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Vážení kolegovia a kolegyne,
ctení poľovnícki priatelia!  

 Naša veľká poľovnícka rodina si na 
Slovensku v roku 2020 pripomenula 100. výročie 
od vzniku  poľovníckej samosprávy s celoštátnou 
územnou pôsobnosťou. Za uplynulých 100 rokov 
sa v členskej základni národnej poľovníckej 
samosprávy vystriedalo niekoľko generácií  
a niekoľko desiatok tisíc tých, ktorí sa každý svojou 
mierou zaslúžili o súčasné postavenie slovenského 
poľovníctva v spoločnosti. 

 Cesta k národnej poľovníckej samospráve 
komorového typu viedla od roku 1920 cez 10 rôznych 
alternatív organizácií poľovníctva, ktorých zmeny 
súviseli najmä so zmenami v štátoprávnom usporiadaní 
bývalého Československa a z nich vyplývajúcich 
verejnoprávnych dôsledkov. Od roku 1920, presnejšie 
od 10. decembra 1920, keď sa z iniciatívy generála 
zdravotníctva MUDr. Jána Červíčka konalo ustanovujúce 
valné zhromaždenie Loveckého ochranného spolku pre 
Slovensko, sa poľovnícka samospráva zdokonaľovala. 
Vždy s cieľom a najlepším vedomím a svedomím, aby 
slúžila svojim členom, aby prezentovala poľovníkov 
ako komunitu mienkotvorných ľudí, aby budovala 
silné a jednotné spoločenstvo schopné svoju integritu 
kedykoľvek  obhájiť. Našim predchodcom bolo totiž 
nadovšetko jasné to, že starostlivosť o voľne žijúcu 
zver a jej ochranu dokáže dlhodobo zvládnuť len 
dobre organizovaná skupina zanietených ľudí, ktorí sú  
v záujme poľovníctva ochotní obetovať milióny hodín 
času na ochranu prírody a zveri bez nároku na odmenu, 
ktorí sú schopní sa vzájomne dohodnúť a uplatňovať  

vnútorné pravidlá samosprávy garantujúce zachovanie 
nielen ekologických funkcií poľovníctva, ale aj jeho 
ekonomickú, odbornú a disciplinárnu suverenitu.

Po skončení I. svetovej vojny stavy zveri následkom 
prechodu frontu na území Slovenska dramaticky poklesli. 
Okrem toho medzi civilným obyvateľstvom zostalo veľa 
nelegálne držaných zbraní a tým sa zvýšil nelegálny lov 
zveri. Aby sa tomuto drancovaniu prírodného bohatstva 
na území Slovenska zabránilo, bolo potrebné  prijať 
nielen výzvu vojnou a jej následkami doráňanej prírody 
a krajiny, ale predovšetkým preukázať schopnosť 
zvládnuť nápravu po organizačnej i odbornej stránke. 
Riešením ako zabrániť svojvoľnej exploatácii prírody 
bolo presadenie myšlienky cieľavedomého uplatňovania 
priority  záujmov ochrany prírody prostredníctvom 
jednotnej poľovníckej organizácie s jasne stanoveným 
postavením v spoločnosti a so zameraním na účinnú 
ochranu voľne žijúcej zveri vrátane ohrozených druhov 
vzácnej zveri a predátorov. Práve z týchto dôvodov 
vznikol Lovecký ochranný spolok pre Slovensko  
a tu je treba hľadať pôvodnú príčinu jeho založenia. 
Spolok sa stal odborným zástupcom svojich členov  
v trestných veciach vedených proti pytliakom, presadil 
pravidlá vydávania zbrojných preukazov na lovecké 
pušky a tiež poistil svojich členov za škody vzniknuté 
pri poľovačkách. Presadil zákaz odstrelu kamzíkov 
vo Vysokých Tatrách ako aj zákaz odstrelu medveďa 
hnedého a dropa fúzatého na niekoľko rokov.



