
Z Á P I S N I C A  

z III. snemu Slovenskej poľovníckej komory, konaného 22.06.2013, Zvolen

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, účasť  97%,

                  a predsedníčka DR SPK

 

Neospravedlnení:  delegáti z OPK Sobrance a OPK Trnava

 

Ospravedlnení: Prezídium SPK K. Lacko a predseda DK SPK M. Truban

 

 

PROGRAM

1. Otvorenie snemu a odpočet

 plnenia úloh zo snemu SPK z 10.11.2012

2. Správa o činnosti prezídia SPK

3. Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy 

a Koncepcia rozvoja poľovníctva SR do roku 2025.

4. Zhodnotenie plnenia rozpočtu SPK za rok 2012

Návrh rozpočtu SPK na rok 2013

5. Stanovisko DR SPK k zhodnoteniu plnenia rozpočtu SPK za rok 2012

6. Správa DR SPK o činnosti a hospodárení SPK za rok 2012

7. Návrh na zmenu  Stanov SPK

Návrh na zmenu disciplinárneho poriadku SPK

8. Úhrady a odvod členských príspevkov poľovníckych organizácií na rok 2013 

9. Interná smernica o pravidlách hospodárenia a systéme vedenia účtovníctva -schválenie dátumu účinnosti smernice

10. Návrh LIFE Plus projektu: Tvorba adaptívnych vodných biotopov pre voľne  žijúce  cicavce a prioritne chránené 



druhy vtákov

11 Návrh projektu mediálnej komunikácie SPK.

12. Rôzne

 

 

Rokovanie tretieho snemu SPK (ďalej aj ako „Snem“) vo Zvolene, kongresovom centre Technickej
univerzity, začalo hymnou slovenských poľovníkov. 

 

Prezident SPK T. Lebocký predniesol úvodný príhovor, ktorého úplné znenie citujeme:

 

„ Vážení delegáti III. snemu SPK, ctení hostia, milé kolegyne, kolegovia!

 

 

Na II. sneme SPK 10.novembra 2012 v Žiline som hodnotil uplynulé obdobie ako rok plný zásadných
zvratov v boji o tvár slovenského poľovníctva, rok skúšok odolnosti slovenskej poľovníckej kynológie,
sokoliarstva, rok boja za zachovanie  jednotnej poľovníckej samosprávy na Slovensku.

Uviedol  som,  že  v súvislosti  so  známou  novelou  zákona  o poľovníctve,  týkajúcou  sa  známeho
problému  psy  a mačky,  to  bol  aj  rok  komplexnej  previerky  morálnej  stability  a súdržnosti
rozhodujúcich členov a volených kolektívnych orgánov komory a aj to, že všetko, čo sme dosiahli, sme
dosiahli len vďaka tomu, že absolútna väčšina z nás nepatrí medzi tých, ktorí podliehajú fámam o kríze
poľovníckych  organizácií,  zlomyseľnostiam v priamom prenose  na  obrazovkách  elektronických,  či
stránkach printových médií. 

Keď som takto pred delegátmi najvyššieho voleného orgánu SPK vystúpil, už som vedel, že aj v roku
2013 nás podľa schváleného plánu legislatívnych úloh vlády čaká novelizácia zákona o poľovníctve.
Domnieval  som  sa  však,  že  to  najhoršie  máme  už  za  sebou  a že  novela  bude  pragmatickou
konsolidáciou  znenia  tých  častí  zákona,  ktoré  prax  od  1.9.2009  vyhodnotila  ako  objektívne
nevyhovujúce a zrelé na legislatívnu úpravu. 

Koniec koncov, v tomto zmysle bol schválený aj legislatívny zámer novely a pripravené jej samotné
paragrafové znenie. 

Legislatívne zámery by však mali logicky nadväzovať na zámery koncepčné smerujúce k optimálnej
funkčnosti právneho prostredia príslušného odvetvia a preto slovenská poľovnícka komora iniciovala aj
aktualizáciu Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR do roku 2025. 

Pre  stabilizáciu  postavenia  moderného  poľovníctva  v  spoločnosti  je  totiž  nevyhnutné  priebežne
sledovať stav koncepčného a právneho rámca poľovníctva v závislosti  od skúseností  z legislatívnej
praxe uplatňovania aktuálnych zákonných noriem, od objektívne sa meniaceho právneho prostredia ako
dôsledku harmonizácie národného právneho poriadku s právom Európskej únie, od vývoja právneho
vedomia  poľovníckej  komunity  ale  aj  od  verejnej  mienky  ako  indikátora  širších  spoločenských
súvislostí.



         V tomto zmysle je Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike, schválená vládou SR,
základným programovým dokumentom riadenia poľovníctva ako súhrnu činností zameraných na trvalo
udržateľné,  racionálne,  cieľavedomé  obhospodarovanie  a  využívanie  voľne  žijúcej  zveri  ako
prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov.

         Ctený Snem! 

Moderná  súčasnosť  prináša  pre  ľudstvo  fenomén  zmeny  priorít  a  hierarchie  hodnôt.  Priority
a hierarchia  hodnôt  SPK  sú  v kontexte  vyššie  uvedených  aktivít  preukázateľné  od  samotného  jej
vzniku. Žiaľ, čoraz častejšie sme svedkami účelovo a cielene šírených klamstiev  a  dezinformácií na
úkor  elementárnej  úcty  k tradíciám,  fungujúcim  štruktúram  či  skutočným  hodnotám  prírodného  a
kultúrneho dedičstva nás všetkých. 

