
Slovenský poľovnícky zväz – Okresná organizácia v     Leviciach  

Prezidentovi SPZ a SPK 

Ing. T. Lebockému                            Levice 5.3.2012

Vec: Názor na list SLOP Pribina 

Vážený pán prezident SPK a SPZ.

V uplynulých  dňoch  som  obdržal  kópiu  listu  SLPO  Pribina  z 28.5.2012 
predsedovi  vlády SR a predsedovi  NR SR  k príprave novely  zákona č.274/2006 
o poľovníctve.  Obsah  tohto  listu  považujeme  za  zavádzajúci,  nepravdivý 
a demagogický. 

Stotožňujem sa so stanoviskom OPK Levice k tomuto listu zo dňa 1.3.2013, 
ktoré  tunajšia  OPK  zaujala  k tvrdeniu  SLPO  Pribina  o zastupovaní  držiteľov 
poľovných lístkov  ako aj k tvrdeniu, že žiadna iná poľovnícka organizácia nemala 
možnosť delegovať svojich zástupcov do organizačnej štruktúry SPZ.  Skutočnosť, 
že  v našej  OPK  sú  podpredseda,  predseda  osvet.  komisie  a predseda 
disciplinárnej komisie členmi SLOP Pribina svedčí o opaku !

Považujem za demagógiu tvrdenie SLOP o príkaze danom LOÚ na úpravu 
bonitácie poľovných revírov a tým aj zvýšenie poplatkov pre SPK. Úprava bonitácie 
predsa vyplynula z nových predpisov o bonitácii !

Taktiež  považujem  za  zavádzajúce,  tvrdenie,  že  poplatky,  vyberané  od 
užívateľov  poľovných  revírov  slúžia  pre  jednotlivcov  v SPK.  Z časti  týchto 
poplatkov  sa  predsa  podľa  našich  vedomostí  vytvoril  Fond  na  rozvoj 
a zveľadenie poľovníctva!

Podobne je zavádzajúce tvrdenie  o vyberaní členského vo výške 10 Eur za 
každého držiteľa poľovného lístku. Naša OPK prijala uznesenie o členskom poplatku 
pre OPK vo výške 7 Eur na člena a 3 Eurá pre SPK, ale to sa týka cca 1500 členov 
a nie 55 tis. členov, ako sa to demagogicky uvádza v liste. Podľa mojich vedomostí 
mnohé  OPK  neurčili  pre  členov  poľovníckych  organizácií  žiadne  alebo  len 
minimálne poplatky, preto suma 570. 000 Eur, spomínaná v predmetnom liste, 
ktorá mala byť vybraná od poľovníckych organizácií  nezodpovedá skutočnosti 
a je podstatne nižšia!

Autori listu zavádzajú našich najvyšších predstaviteľov tvrdením, že vnikli nové 
kancelárie OPK a na každej z nich sú 2 noví pracovníci. Podľa mojich vedomostí, 
a tak je to aj u nás,  kancelárie OPK sa zriadili v priestoroch sekretariátov OkO 
SPZ, pričom v nich pracujú doterajší pracovníci na čiastočné úväzky  pre OPK 
i SPZ 

Najhoršie  na  celej  veci  je,  že  sústavne  vyvolávané konflikty a problémy 
s SLOP Pribina a podobnými organizáciami  oberajú o čas pracovníkov  ústredia 
a OPK, ktorý im musia venovať a ktorý by mohli venovať riešeniu skutočných 
naliehavých problémov poľovníctva v súčasnom  období.  

S úctou Jozef Hlásnik

                                                                           predseda OkO SPZ Levice  


