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VEC 
Stanovisko OPK Skalica k iniciatívam SLOZ Pribina a ZPO Hubert. 
  
    

Vedenie OPK Skalica a členská základňa vníma vyjadrenia Spolku Pribina a SZO 
Hubert ako štvavú kampaň na rozbitie jednotnej štruktúry SPK. Členská základňa v našom 
okrese vníma SPK ako nevyhnutnú nutnosť riadenia poľovníctva na Slovensku, ku ktorému  
prispela i dlho očakávaná novelizácia zákona o poľovníctve, z ktorej sa zrodila i nová 
zastrešujúca organizácia poľovníckej samosprávy na Slovensku akou je SPK. Aktivity 
vytvárané tzv.  štruktúrami členov SPK ako je Pribina a  Hubert sú cielené, aby vniesli do 
radov členov SPK nespokojnosť a aby sa narušil jej novovytvorený systém jednotného 
riadenia. 
  Sme pohoršení nad demagogickou argumentáciou, že zastupujú 99% členskej 
základne poľovníckej verejnosti na Slovensku. Sú to zavádzajúce argumenty a lži ktorými 
chcú verejnosti a politikom podsúvať nepodložené fakty o nejednotnosti poľovníckej 
základne Slovenska. To že, SPK vystupuje ako jednotná poľovnícka organizácia na 
Slovensku zastupujúca prevažnú väčšinu poľovníkov Slovenska sme sa mohli presvedčiť na 
poslednom Sneme SPK v decembri roku 2012. Na tomto sneme sa bohužiaľ nezúčastnili 
zástupcovia Pribiny ako člen SPK, kde by sa mohli presvedčiť o jednotnosti SPK a v 
priamej diskusii na pôde snemu vysloviť svoj názor na fungovanie SPK. Bohužiaľ nevyužili 
takúto možnosť ale radšej sa podujali na ohováranie formou medializácie svojich názorov. Z 
uvedeného môžeme konštatovať, že je to len malá skupina samozvancov, ktorí sledujú len 
svoj vlastný cieľ a nie reprezentanti slovenského poľovníctva . 
   Tak ako podstatná väčšina OPK aj v našom vedení pracujú ľudia na základe 
dobrovoľnosti bez nárokov na odmenu a preto si vyprosujeme tvrdenia, že v SPK a v 
štruktúrach OPK sa jej vedúci predstavitelia obohacujú na úkor členskej základne. Ak to robia 
oni,  tak nech nezvaľujú vinu na niekoho iného. Vybrané členské príspevky slúžia na 
zabezpečenie činnosti administrácie kancelárie OPK a na podporu spoločne organizovaných 
akcii členov OPK . 
  Záverom chceme podotknúť, že na  aktivity SLOS Pribina a ZPO Hubert sa dá 
reagovať len tvrdou argumentáciou faktov. Naša OPK a členská základňa si uvedomuje 
potrebu jednotnej poľovníckej organizácie na Slovensku ako je SPK a preto budeme i naďalej 
podporovať spoločné  aktivity, ktoré zamedzia ohováraniu na adresu poctivej práce väčšiny 
poľovníkov Slovenska.    
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