Ani uplynulý necelý polrok (od ostatného, II. Snemu SPK) sme neboli od takýchto aktivít ušetrení.
Naopak. Naša snaha aktívne pomôcť predkladateľovi novely, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka a prispieť tak k zdokonaleniu platnej právnej úpravy poľovníctva na Slovensku sa dostala do
tieňa konšpiratívnej demagógie absolútne minoritnej časti našej členskej základne. Spustila sa špinavá
ohováračská kampaň v réžii samozvaných predstaviteľov dvoch poľovníckych organizácií. 

A ako  to  už  v prípade  tých,  ktorí  nedisponujú  dostatočným  odborným  sebavedomím  a morálnym
zázemím býva, za judášskej podpory bulváru sa znehodnocovalo poslanie, spochybňovala existencia
a degradoval význam národnej poľovníckej samosprávy komorového typu na Slovensku. 

V čase, keď komora dlhodobo monitorovala potreby užívateľov poľovných revírov a snažila sa svojou
účasťou na novelizácii zákona obhajovať a chrániť práva a právom chránené záujmy svojich členov,
zúrivé  výpady  samozvancov  sa  zamerali  takmer  výlučne  na  likvidáciu  samosprávneho  riadenia
poľovníctva odvolávajúc sa na potrebu návratu preneseného výkonu štátnej  správy poľovníctva zo
samosprávy na štát. 

          Som nesmierne  rád,  že  môžem konštatovať  to  isté,  čo  som konštatoval  na  II.  sneme  SPK.
Oceňujem a ďakujem Vám, vážení delegáti za všetky Vaše podporné stanoviská z regiónov (stanoviská
organizačných  zložiek  komory  a zväzu,  fyzických,  právnických  osôb),  ktoré  mi  ako  štatutárnemu
zástupcovi  pomohli  so  vztýčenou  hlavou  prekonať  primitívnu  ohováračskú  kampaň,  zameranú  na
diskreditáciu národnej poľovníckej samosprávy prostredníctvom mojej osoby a mňa, ako štatutárneho
zástupcu a v súčasnosti politika, prostredníctvom národnej poľovníckej samosprávy. 

          Aj preto si Vás, vážení kolegovia,  viac ako kedykoľvek predtým, vážim za premyslené a pritom
v mnohom  spontánne  stanoviská,  ktoré  ste  poslali  tým,  ktorí  boli  najviac  atakovaní  tvrdeniami
o obludnosti  „dvojhlavého  draka“  Lebockého  a jeho  komory,  -  prezidentovi  SR,  predsedovi
parlamentu, poslancom parlamentu, predsedovi vlády SR. 

          Vážení priatelia!

          Verím, že rokovanie dnešného snemu prinesie množstvo konštruktívnych návrhov ako spoločne,
na  základe  doterajších  praktických  skúseností  s fungovaním  slovenskej  poľovníckej  samosprávy
vyriešiť  tie  otázky,  ktoré  sú  predmetom každodenných  rozhovorov  a názorových  rozdielov  našich
členov. 

          Využime  náš  mandát  na  to,  aby  sme  korigovali  nepresnosti,  možno  aj  omyly  či  chyby
od ostatného  snemu  v  Žiline  tak,  a  aby  sme  dnes  odchádzali  zo  Zvolena  s pocitom  spokojnosti
a s presvedčením, že sme práva a právom chránené záujmy členov SPK posilnili a vytvorili priestor na
ďalšie zdokonalenie našej činnosti. 

          Dovoľte, mi, aby som Vás všetkých, v mene prezídia SPK i v mene svojom čo najsrdečnejšie
privítal na III. sneme Slovenskej poľovníckej komory tu v kongresovej sále Technickej univerzity vo



Zvolene“.

Prezident SPK T. Lebocký privítal všetkých prítomných v sále a podal správu o účasti delegátov
a hostí na Sneme SPK. V sále je prítomných  70 osôb, z toho 57 delegátov resp. náhradníkov Snemu,
8  členov  prezídia  SPK  (z  ktorých  je  jeden  delegátom  za  OPK  Dunajská  Streda,  avšak  len  s 1
rozhodujúcim hlasom), ďalej predsedníčka DR SPK a v neposlednom rade 3 hostia (Prof. Ciberej, J.
Halas,  P.  Šomek)  a 2 zamestnanci  K SPK.  Účasť  delegátov na  Sneme je  97%.  Poďakoval  taktiež
viceprezidentovi A. Riškovi za vytvorenie priestoru a dôstojnej pracovnej atmosféry v priestoroch TU
vo Zvolene.

Neospravedlnení  sú 2 zástupcovia OPK, a to delegát  OPK Sobrance a delegát OPK Trnava.
Z členov prezídia je ospravedlnený viceprezident K. Lacko a predseda DK SPK M. Truban.

Prezident  SPK T. Lebocký konštatoval,  že  Snem je  uznášaniaschopný.  Ďalej  pán prezident
SPK konštatoval, že všetky pripravené snemové materiály boli prostredníctvom K SPK distribuované
poštou všetkým kandidátom v zmysle platných právnych noriem a interných predpisov.

 

Program Snemu bol  doplnený o Rokovací  poriadok.  T.  Lebocký navrhol  k Rokovaciemu poriadku,
v rámci   bodu č.12 Rôzne, keďže nejde o slávnostný, volebný snem,  aby sa do diskusie kedykoľvek
počas rokovania prihlasovali delegáti s príspevkami.

