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OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA  
Dopravná 14, 934 01 Levice 

 
 
 

Levice, 01.03.2013 
 
Vážený pán prezident SPK 
 

V súčasnej  dobe zaznamenávame aktivity niektorých poľovníckych organizácií, ktoré 
reprezentujú názory, s ktorými nemôžeme súhlasiť, lebo ich pokladáme za dezorientačné, 
nepravdivé, zavádzajúce a hlavne sa zameriavajú na osočovanie každého, kto nie je členom 
podľa nich „tej správnej“ organizácie. Z toho dôvodu si dovoľujeme sa vyjadriť k niektorým 
tvrdeniam.  
 
SLOP Pribina a Združenie poľovníckych organizácií konajú v mene 99 % držiteľov 
poľovných lístkov? 
Obvodná poľovnícka komora v Leviciach eviduje ku dňu 1.3.2013 celkom 1 565 členov SPK 
z toho prostredníctvom Poľovníckych organizácii nasledovne : 
1 365 členov SPZ 
119 členov SLOP Pribina 
 81 členov PO Diana 

Ako z hore uvedeného vyplýva, SLOS Pribina má v obvode OPK Levice 119 členov. 
Je to 99 % poľovníkov v obvode? Nerád, ale keď p. Gera a p. Cagala tak presvedčivo tvrdia, 
že prezentujú názory 99 % poľovníkov, si dovoľujeme poznamenať, že z osobných kontaktov 
s členmi SLOS Pribina jednoznačne vyplýva, že ani väčšina členov SLOS Pribina, nevie o ich 
aktivitách a už vôbec nie členovia iných poľovníckych organizácií. Na akom podklade sa 
zakladajú ich vyhlásenia, že konajú v mene 99% držiteľov poľovných lístkov? Len v 
okrese Levice evidujeme 1 446 držiteľov poľovných lístkov, ktorí sú členmi iných 
poľovníckych organizácií ako  SLOS Pribina, pričom SLOSP združuje podľa ich 
vyjadrenia cca 1 000 členov na celom území SR, vrátane držiteľov poľovných lístkov 
s trvalým bydliskom v okrese Levice. 

 
Žiadne iné poľovnícke organizácie nemali možnosť delegovať svojich zástupcov do 
organizačnej štruktúry SPK? 

V čase vzniku Obvodnej poľovníckej komory dňa 27.03.2010 pôsobili v obvode 
Obvodného lesného úradu poľovnícke organizácie SPZ a SLOS Pribina. Na uvedenej 
výročnej konferencii boli zvolené aj orgány OPK. V tajnom hlasovaní bolo zvolené 
Predstavenstvo OPK, Dozorná rada OPK a disciplinárna komisia OPK. Volieb sa zúčastnili aj 
členovia SLOS Pribina, o čom svedčí aj fakt, že prvým podpredsedom OPK sa stal člen SLOS 
Pribina a tiež predsedníčkou osvetovej komisie bola členka SLOS Pribina. Za predsedu 
disciplinárnej komisie bol zvolený taktiež člen SLOS Pribina.  Z uvedeného vyplýva, že 
predstavitelia SLOS Pribina zavádzajú svojím tvrdením, že ich členovia alebo členovia iných 
poľovnícky organizácii nemali možnosť sa uchádzať o funkciu v štruktúrach OPK. 
V orgánoch OPK Levice zastupujú 119 členov SLOS Pribina dvaja členovia 
Predstavenstva a predseda disciplinárnej komisie, t.j. SLOS Pribina má nadpriemerné 
zastúpenie v orgánoch OPK.   
 



