
INFORMAČNÝ LETÁK
Predkladaný nekoncepčný zákon o poľovníctve zaznamenal v medzirezortnom pripomienkovom konaní až 

790 pripomienok, z čoho bolo 458 zásadných. Dodnes ministerstvo nevyriešilo 87 zásadných rozporov, no 
napriek tomu predložilo nový zákon na Úrad Vlády. Všetko, za čo poľovníci bojovali v najväčšej petícii za posledné 
roky v rámci SR – Petícii Poľovníctvo má zmysel, so 153 tisíc podpismi, bolo predkladateľom odignorované. 

AGROREZORT PRIPRAVIL NOVÝ ZÁKON O POĽOVNÍCTVE
           B E Z  P O Ľ O V N Í K O V

Už v priebehu prípravy tohto 
vládneho návrhu zákona 

sme avizovali snahu a ochotu 
konštruktívne spolupracovať 
a odborne pripomienkovať 
ustanovenia nového návrhu zákona 
aj s odvolaním sa na § 42, ods. 1, 
písm. h) zákona č. 274/2009 Z. 
z. o poľovníctve, podľa ktorého 
národná poľovnícka samospráva 
spolupracuje so štátnymi orgánmi 
pri príprave návrhov všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
Napriek našim upozorneniam 
o netransparentnom procese 
prípravy návrhu nového zákona o 
poľovníctve ministerstvom, bola 
národná poľovnícka samospráva, 
ale aj široká poľovnícka a odborná 
verejnosť z procesu prípravy 
vylúčená. Predkladateľ tak 
preukázateľne porušil vyššie 
uvedené ustanovenie zákona.
Tragikomická je aj skutočnosť, že 

poslanci Fecko, Pročko a Kučera 
predložili svoj vlastný návrh veľmi 
podobný tomu ministerskému. 
Taktiež bez konzultácie s kýmkoľvek! 
Nedávno sme sa pri poslaneckom 
návrhu poslanca Pročka držali za 
hlavu, keď chcel vyhlásiť včely za 
chránené hospodárske zvieratá, 
čo by prinieslo ich chovateľom 
obrovské problémy. Dnes podobnú 
medvediu službu urobil aj 
poľovníkom svojou novelou zákona. 

Zákon sme si pre vás čiastočne rozanalyzovali, aby sme vás informovali o aktuálnej zlej predzvesti toho, čo sa s 
poľovníctvom a poľovníkmi stane po prijatí takéhoto zákona. Nie len preto, že organizované poľovníctvo ako 

také zanikne, kompletne  rozbije jeho aktuálnu štruktúru, oslabí nie len jednotlivcov, ale najmä celú komunitu, ktorá  
v ďaka samofinancovaniu zastupuje poľovníctvo  pred médiami a občanmi predovšetkým šírením jeho dobrého mena.

Čo môže spôsobiť a ZNIČIŤ takáto nekoncepčná novela zákona o poľovníctve:

???
• históriu a kontinuálny vývoj organizovaného poľovníctva, ktorý funguje nepretržite od roku 1920;
• úroveň uznania slovenskej poľovníckej samosprávy v zahraničí, jej pozíciu v CIC a FACE;
• autonómnosť poľovníckej obce, ktorú zastupuje silná nepolitická organizácia vybudovaná a financovaná 

predovšetkým z vlastných finančných zdrojov a prostriedkov bez alebo s minimálnym nárokom na verejné 
financie z daní daňových poplatníkov;

• fungujúcu štruktúru PO vykonávajúcich lov zveri ukončením členstva osôb obávajúcich sa o svoj majetok 
a ich pretransformovaním na právnické osoby, od ktorých škodu nie je možné vymôcť;

• efektívnu organizáciu poľovníctva na samosprávnom a občianskom princípe, principiálnu ochranu práv a 
právom chránených záujmov poľovníkov z vidieka;

• dobrovoľný výkon práva poľovníctva širokou poľovníckou komunitou pri znižovaní stavov zveri, pri 
krajinotvorbe a ekologizácii krajiny, zabezpečovaní vodných zdrojov pre zver v podmienkach klimatickej 
zmeny.