 

 Uznesenie č. 1/2013   

 Snem SPK

 s c h v a ľ u j e

 a)  program III. snemu SPK, ako aj doplňujúci dokument III. Snemu SPK „Rokovací poriadok“;

 b)  pozmeniť chronológiu postupnosti jednotlivých bodov programu nasledovne: po prvej časti
bodu č.4 „Zhodnotenie plnenia rozpočtu SPK za rok 2012“ by nasledoval bod č. 5. a bod č. 6.,
a následne po ňom by nasledovala 2.časť bodu č.4 „Návrh rozpočtu SPK na rok 2013“;

 b)  za zapisovateľku zápisnice K.Slobodovú z Kancelárie SPK; všeobecný súhlas

 c)  za overovateľov zápisnice Alberta Barana z OPK Levoča 

     a Slavomíra Kicku z OPK Žiar nad Hronom; dvaja sa zdržali hlasovania

 

Pán prezident odovzdal sprevádzanie rokovania Snemu viceprezidentovi A. Riškovi.

 

K bodu 1   Kontrola plnenia úloh prijatých na sneme SPK v     Žiline 10.11.2012  

                     

Písomný materiál uviedol riaditeľ K SPK I. Šuba. I. Šuba sa pozastavil pri odpočte:



 

- uznesenia č.2/2012, úlohu je nutné preveriť predovšetkým zo strany OPK Stará Ľubovňa, Kežmarok,
Poprad (aktuálna informácia zo zasadania P SPK z 21.06.2013), ostáva v platnosti, Termín: najbližšie
P SPK a najbližší snem SPK. Zo strany delegátov neboli žiadne komentáre, platí, že úloha je splnená.

-  uznesenia  č.3/2012,  komplexný  materiál  doplnený  o zmenu  Stanov  SPK  a legislatívnych  zmien
súvisiacich  s novelou  Zákona  o poľovníctve  v platnom  znení,  bude  verejne  dostupný  na  www  -
stránkach SPK a v Spravodajcovi SPK; 

- uznesenia č. 13/2012, informácia o predmete činnosti Nadácie Príroda: Nadácia je oprávnená prijímať
2% dotáciu z daní až po roku existencie. T. č. Nadácia Príroda nevyvíjala žiadnu činnosť.  

 

 

 Uznesenie č. 1/a/2013   

 Snem SPK

 s c h v a ľ u j e  

 správu o Kontrole plnenia úloh Snemu SPK z 10.11.2012

 

 

K bodu 2  Správa o     činnosti prezídia SPK   

 

Písomný materiál  uviedol  riaditeľ  K SPK  I.  Šuba.  Pracovný  rok  sa  niesol  v období  schvaľovania
najdôležitejšieho dokumentu, a to právnej normy: Novely zákona o poľovníctve.

Prezídium SPK zasadalo počas roka 2013 celkovo štyrikrát a to v Žiline, Bratislave, Dudinciach a vo
Zvolene.

 

 Uznesenie č. 2/2013   

 Snem SPK

 s c h v a ľ u j e  bez pripomienok

 správu o činnosti prezídia SPK v období od 09.11.2012 do 03.05.2013 a ústnu informáciu zo 
zasadania P SPZ 21.06.2013 

 

K bodu 3  Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy

                 a Koncepcia rozvoja poľovníctva SR do roku 2025



 

Informácie  o aktuálnom  stave  na  úseku  poľovníckej  legislatívy  uviedol  J.  Puškáč,  predseda
legislatívnej komisie SPK a prezident SPK T. Lebocký, z ktorých uvádzame:

 

K  Novele  zákona  č.  274/2009 Z.  z.  o poľovníctve:  z poskytnutých informácií  vyberáme podstatné
zmeny v zákone:

-       zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (zníženie kvóra z 2/3 na nadpolovičné), 

-       vyčlenili sa nové kompetencie obvodného lesného úradu (určenie času núdze, zníženie
výmery pričleňovaných pozemkov k poľovnému revíru z 1/3 na 10%, vyhlásenie nepoľovnej
plochy  za  poľovný  pozemok  a jeho  pričlenenie  k poľovnému  revíru,  vyradenie  zmluvy
z evidencie ku dňu zániku zmluvy, povinné odvolanie poľovného hospodára, ak neplní alebo
prekračuje svoje povinnosti),

-       zmena hraníc poľovného revíru,

-       zmena podmienok zvernice,

-       užívanie revíru s dvojtretinovým podielom štátnych poľovných pozemkov,

-       zmeny náležitostí zmluvy o užívaní poľovného revíru,

-       doplnenie povinností užívateľa poľovných pozemkov (písomná zmluva o spôsobe a forme
minimalizácie  škôd  spôsobených  zverou,  povinnosť  viesť  aktuálny  prehľad  poľovníckych
zariadení na mape poľovného revíru),

-       spresnenie  poľovníckej  organizácie  a jej  organizačnej  zložky  (poľ.  organiz.  je
organizáciou, ktorá nie je založená za účelom dosahovania zisku), 

-       úprava vydávania poľovných lístkov (PL sa vydávajú na: týždeň, mesiac, jeden, päť alebo
desať rokov, osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú; pre študentov na obdobie riadneho štúdia
predmetu  poľovníctvo  –  povinný  alebo  voliteľný  predmet,  platnosť  PL v tomto  prípade  je
koniec kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí), 

-        SPK upozorní 60 dní pred ukončením platnosti PL preukázateľným spôsobom držiteľa PL
na ukončenie jeho platnosti,

-       úprava povolenia na lov, mimoriadneho povolenia na lov, spoločnej poľovačky, dennej
doby lovu a  lovu za splnu,

-       poľovnícka kynológia,

-       disciplinárne konanie,

-       ochrana poľovníctva – mačky,

-       prechodné ustanovenia (poľovnícke organizácie, ktoré sa členia na organizačné zložky,
majú povinnosť do 31.10.2013 predložiť do centrálneho registra údaje podľa § 34 ods.1 písm.
f)).