 
V súčasnosti OPK vyzvala členov SLOSP v jej pôsobnosti k splneniu svojich 

povinností, t.j. k uhradeniu členských príspevkov schválených konferenciou OPK. Zo strany 
SOLS Pribina bolo tlmočené, že SLOS Pribina uhradí členské príspevky odsúhlasené 
konferenciou OPK dňa 28.08.2011 len tým členom, ktorí sú výlučne členmi SPK 
prostredníctvom SLOS Pribina a  nie sú členovia aj v iných poľovníckych organizáciách.  
Pred zaslaním výzvy sa uskutočnilo aj osobné stretnutie s predsedom SLOS Pribina p. Gerom, 
kde bol oboznámený s obsahom výzvy a p. Gera s obsahom tejto výzvy plne súhlasil. 
Požiadal, aby OPK v nimi zaslanom zozname členov vyznačilo, ktorí členovia SLOS Pribina 
sú členmi aj v iných organizáciách a konkrétne v  ktorých, alebo sú členmi SPK výlučne 
prostredníctvom SLOS Pribina.  O to bolo väčšie naše prekvapenie, keď  bol predsedovi OPK 
doručený list plný vyhrážok typu: „oznámenie orgánom činných v trestnom konaní 
za zneužívanie funkcie verejného činiteľa, označovanie PO Diana za súkromnú organizáciu, 
stret záujmov ako tajomníka OkO SPZ, nehospodárne hospodárenie“ a podobne. 
Z uvedeného vyplýva, že SLOS Pribina vlastne neuznáva žiadne iné poľovnícke 
organizácie okrem SLOS Pribina. Podľa ich vyjadrenia SPK je súkromná organizácia, 
SPZ je súkromná organizácia resp. všetky poľovnícke organizácie, okrem SLOS Pribina 
sú súkromné. Nie je to naopak? Všetky inštitúcie, poľovnícke organizácie podľa SLOS 
Pribina  konajú zle a nezákonne okrem SLOS Pribina? 

 
Pri spresňovaní členskej základne SLOS Pribina v pôsobnosti OPK sa zistilo, že 

minimálne traja údajný členovia sa nenachádzajú v zozname členov zaslaným SLOS Pribina. 
A tu nastávajú oprávnené otázky. Má vôbec SLOS Pribina prehľad o všetkých svojich 
členoch? Sú títo členovia poistení? Na základe akých podkladov poisťuje svojich členov? 
Odpoveď pozná asi len SLOS Pribina.  

 
Aj tento príklad poukazuje na potrebu jednotnej poľovníckej samosprávy, aby ani 

omylom nedošlo k možným prípadom, aby čo i len jeden držiteľ poľovného lístka nebol 
poistený proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo 
usmrtením iných osôb.    

 
SLOS Pribina vo svojich listoch jednotlivým ústavným činiteľom uvádza, že združuje 

cca 1 000 členov. Prečo neuvádzajú presný počet členov napr. ku konkrétnemu dňu. Žeby ani 
oni sami nemali prehľad o svojich členoch?   

 
      V obvode OPK Levice  podľa oficiálnej stránky SLOS Pribina pôsobia traja riaditelia 
kancelárie SLOS Pribina, jeden zástupca a jeden člen prezídia SLOS Pribina. Na 119 členov 
je to priam ukážkové zastúpenie funkcionárskeho aparátu. Žiaľ žiadne aktivity 
v prospech poľovníckej verejnosti pri tak silnom zastúpení funkcionárov v regióne sme 
nezaznamenali. 
 
      Nedá sa reagovať na všetky tvrdenia uvádzané uvedenými organizáciami, lebo sú to 
tvrdenia mimo reality, urážajúce a plné osočovania, ktoré by sa mali riešiť právnou cestou. 
 
      Záverom Vás chceme ubezpečiť, že podľa nášho vedomia, prevažná časť poľovníckej 
verejnosti v obvode pôsobnosti OPK Levice nezdieľa  názory SLOS Pribina a ZPO Hubert 
a s tými percentami to bude skôr naopak. Je zaujímavé, že podľa našich poznatkov práve skôr 
preferujú len SPK a očakávali postupný zánik poľovníckych organizácii s celoslovenskou 
pôsobnosťou.   
 
   S pozdravom           
                      
                                                                                    František Zlehovec 
                                                                                     predseda OPK   