• kontinuálnu evidenciu, štatistiku a správu údajov držiteľov tuzemských aj zahraničných poľovných lístkov 
nadviazanú na ministerstvo vnútra z dôvodu kontroly platnosti PL a ZP;

• elementárne zásady poľovníckeho hospodárenia, chovateľské úsilie a ciele dlhodobo hospodáriacich 
užívateľov spoločných poľovných revírov;

• chovateľské prehliadky a výstavy trofejí, odborné a spoločenské podujatia, hodnotenie a štatistiky nielen 
medailových trofejí sa stanú minulosťou a tým aj informácie o vývoji a stave prírodných populácií zveri;

• chov a výcvik poľovne upotrebiteľných psov; 
• jednotnú platformu pre fungovanie bezplatných aplikácií v správe SPK - Knihy návštev poľovného revíru 

DoReviru.sk, aplikácie na ochranu mláďat pri poľnohospodárskych prácach ZivaLuka.sk, efektívneho 
nástroja na ponuku diviny pre obyvateľstvo PredajDiviny.sk a ďalších;

• neustále silnejúci mediálny hlas donedávna médiami cielene potieraných poľovníkov, ktorým sa nám 
podarilo pretvoriť účelovo skresľovaný obraz o poľovníctve vďaka neúnavnej práci pri šírení kampane 
POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL.



Poľovníci, prosíme, buďme jednotní!

Hoci samotné ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že síce chce zlikvidovať povinné členstvo a zrušiť 
Slovenskej poľovnícke komore prenesený výkon štátnej správy - v dvoch slovách - samofinancovanie 

poľovníctva, “...tento návrh nie je v žiadnom prípade smerovaný proti existencii poľovníckej samosprávy, ktorá má 
nezastupiteľné miesto pri zachovaní dlhoročnej tradície poľovníctva na Slovensku”.

Vo vyjadrení ministerstva ide samozrejme o zavádzanie. Tým, že ministerstvo zruší napr. vydávanie a teda 
kompletnú evidenciu poľovných lístkov Slovenskej poľovníckej komore, tým, že zruší povinné členstvo 
pre poľovníkov v skratke znamená, že SPK a tým aj poľovníci prídu o príjmy a nebudú môcť vykonávať 
to, čo bolo spomenuté na prvej strane tohto informačného letáku. SPK nie je financovaná z peňazí 
daňových poplatníkov, ani zo štátneho rozpočtu. SPK dostane dotáciu na určité činnosti z rozpočtu MPRV 
keď o ňu požiada, tá však priemerne tvorí cca 3 % z ročného rozpočtu celej SPK a jej 60 organizačných 
zložiek. 80 % zo získaných financií z členského a dalších poplatkov zostáva vždy v regióne na OPK a 20% 
je odvedených do SPK. Ako sa však peniaze do poľovníctva dostávajú, tak sa poľovníkom aj vracajú späť.

Radový člen bez právneho povedomia si povie, načo je nám SPK, veď predsa máme SPZ. SPZ má a bude mať 
postavenie tak, ako každá iná dobrovoľná poľovnícka organizácia. Pri presadzovaní SPZ ako organizácie s 
najväčším počtom členov pred štátnymi orgánmi by pokojne mohlo ísť o diskrimináciu ostatných organizácií. 
Aj preto zo zákona vznikla jedna organizácia zastrešujúca všetkých členov, ktorej povinné členstvo je v  
súlade Ústavou SR,  a  ktorá však po odobratí kompetencií stratí zmysel. 
 
Poľovníkov nebude mať kto zastupovať, ale hlavne nebude ich mať začo zastupovať. Všetko na 
čo sme boli zvyknutí - servis pri dávaní poľovných lístkov, chovateľských prehliadkach a bodovaní 
trofejí, poradách, konferenciách, šírení informácií o nákazových situáciách, poľovníckych a 
osvetových podujatiach sa kompletne stratí. Čiastočne budú vedieť tieto aktivity zastrešovať 
miestne poľovnícke organizácie, ale nie s celoslovenským, či celoeurópskym dopadom. Vďaka 
povinnému členstvu a prenesenému výkonu štátnej správy dnes vieme obhájiť pozíciu a dôležitosť 
poľovníctva v 21. storočí, po prijatí návrhu tohto zákona to už bude nemožné a nezvrátiteľné.

Predkladatelia návrhov novely zákona a 
nového zákona o poľovníctve, pohŕdajú 
a nerešpektujú nález Ústavného súdu  
č. PL ÚS 19/2014-83, ktorý dospel 
k záveru, že SPK je verejnoprávnou 
korporáciou zriadenou ex lege, je 
subjektom záujmovej samosprávy a za 
svoju existenciu nevdačí slobodnému 
rozhodnutiu, ale ako právnická osoba je 
organizačne a inštitucionálne oddelená od 
sústavy orgánov štátnej správy. Aj vďaka 
tomuto silnému postaveniu SPK funguje a 
háji poľovníctvo na Slovensku a v zahraničí.