 

Novela  Zákona  o poľovníctve  ešte  ani  nenadobudla účinnosť,  a už  je  opäť  Návrh  na  zmenu
a doplnenie zákona na programe 21.schôdze NR SR:

-        dôvodom predloženia pozmeňujúcich návrhov je zámer zmeniť v § 13a) a v § 13b) –
užívanie poľovných revírov s poľovnými pozemkami vo vlastníctve štátu:  navrhovaná zmena



2/3  výmery  poľovných  pozemkov  (66,6%)  na  nadpolovičnú  výmeru  užívateľa  poľovného
revíru, musí byť na základe obchodnej verejnej súťaže;  

-        takýchto revírov je celkovo 1329;

-       zámerom prezídia je, aby Návrh novely zákona neprešiel 1.čítaním v NR SR;

-       v prípade,  že  by  pripomienka  bola  v parlamente  schválená,  znamenalo  by  to  koniec
„ľudového“ charakteru poľovníctva na Slovensku a rapídne by klesol počet aktívnych členov
SPK. 

 

Pán  prezident  pripomenul  a podčiarkol  zákonnú  povinnosť  OPK,  o nutnosti  predloženia  Návrhu
zmluvy o prevencii škôd spôsobených zverov a na zveri svojim užívateľom poľovných revírov. Vzor
takejto  zmluvy  má  P SPK  k dispozícii  k 01.07.2013,  teda  k dátumu  platnosti  a účinnosti  Zákona
o poľovníctve. 

 

Prezentáciu  Koncepcie rozvoja poľovníctva SR do roku 2025 uviedol prezident SPK T. Lebocký,
ktorá okrem iného  obsahovala:

 

-        Koncepcia obsahuje 20 pripomienok, z toho 10 závažných a 12 iniciovaných MŽP;

-        t.č.  sa nachádza vo vnútrorezortnom konaní  a 26.06.2013 bude predmetom rokovania
vlády SR;

-        následne po schválení bude dokument vydaný v Spravodajcovi SPK;

-        t.č. v štádiu aktualizácie;

-        predchádzajúca Koncepcia bola platná do 31.12.2010;

-        v Koncepcii sú zachytené zásadné záležitosti ako:

prvýkrát sa vyskytla samostatná kapitola o Slovenskej poľovníckej komore;

tradíciách slovenského múzejníctva, slovenskom sokoliarstve, kynológii.

-       po  schválení  Koncepcie,  ktorá  predstavuje  dôležitý  materiál  schvaľovaný  vládou  SR,
nielen braný na vedomie, bude možné sa o ňu opierať v predmetnej oblasti do roku 2025;

-       obsahuje 34 strán a predstavuje súčasť komplexnej koncepcie MPaRV SR;

-       po definitívnom schválení bude Koncepcia k dispozícii na webových stránkach SPK.

 

 

Rozprava k     3 bodu:  

 

a)    Prof. I. Točka (OPK Nitra):

Otázka: na J. Puškáča ohľadne povinnosti OPK chovať poľovne upotrebiteľného psa – vníma ako
likvidáciu kynológie.

Odpoveď:  § 60a) ods.3 – užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť poľovne 



upotrebiteľného psa, nie je povedané, že ho musí vlastniť; z toho jasne vyplýva, že likvidácia 
kynológie je mýtusom.

b)    R.Kulich (OPK Lučenec):

Otázka: iniciovať  resp.  pokračovať  v rokovaní  s komerčnou  poisťovňou  ohľadne  poistenia
poľovne upotrebiteľných psov; t.č. je poľovne upotrebiteľný pes nepoistiteľný zo strany  žiadnej
poisťovne.

Odpoveď:  I.  Šuba: prebehli  už rokovania s Allianz; po sľubných počiatočných podnetoch boli
predložené  podklady  s nasledovnými  podmienkami,  ktoré  odzrkadľujú  obavy  poisťovne  zo
zneužívania poistenia:  ročné poistné 20€, maximálna výška poistného plnenia 400€, podmienka
veku poľovne upotrebiteľného psa: max 7 rokov.

c)    J. Považan (OPK Prievidza):

Otázka: vyzýva P SPK, aby zverejnilo dokument Koncepcie rozvoja poľovníctva SR do roku 2025
na www – stránke SPK.

Odpoveď:  T. Lebocký: t. č. nebola Koncepcia ešte schválená, akonáhle bude schválená, K SPK
zabezpečí jej zverejnenie na www - stránke SPK; 

J.Puškáč:  poznamenal,  že  v súvislosti  so  schválením  Koncepcie  bude  potrebné,  aby  si  OPK
usmernili  svoje  organizačné  jednotky,  ktoré  si  budú  obnovovať  zmluvy  o užívaní  poľovných
revírov, že budú povinné pri tomto akte predkladať príslušnému OLÚ 10-ročný výhľadový plán
hospodárenia, ktorý si budú musieť vypracovať a ktorý OLÚ bude aj schvaľovať. 

 

 Uznesenie č. 3/2013   

 Snem SPK

 b e r i e   n a   v e d o m i e

 a)  informáciu o aktuálnom stave na úseku poľovníckej legislatívy 

 b)  informácie o Koncepcii rozvoja poľovníctva SR do roku 2025

 

K bodu 4  Zhodnotenie plnenia rozpočtu SPK za rok 2012

 

Písomný materiál uviedol predseda EK SPK A. Figura, v ktorom skonštatoval, že rozpočet na rok 2012
bol veľmi dobre naplánovaný. Jednotlivé komisie aj K SPK usporili svoje jednotlivé plánované 
rozpočty.

 

 

 

K bodu 5  Stanovisko DR SPK k     zhodnoteniu plnenia rozpočtu SPK za rok 2012  



 

Stanovisko  DR  SPK  k hodnoteniu  plnenia  rozpočtu  SPK  za  rok  2012  uviedla  v ústnej  podobe
predsedníčka DR SPK D. Vančurová. 

