
Vážení priatelia poľovníci! 

 

V súčasnej dobe sa nám v slovenskom poľovníctve snažia znepríjemňovať prácu 

novovzniknuté poľovnícke organizácie ako SLOSP a ZPO HUBERT zavádzaním poľovníckej 

verejnosti nepravdivými informáciami. 

Dovoľte mi, aby som aspoň v krátkosti ozrejmil situáciu  a odpovedal na pár otázok p. 

Ing. Petra Cagalu a p. Mojmíra Geru. 

K otázke, že SLOSP zastupuje 99 % poľovníkov na území SR, je to klamstvo 

nepodložené žiadnou listinou. Ak máme správne informácie tak SLOSP má maximálne 1000 

členov, ktorí sú aj tak členmi SPK, pretože sú držiteľmi platných poľovných lístkov. Prezident 

ZPO HUBERT p. Ing. Cagala a prezident SLOSP p. Mojmír Gera nechce pochopiť, že SPK je 

profesná organizácia a tak ako napr. komora lekárov združuje všetkých lekárov na území SR, 

tak SPK združuje všetkých poľovníkov na Slovensku. V zmysle zákona o poľovníctve len pri 

SPK môžeme povedať, že zastupuje 100 % poľovníkov na Slovensku. 

Porovnanie poplatkov SLOSP a SPZ. V zmysle zákona o poľovníctve musí byť osoba, 

ktorá vykonáva právo poľovníctva na území SR poistená na zákonom stanovené poistné 

plnenie. Každých 5 rokov člen SPZ zaplatí členské a poistné vo výške 100 , - €. Podľa 

informácii od člena SLOSP, ktorému naša OPK predlžovala poľovný lístok zaplatil za 5 rokov 

členské a poistné sumu 97 ,- €.  

Predlžovanie poľovných lístkov je na Slovensku najlacnejšie v strednej Európe vôbec 

a pýtam sa prečo vedenie ZPO Huberta a SLOSP zavádza poľovnícku verejnosť s informáciou, 

že nikde inde v Európe sa za predlžovanie poľovníckych lístkov neplatí iba na Slovensku. Je to 

klamstvo a mrzí ma, že osoba čo to napísala si vôbec tieto informácie neoverila.  

Posledná otázka na vedenie ZPO Hubert a SLOSP je koľko poľovníckych podujatí 

zorganizovala a akú poľovnícku osvetu vedie medzi občanmi tohto štátu? Vedenie SPK by 

malo jeden krát delegovať na SLOSP a ZPO Hubert organizáciu napr. kynológie, strelectva, 

chovateľskej prehliadky trofejí za poľovnícku sezónu, aby vedeli kde sa finančné prostriedky 

našich poľovníkov využívajú. Na margo finančných prostriedkov by sme ešte chceli 

podotknúť, že naša OPK v uplynulých dvoch rokoch distribuovala do revírov medikované 

krmivá a soľ v hodnote cca. 8000 ,- €. Koľko finančných prostriedkov investovala do 

poľovných revírov poľovná organizácia SLOSP a Z PO Hubert? 

Ak si chce niekto urobiť so slovenského poľovníctva biznis, tak je to ZPO Hubert 

a SLOSP. A len naši poľovníci rozhodnú, či budú chcieť do poľovníctva, ktoré je vzorom pre 

viacero štátov európskej únie, vniesť nepokoj a zmätok. 



Všetci si uvedomujeme, že toto nie je téma na jednu stranu, ale OPK v súčasnej dobe 

organizuje CHPT a nemá čas na vypisovanie nezmyslov a poloprávd na úkor slovenského 

poľovníctva ako to robia ZPO Hubert a SLOSP. 

Poľovníctvu zdar! 


