratickým princípom šliapu 
po hlave, ke ď hodnotia naše rozhodnutie pri vo ľbe? Čo iné, ako demokracia 
v praxi je stav, kedy 55 tisíc poľovníkov – členov SPZ (čo je viac ako 95% 
všetkých poľovníkov na Slovensku) nominuje za prezidenta komory a členov 
orgánov kandidátov so svojich radov a súčasne vníma, že je tu aj iná skupinka so 
svojimi niekoľko 100 členmi, ktorých neodmieta, len im ponúka primerané 
zastúpenie. 

- prečo falošne podporujú niektoré myšlienky na ur čitú úpravu systému 
vydávania PL? Je nám jasné že tejto skupinke vôbec nejde o komfort 
poľovníkov. Ide im výlučne o využitie aj minimálneho priestoru a v konečnom 
stave o nastolenie chaosu , ktorý by pri aplikácii najhoršieho z riešení nasledoval. 
V neporiadku sa proste cítia doma, neporiadok a chaos je ich cieľom. Veríme, že 
dokážete ponúknuť pánovi ministrovi, ktorého názory na poľovníctvo si vysoko 
vážime, aj svojim kolegom v parlamente riešenie, ktoré bude dobré. Nemajte 
obavu bojovať o terajší dobrý režim v PL. Ponúknite napr. riešenie, ktoré 
zabezpečí, aby orgány SPK v čas informovali po ľovníkov o konci platnosti 
PL. Pochopiteľne rozumieme tomu, že o všetkom nie sme aktuálne informovaní 
a v tejto špecifickej veci viete najlepšie čo v danom priestore robiť. 

- viete p. prezident, čo raz povedal o aktivitách takýchto skupiniek jeden  náš  
priate ľ? Povedal: Ani tak neuškodia, ako strašne zasmradia a treba potom dlho 
vetrať.  
 

 
Pán prezident ! 
 
Vieme, že je mimoriadne ťažké odrážať najmä podlosti, ktoré sa cielene zmiešajú 

s existenciou peňazí. Videli sme to aj v prvom čítaní novely zákona o poľovníctve. Plnými 
demagógie sú aj výpočty pribiny o zdrojoch a ich využívaní v SPK. Dovoľte preto 
niekoľko poznámok: 
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- myslíme, že sa dá ľahko demaskovať použitie všeobecného jedného 
„priemerného“ poplatku  za jeden ha. poľovného pozemku pri ich výpo čte 
príjmov SPK z členského, ktorý vôbec nevystihuje 2/3 Slovenska, kde je poplatok 
výrazne menší. Nuž ale na klamstvo je to vhodné.  

- ani slovkom nie je uvedené množstvo peňazí, ktoré sa cestou FRZP obratom 
vracajú späť do revírov. Príklad, len v r. 2012 sme u nás v Žiline vrátili v hotových 
peniazoch späť do každého revíru spolu 11.000,00 €, čo je 2/3 celého členského. 
Nezaujíma ich to, klamár nepotrebuje pravdu. 

- označiť zamestnanosť viac ako 100 ľudí v zmysluplnej samosprávnej organizácii, 
ktorá skutočnou odbornosťou a reálnym vplyvom spravuje k úžitku štátu 
významnú časť národného živého prírodného bohatstva a štát zmysluplne supluje 
za nesprávne a uvedených ľudí za darmožráčov, to už je silná káva, a slušne na 
to nemožno reagovať. Pritom nemalá časť uvedených pracovníkov SPK a OPK 
vykonáva túto činnosť v komore len na čiastočný úväzok a značnej časti 
pracovníkov sa mzda vypláca aj v koordinácii s činnosťou v kanceláriách v SPZ, 
pretože zdroje SPK jednoducho nestačia. No a to už pánov z pribiny a huberta 
vôbec nemusí a vlastne ani nemá čo zaujímať. 

- celkovo je samospráva SPK silne dotovaná kvalitným ekonomickým, personálnym 
a odborným zázemím SPZ. 

- viete kto nás chce poúčať o fungovaní samosprávy, je to organizácia, ktorá 
uvádza ako svojho riaditeľa kancelárie (ach ten nádherný honosný názov) v Žiline 
osobu, ktorá ani nie je držite ľom PL  a okrem tejto osoby má ešte jedna osoba 
členstvo v ich organizácii. No ďakujeme pekne za príklad. 

 
 

Pán prezident ! 
 
 Pokiaľ by sa nejednalo o vážnu situáciu, so 100% dávkou sarkazmu by bolo  
vhodné pre úspech návrhov pribiny vykonať nasledovné „z tradície činnosti pribiny 
vyplývajúce demokratické“ kroky: 

- ustanoviť v Ústave SR článok, ktorý by schvaľovanie akejkoľvek legislatívy 
súvisiacej s poľovníctvom vyňal z kompetencie ministerstva, vlády a NR SR 
a presunul túto kompetenciu na zhromaždenie prezídia a 22 regionálnych 
riadite ľov pribiny bez ohľadu na to, že riaditeľ zastupuje tak ako v Žiline, len 
jedného držiteľa PL. 

- ústavným zákonom okamžite zrušiť nový zákon o poľovníctve prijatý v r. 2009 
v NR SR ústavnou väčšinou. Dôvod v zmysle kvality argumentov pribiny – vo 
vláde bol určite omylom Smer a poslanec Lebocký bol konšpiratívne dosadený 
Uzbekistanom. 

- vyhlásiť za neplatnú aj novelu zákona o psíkoch a mačičkách, kde sa našim 
priateľom z Ponitria a im podobným nepodarilo napriek politickej väčšine v NR SR 
poľovnícku samosprávu rozložiť. Ako dôvod by sa mohla uviesť únava poslancov 
z ťažkého dvojročného obdobia, kedy sa v kuse žrali ako tie psy, o ktorých 
rokovali. 

- členov SPZ vyhlásiť až do piatej generácie za nesvojprávnych a zriadiť pre nich 
na voľnom gréckom ostrove rezerváciu. 
 
 
Vážený pán prezident ! 
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Reprezentujete viac ako 55 tis. statočných poľovníkov na Slovensku a títo 
poľovníci za Vami stoja. Tajné voľby na sneme SPK a na Sneme SPZ to 
jednoznačne potvrdzujú.  

Vieme ako ťažko je zachovať pokoj a rozvahu pri počúvaní účelových lží 
a demagógie. Ste  však politik so silným sociálnym cítením, ste lesník 
s významnou praxou a dobrý poľovník a ste osobnosť. Žiadame Vás využiť svoje 
schopnosti na presadenie pôvodného znenia návrhu novely zákona. 

 Potvrdzujeme preto verejne Vašu kompetenciu presad zovať  
charakter po ľovníckej samosprávy, ako je zakotvená v zákone 274/ 2009 Z.z., 
háji ť skuto čné princípy po ľovníctva, tak ako ich mali v  srdciach naši 
predchodcovia, ako sme ich od otcov a dedov prevzal i  a ako ich s rozumom 
a s vnútornou odvahou uplat ňujeme a chceme nap ĺňať aj v budúcnosti. 

 
S pozdravom! 
 
 
 
Mgr. Viliam Hoferica v.r.   Peter Marčulinec  v.r. 
Predseda RgO SPZ    tajomník RgO SPZ 

     