Výsledok  hospodárenia  SPK  za  rok  2012  bol  priaznivý  a ziskový.  S dosiahnutým  výsledkom  je
potrebné veľmi zodpovedne a ekonomicky pracovať. Podiel na tomto dosiahnutom výsledku SPK bol
vďaka  dotácii  z MP a  RV SR  v sume  20.000€.  Hodnotenie  plnenia  rozpočtu  činností  odborných
komisií:  nedošlo  u žiadnej  k prekročeniu  výdavkov,  ale  ani  k splneniu  plánovaných  výnosov.  D.
Vančurová  odporúča  P  SPK  vziať  na  vedomie  dané  stanovisko  DR  SPK  k zhodnoteniu  plnenia
rozpočtu SPK za rok 2012.

 

 Uznesenie č. 4/2013   

 Snem SPK

1. s c h v a ľ u j e 

 plnenie rozpočtu SPK za rok 2012;

 Správu o hodnotení plnenia rozpočtu SPK za rok 2012;

2. b e r i e   n a   v e d o m i e

 Stanovisko DR SPK k zhodnoteniu plnenia rozpočtu SPK za rok 2012 .

 

K bodu 6  Správa DR SPK o     činnosti a     hospodárení SPK za rok 2012  

 

Správu o činnosti a hospodárení SPK za rok 2012 uviedla v ústnej forme predsedníčka DR SPK D.
Vančurová.

Kontrola hospodárenia SPK bola v K SPK uskutočnená dňa 05.06.2013. 

 Uznesenie č. 5/2013   

 Snem SPK

 s c h v a ľ u j e

 správu DR SPK o činnosti a hospodárení za rok 2012 aj s návrhom DR SPK   vypustiť bod: § 6 
ods. 6 Stanov SPK - preukazovanie sa preukazom SPK

 

K bodu 4  Návrh rozpočtu SPK na rok 2013



 

EK SPK navrhuje zvážiť a prehodnotiť organizačné členenie K SPK v tom zmysle, že by sa odčlenil
organizačný  odbor  od  ekonomického  odboru.  Ekonomický  odbor  by  samostatne  zastrešoval
ekonomiku, t.j. prostredníctvom interného zamestnanca K SPK, s výhľadom od 01.01.2014.

Navrhuje sa zlúčenie organizačného odboru s osvetovým odborom.

 

 Uznesenie č. 6/2013   

 Snem SPK

1. s c h v a ľ u j e     

 Návrh rozpočtu SPK na rok 2013

2. o p r á v ň u j e

 P  SPK  uskutočniť  rozpočtové  opatrenia  počas  roku  2013  na  operatívne  zefektívnenie
hospodárenia SPK

 

K bodu 7  Návrh na zmenu      Stanov SPK  

 

Materiál písomne predniesol J. Puškáč, predseda  LK SPK. J. Puškáč informoval účastníkov Snemu
SPK, z ktorého vyberáme:

-       zvolávanie kandidátov na Okresné konferencie (súčasné znenie §18), nutnosť modifikácie
znenia  daného  paragrafu  v súvislosti  s nezaradenými  členmi,  zvolávanie  členov  OPK
prostredníctvom webovej stránky SPK;

-       potvrdzujúca funkcia pracovnej nevýročnej konferencie musí byť dopracovaná do znenia §
18 ods.3 tak, aby bola záväzná;

-       zaradenie  prílohy  č.  3  do  Stanov  SPK  (znak  – logo-  podľa  Logomanuálu,  zástava,
pečiatka, hymna);

-       a zároveň vypustiť § 6 ods.6 zo Stanov SPK, ohľadne členských preukazov, na základe
návrhu DR SPK.

 

Z     rozpravy k bodu č. 7:  

a)    P. Marčulinec (OPK Žilina) –  navrhuje vypustiť z § 18 ods.2 slovo „proporcionálne“;
súhlasí  s posielaním  pozvánok  predstavenstva  OPK  delegátom  14  dní  vopred;  súhlasí  so
zrušením vydávania členských preukazov;

b)    prof. Ciberej – nesúhlasí s tým, aby nezaradení členovia mali práva ako zaradení

c) P.  Kuruc (OPK Senec)  –  navrhuje,  aby OPK informovala členov o konaní konferencie cez



centrálnu webovú stránku alebo cez svoju regionálnu stránku OKP;

d) J. Turza (OPK Bratislava-mesto) – slovo „proporcionálne“ z § 18 ods.2  Stanov SPK má svoj
význam – ide o určenie kľúča,  akým OPK volí  na výročnú schôdzu nezaradených kandidátov;
podporuje zverejňovanie pozvánok prostredníctvom centrálnej alebo regionálnej webovej stránky.

e)  J.  Považan  (OPK  Prievidza)  –  navrhuje,  aby  sa  do  stanov  zaradila  povinnosť  upozorniť
držiteľov poľovných lístkov na expiráciu platnosti poľovných lístkov;  odpoveď J. Puškáča a I.
Šubu – je to zákonná povinnosť, ktorá je riešená vo vlastnej réžii každej OPK; na ilustráciu, v SW
Adempiere je zadaných 32 000 držiteľov  poľovných lístkov a len 6000 má zaevidovanú emailovú
adresu – možnosť upozornenia na expiráciu poľovného lístka cez e-mailové adresy!

