Poľovníci vyzbierali vo svojej petícii 153-tisíc podpisov
Tlačová správa, 14.4.2021
Organizované poľovníctvo na Slovensku by sa malo dočkať novely zákona o
poľovníctve. V minulom roku v gescii MPRV SR vznikla pracovná skupina pre tvorbu
legislatívnych a koncepčných materiálov v oblasti poľovníctva. Jediné riadne
zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo v lete minulého roka. Tam si jej členovia
podrobne vydiskutovali a odsúhlasili východiská a zásady, z ktorých by mal nový
zákon vychádzať. Realita je však úplne iná. Návrh zákona, ktorý bol predložený do
vnútrorezortného legislatívneho procesu je nielen v rozpore so závermi komisie, ale
dokonca aj v rozpore s Koncepciou rozvoja poľovníctva SR do roku 2030.
Ako reakciu na toto konanie ministerstva bolo spustenie petície Poľovníctvo má
zmysel koncom októbra minulého roka. Petícia si kládla za cieľ vyzbierať podpisy pre
záchranu organizovaného poľovníctva na Slovensku, ktoré si 10. decembra 2020
pripomenulo 100. výročie od vzniku Loveckého a ochranného spolku, teda prvej
jednotnej poľovníckej organizácie na Slovensku.
Členovia petičného výboru i všetci podpísaní pod petíciou nechcú dopustiť, aby sa
životné poslanie desiatok tisíc dobrovoľných poľovníckych nadšencov a ich rodín,
funkcionárov a profesionálnych zamestnancov stalo predmetom politického
obchodovania a spoločenského znehodnocovania. Títo ľudia sa totiž každoročne
podieľajú stovkami tisíc hodín svojho voľného času v prospech prírody a zveri na
vlastné náklady a dobrovoľným vytváraním miliónových hodnôt spoločného diela v
prospech všetkých občanov Slovenska.
Štát na činnosť poľovníctva ani Slovenskej poľovníckej komory, ako organizácie
s preneseným výkonom štátnej správy, cielene finančne neprispieva. Poľovníci sa
vďaka členským príspevkom samofinancujú a nezaťažujú štát ani občanov, ktorí
s poľovníctvom nemajú nič spoločné. Títo občania ale užívajú benefity, ktoré
poľovníctvo zabezpečuje vo vidieckej krajine. Súčasný návrh zákona o poľovníctve a
taktiež rýchle novely poslancov, ktorí poľovníctvu nerozumejú, ale zastupujú skupinu
lobistov, práve naopak zaťažuje štátnu správu poľovníctva kompetenciami, ktoré SPK
zabezpečuje v súlade so súčasným zákonom z vlastných zdrojov, bez nároku na
verejné financie a zaťažovanie daňových poplatníkov.
Dôvodom vyhlásenia petície bola obhajoba poľovníctva a zabránenie snáh úzkej
skupiny samozvancov sledujúcich vlastné záujmy. Tí účelovo zavádzajú a zneužívajú
politikov i verejnosť s tým, že zastupujú 63-tisíc poľovníkov. V skutočnosti ich
zastupujú len niekoľko desiatok. Snažia sa o rozbitie súčasnej poľovníckej
organizácie a vybudovaného fungujúceho systému. Poľovnícka komunita a ľudia
žijúci na vidieku si plne uvedomujú vážnosť situácie a devastačné dopady zákulisne
pripravovanej novely zákona o poľovníctve. Preto sú podpisy vyše 153 000 občanov
v petícii silným hlasom aj voličov strán súčasnej vládnej koalície, ktorí tak jasne
vyzvali politikov neničiť to, čo funguje. Organizované poľovníctvo významnou mierou
prispieva k ochrane živo tného prostredia na slovenskom vidieku a prírody, ktorou sa
môžeme pýšiť v celej Európe. Benefity, ktoré poľovníctvo prináša ľuďom na
vidieku podporujú zachovanie súčasného stavu i riadenia organizovaného poľovníctva
na Slovensku prostredníctvom silnej samosprávnej organizácie.
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