 

 Uznesenie č. 7/2013   

 Snem SPK

1. s c h v a ľ u j e  

 zmenu Stanov SPK s pripomienkami;

 1.  v  § 18  ods.  1  písm.  b)  doplnenie,  a nahradenie  slov,“  ktorí  nevykonávajú      právo
poľovníctva  v jeho  obvode“,   slovami  „ktorí  nie  sú  členmi  alebo  zamestnancami  užívateľa
poľovného revíru“;

2.  §  18, ods. 2, v druhej vete sa dopĺňa za čiarku“ ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami
užívateľa poľovného revíru zvoláva predseda OPK pozvánkou zverejnenou na webovom sídle
SPK alebo webovom sídle OPK.“;

3. §18 ods. 5 podľa gramatickej úpravy opraviť;

4. §18 ods. 3 doplnenie o nové písm. g)  v znení „ potvrdzuje rozhodnutia“                  podľa  §
18 ods.4 písm. f);

5. zaradenie prílohy  č. 3 do Stanov SPK;

6. vypustenie § 6 ods.6 zo Stanov SPK;

2. u k l a d á 

 kancelárii SPK

 zapracovať zmeny Stanov SPK a uverejniť ich na webovej stránke SPK a v Spravodajcovi SPK.

 

K bodu 7  Návrh na zmenu disciplinárneho poriadku SPK

 



Materiál písomne predniesol J. Puškáč, predseda  LK SPK. J. Puškáč informoval účastníkov Snemu
SPK, z ktorého vyberáme:

-       na  základe  podnetov  z OPK  a vyhodnotenia  potrieb  a poznatkov  z aplikácie
disciplinárneho poriadku SPK, vystala potreba ho zmeniť a doplniť;

-       nutnosť zosúladenia disciplinárneho poriadku SPK s platnou legislatívou.

 

 Uznesenie č. 8/2013   

 Snem SPK

1. b e r i e  n a  v e d o m i e

 návrh na zmenu a doplnenie DP SPK;

2. u k l a d á 

 prezídiu SPK

 doplniť a aktualizovať DP SPK v zmysle zákona č. 115/2013 o poľovníctve v platnom znení,
v termíne  do 31.10.2013; na základe pripomienok z jednotlivých OPK zaslaných K SPK do
31.08.2013 resp. 30.09.2013.

 

 

K bodu 8  Úhrady a     odvod členských príspevkov poľovníckych organizácií   

                 na rok 2013

   

Informáciu o úhradách a odvodoch členských príspevkov poľovníckych organizácií 

na rok 2013 uviedol predseda EK SPK A. Figura. A. Figura skonštatoval, po aktualizácii podkladov, že
úhrada poplatkov za všetky OPK bola ku dňu konania Snemu prevedená v 100% výške.

 

 

 

 Uznesenie č. 9/2013   

 Snem SPK

1. b e r i e  n a  v e d o m i e

 prehľad o stave úhrad 20% podielu finančných prostriedkov z OPK na SPK k 06.06.2013;



2. s c h v a ľ u j e  

 výšku  členského  príspevku  pre  jednu  fyzickú  osobu  príslušnej  poľovníckej  organizácii  vo
výške 3,0 € na rok 2014,

zároveň všetky ostatné príspevky za bonitu ostávajú v nezmenenej výške;

3. u k l a d á

 prezídiu SPK

 vypracovať Návrh výšky poplatkov za vydanie poľovných lístkov v súlade s novelou Zákona č.
115/2013 v platnom znení, v termíne do 31.10.2013.

 

K bodu 9  Interná smernica  o     pravidlách hospodárenia  a     systéme vedenia  účtovníctva  -schválenie  
dátumu účinnosti smernice

 

Písomný materiál uviedol predseda EK SPK A. Figura. Upozornil na nutnosť opravy textu v Smernici
v záverečných ustanoveniach, a to v bode VIII nasledovne; Interná smernica bola schválená Snemom
SPK dňa 22.06.2013 a zároveň Smernica nadobúda účinnosť dňa 22.06.2013.

 

 Uznesenie č. 10/2013   

 Snem SPK

1. s c h v a ľ u j e  

 Internú smernicu o pravidlách hospodárenia a systéme vedenia účtovníctva s pripomienkami;

2. n a d o b u d n u t i e  účinnosti a platnosti 

 Internej smernice o pravidlách hospodárenia a systéme vedenia účtovníctva k 22.06.2013.

 

K bodu 10  Návrh LIFE Plus projektu: Tvorba adaptívnych vodných biotopov pre voľne      žijúce        
cicavce a prioritne chránené druhy vtákov

 

Písomný materiál uviedol riaditeľ K SPK I. Šuba. Oproti pôvodnému písomnému materiálu sa zmenil
realizátor projektu (prijímateľ) z pôvodného Blue  Alternative Nadácia na STU vo Zvolene. Partnermi
sa stali Blue Alternative Nadácia a SPK.



 

 Uznesenie č. 11/2013   

 Snem SPK

1. b e r i e  n a  v e d o m i e

 Návrh LIFE Plus projektu: Tvorba adaptívnych vodných biotopov pre voľne  žijúce  cicavce a
prioritne chránené druhy vtákov;

2. s p l n o m o c ň u j e 

 prezídium SPK

 rokovať o podmienkach účasti  SPK v projekte  s prijímateľom STU Zvolen  a koordinátorom
projektu.

 

 

K bodu 11  Návrh projektu mediálnej komunikácie SPK

 

Písomný  materiál  uviedol  riaditeľ  K SPK  I.  Šuba.  I.  Šuba  poukázal  na  nevyhnutnosť  údernej
komunikácie SPK smerom k médiám. Absentuje aj komunikácia v rámci štruktúr OPK. Nevyhnutná sa
javí byť účelná a zjednotená komunikácia SPK. Dosiahnuť by sa to malo jednotnou aktivitou zo strany
silných partnerov v rámci mediálnej podpory. Pre podporu mediálnej komunikácie SPK plánuje v rámci
Projektu SPK vyčleniť  cca 21.000€,  z čoho 5.000€ predstavuje náklad v rámci  rozpočtu výdavkov
SPK,  na  pokrytie  zvyšných  16.000€  P  SPK  vyvinie  úsilie  na  ich  získanie  z iných  zdrojov  ako
z rozpočtu SPK. 

Jednotlivé OPK sa v blízkej budúcnosti zapoja do dotazníkového prieskumu študenta doktorantského
štúdia STU vo Zvolene, kde prostredníctvom vyplnených dotazníkových otázok SPK získa informácie
o vnímaní  poľovníctva  vidieckymi  a mestskými  obyvateľmi.  Daná  dizertačná  práca  je  jedným  z
inputov do mediálnej komunikácie SPK.

 Uznesenie č. 12/2013   

 Snem SPK

1. b e r i e  n a  v e d o m i e

 Návrh projektu mediálnej komunikácie SPK;

2. s c h v a ľ u j e  

 Memorandum SPK a Halali, n.o. 



 o podpore mediálnej a komunikačnej stratégie poľovníctva na Slovensku.

 

 

K bodu 12  Rôzne

 

a)      J.  Soroka  (OPK  Košice-okolie)  –  poukázal  na  povinnosť  jednotlivých  OPK
preukázateľne  upozorniť  držiteľa  poľovných  lístkov  60  dní  pred  expiráciou  ich  poľovných
lístkov  a vyzval  na  dopracovanie  modulu  do  SW  Adempiere,  na  upozornenie  skončenia
platnosti; 

 

-       otázka poľovne upotrebiteľných psov, v akom stave je vykonávacia vyhláška, vyžadovalo
sa tlačivo zo strany OLÚ – evidencia poľovného psa a fyzická inventúra psov, v súčasnosti nie
je platná norma, ktorá by danú oblasť zastrešovala, Vyhláška č. 344 bola zrušená a t. č. by sme
mali nejakú vytvoriť alebo apelovať na to, aby sa vytvorila.

 

Pán  prezident  T.  Lebocký zareagoval  na  podnety,  že  dané  ustanovenie  o povinnosti
preukázateľným spôsobom upozorniť držiteľov poľovných lístkov na ich expiráciu zo strany
OPK  bol  politickým  konsenzom  v procese  presadzovania  ustanovení  Novely  zákona
o poľovníctve; a čo sa týka poľovne upotrebiteľných psov, bola snaha zo strany T. Lebockého,
ako  poslanca  NR SR ponechať  povinnosť  užívateľom poľovných  revírov  vlastniť  poľovne
upotrebiteľného psa. Z Ústavy SR však vyplýva, že nie je možné nikoho nútiť niečo vlastniť,
len užívať. Danou problematikou sa bude musieť, v rámci Novelizovaného zákona č. 115,  § 83,
bodu  m)  MPaRV  SR,  formou  vykonávacej  Vyhlášky  zaoberať.  Konkrétne  vyšpecifikuje
podrobnosti o druhu a potrebnom množstve poľovne upotrebiteľných psov. 

 

b)      P. Marčulinec (OPK Žilina) – žiada čím skôr nové testy pre skúšobných komisárov;
nevidí  problém  s upozorňovaním  OPK  na  expiráciu  držiteľov  poľovných  lístkov;  navrhuje
jednotne, za všetky OPK, odmietnuť iniciatívu poslanca  NR SR Z.Simona.

 

 

c)       I.Točka  (OPK Nitra) – žiada úpravu testov pre uchádzačov o prvý poľovný lístok.

 

Prof.  Ciberej  reagoval  na  otázku:  v materiáloch sú určité  nezrovnalosti,  keďže pri  príprave
materiálov bolo potrebné dodržať termíny kvôli dotáciám z EÚ, z toho dôvodu jedna skupina
tvorila materiály a druhá skupiny testy; čaká sa na publikáciu „ Lov a poľovnícke plánovanie“.
V priebehu  mesiacov  júla  a  augusta  2013  budú  pripravené  materiály  v spolupráci  s p.
Babjakom. Prof. Ciberej vyzval všetkých prítomných, aby v prípade potreby ešte doplnili svoje
pripomienky k textom resp. testom.



 

d)      D.Janek  (OPK Čadca)  -  pýta  sa,  dokedy  budeme  tolerovať  dvojkoľajnosť  riadenia
poľovníctva jednak zo strany SPK a jednak zo strany SPZ; poľovníci to citlivo vnímajú hlavne
tam, kde predstavenstvo SPK nie je totožné s predstavenstvom SPZ; či sa daná problematika
v pripravovanej  Koncepcii  rozvoja  poľovníctva  do  roka  2025  nachádza;  navrhuje  pripraviť
návrh riešenia doplnenia do Koncepcie. 

 

Pán  prezident  T.  Lebocký zareagoval  na  podnet  v tom  zmysle,  že  otázka  SPK  a otázka  SPZ  sú
v samostatných kapitolách  Koncepcie.  Ak chceme riešiť  dvojkoľajnosť,  je  táto  záležitosť v rukách
zástupcov Rady SPZ.

Ak dozrie čas, ak bude názor smerovať smerom zdola a bude väčšinový (prípadne aj realizácia formou
referenda),  P SPK sa bude nastolenou problematikou zaoberať a pracovať na nej. 

 

e)       J.Volf  (OPK  Nové  Zámky) –  má  osobné  negatívne  skúsenosti  v ich  okrese  pri
predlžovaní nájomných zmlúv pri vykonávaní práva poľovníctva so Slovenským pozemkovým
fondom, ktorý má vo vlastníctve pozemky zákonom určenej rozlohy prenajatých pozemkov.
Bez ich súčinnosti  nie je  možné zvolať zhromaždenie vlastníkov.  Fond nereaguje na výzvy
notára pri zvolaní zhromaždenia vlastníkov. Ako postupovať v týchto prípadoch?

 

Pán prezident  T. Lebocký zareagoval na podnet,  že podobné skúsenosti  zaznamenali  aj  iné
OPK. Na základe toho p. Lebocký inicioval rokovanie s GR Slovenského pozemkového fondu
(SPF) o nastavení  vzájomnej  komunikácie.  Generálnou riaditeľkou boli  splnomocnení  dvaja
pracovníci  zo  SPF,  Dr.  Polakovič  a Ing.  Miček,  s ktorými  bude  na  základe  konkrétnych
podnetov zo strany OPK napriamo komunikovať riaditeľ K SPK I. Šuba.

 

f)        P. Kuruc (OPK Senec) – opätovne otvoril otázku nutnosti prechodu vedenia účtovníctva
OPK zo sústavy  jednoduchého do sústavy podvojného účtovníctva.

 

Pán riaditeľ K SPK I. Šuba zareagoval na podnet, kde sa znovu oprel o jednoznačné stanovisko
daňového  poradcu,  ktorý  sa  zaoberal  problematikou  nutnosti  viesť  podvojné  účtovníctvo
v samostatných  organizačných  jednotkách  SPK.  Zároveň  pripomenul  odporúčací  charakter
stanoviska K SPK, organizačného odboru,  k výkladu Zákona o účtovníctve v platnom znení.
Každá OPK je samostatnou organizačnou jednotkou a zodpovedá samostatne za oblasť vedenia
účtovníctva.

 

 Uznesenie č. 13/2013   

 Snem SPK

1. p o v e r u j e  

 P SPK



 iniciovať  a preveriť  možnosti  v rámci  Novely  zákona  o účtovníctve  vzhľadom  k potrebám
vedenia účtovníctva v SPK v sústave podvojného účtovníctva

2. zásadne  o d m i e t a 

 iniciatívu  poslanca  NR  SR  Z.  Simona  pozmeniť  v Zákone  č.  115/2013  §13a  )  a  §13b)
zameraných na zníženie kvóra nevyhnutného na užívanie poľovných revírov prostredníctvom
verejnej obchodnej súťaže z dvojtretinového na nadpolovičné, teda zo 66,66% na 50% a m2.

 

 

g)    J. Soroka (OPK Košice-okolie) – návrh: prispôsobiť do podmienok vydávania poľovných
lístkov (PL), povinnosť upozorniť minimálne 30 dní pred expiráciou PL aj cudzincov. 

 

Pán  riaditeľ  K SPK  I.  Šuba zareagoval  na  podnet,  občania  štátov  EÚ  sa  riadia  rovnakou
legislatívou  v rámci  vydávania  PL,  inakosť  je  u cudzincov  z tretích  krajín  –  nutnosť
dopracovania v rámci metodického pokynu. 

 

h)    J. Bachratý (OPK Senica) – ako je to s úhradou poplatku za test trichinelózy.

 

A.   Riško zareagoval na podnet, predtým bola úhrada realizovaná z EÚ, t.č. je to platená
služba, EÚ nehradí predmetný test pre voľne žijúce živočíchy.

 

 Uznesenie č. 14/2013   

 Snem SPK

1. u k l a d á  

 P SPK

 požiadať o oficiálne stanovisko ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy Slovenskej republiky J.Bíreša, ohľadne hradenia poplatku za test trichinelózy.

 

 

 

A.  Riško  poďakoval  všetkým  zúčastneným  za  korektnú  atmosféru  rokovania  Snemu  a odovzdal
záverečné slovo T. Lebockému.



 

 

 

 

 

 

 

Rokovanie III. snemu SPK ukončil prezident SPK Tibor  Lebocký záverečným prejavom, z ktorého
vyberáme:

 

„Vážení priatelia,

budúcnosť  moderného  poľovníctva  III.  tisícročia  trvalo  udržateľných medzinárodne akceptovaných
a pre  laickú  verejnosť  zrozumiteľných  princípov,  sa  stáva  agendou  takmer  všetkých  významných
poľovníckych organizácií a inštitúcií v Európe, i na svete. Stáva sa aj jednoznačne alternatívou aj pre
rozvoj cestovného ruchu na slovenskom vidieku.

Slovenské  poľovníctvo  je  CIC,  ktorej  jubilejné  60.  generálne  zhromaždenie  sme  spolu
s maďarskými  a českými  partnermi  mali  možnosť  v apríli  2013  spoluorganizovať,  ale  aj  FACE,
hodnotené ako jedno zo zatiaľ najstabilnejších, dobre fungujúcich jednak z hľadiska inštitucionálneho
riadenia ako aj úrovne poľovníckej etiky, kultúry alebo pozície v spoločnosti.

Piliere súčasného slovenského poľovníctva sa však v histórii netvorili sami. Sú výsledkom snáh
generácie slovenských poľovníkov, ktorí dokázali akcelerovať vždy, keď sa rozhodovalo o budúcnosti
ich spoločného záujmu.

Pokračujme  spoločne  v tomto  trende  a zachovajme  si  pri  tom hrdosť,  vzájomnú podporu  a účinnú
spoluprácu  so  štátnymi  aj  neštátnymi  organizáciami  a inštitúciami.  Len  tak  zabezpečíme,  že
poľovníctvo nebude vytlačené na okraj spoločnosti, a aby sa mali možnosť tešiť zo zdravých populácií
voľne žijúcej zveri aj tí, čo prídu po nás“. 

 

T. Lebocký poďakoval delegátom za konštruktívny prístup a za aktívnu účasť na Sneme.

 


	požiadať o oficiálne stanovisko ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky J.Bíreša, ohľadne hradenia poplatku za test trichinelózy.