Pokračovať v tomto historickom exkurze by sa mohlo 
oveľa podrobnejšie, ale som presvedčený, že na 
základe uvedených historických faktov si každý súdny 
človek dokáže sám odpovedať na otázku – Kto tu bol 
prvý? Poľovníci alebo ochranári? Slovenský občan je  
v súčasnosti médiami a sociálnymi sieťami každodenne 
presviedčaný, že poľovníci sú hrobármi ochrany prírody, 
že keby tu neboli ochranári, tak už dávno nemáme 
na Slovensku ani jedného medveďa či vlka. Pritom 
sme však, na základe verejne dostupných oficiálnych 
štatistík, svedkami opačného vývoja. Kmeňové stavy 
raticovej zveri rastú napriek tomu, že ich dlhodobo, na 
základe spoločenskej objednávky a štátom schválených 
plánov chovu a lovu čoraz intenzívnejšie redukujeme. 
Evidujeme  historicky najvyššie početnosti v populáciách 
veľkých šeliem aj preto, že sa do ich populácií zasahuje  
v súlade s manažmentovými plánmi, ktorých autormi 
sú skutočné odborné a vedecké autority. Napriek tomu 
sme  obviňovaní z genocídy na zveri, označovaní ako 
vinníci, ktorých je treba strieľať aj s ich rodinnými 
príslušníkmi. Kam sme sa to až dostali, keď vyšetrovateľ 
vyhodnotí naše podanie z podozrenia na trestný čin 
nebezpečného vyhrážania za neopodstatnené! A pritom 
„Facebooková síra“ zasahuje už nielen nás, ale aj naše 
rodiny, vrátane našich detí!

Naši predchodcovia, už v roku 1920, hľadali spôsoby 
záchrany druhov prostredníctvom  jednotnej 
poľovníckej samosprávy s jasne prezentovanou 
odbornou svojprávnosťou v spoločnosti, už vtedy boli 
schopní z vlastnej iniciatívy a bez vidiny čerpania 
štátnych podpôr a dotácií  nájsť spoločné postupy 
záchrany, ochrany a zveľaďovania druhov. My sme 
následne zabezpečili kontinuitu a postavili na nimi 
položené základy modernú jednotnú poľovnícku 
samosprávu s preneseným výkonom štátnej správy, 
ktorá spĺňa všetky požiadavky na zvýšenie účasti 
verejnosti na rozhodovaní a na spoločenskej kontrole 
vecí verejných. Časť populistov z našich radov však 
dodnes spochybňuje povinné členstvo, kritizuje 
opodstatnenosť príjmov poľovníckej samosprávy  
z členských poplatkov, vydávania poľovných lístkov,  
z odborných a spoločenských podujatí.

To si naozaj niektorí ľudia myslia, že je úplne normálne, 
aby štát umožnil komunite 63,5 tisíc držiteľov poľovných 
lístkov obhospodarovať so zbraňou v ruke prírodné 
dedičstvo všetkých 5,5 mil. občanov, poskytol  im 

právo zákonným spôsobom ulovenú zver si ponechať 
a pritom nebude žiadať žiadne záruky za odborné 
riadenie poľovníctva, ani spoluúčasť na financovaní 
tohto odvetvia? Uvedomujú si títo ľudia, že dôsledkom 
rozpadu systému financovania poľovníckej samosprávy 
prevažne z vlastných interných zdrojov sa výrazne zvýši 
nárok na štátny rozpočet a financovanie poľovníctva 
z daní tých, ktorí poľovníkmi nie sú a poľovníctvo 
vnímajú len okrajovo?

Za čo nás chcú súčasní blogeri, samozvaní vizionári 
a im podobní populisti odsudzovať? Za to, že sme za 
posledných 100 rokov hospodárili tak, že biologická 
rozmanitosť druhov sa na území Slovenska zachovala 
a rozšírila? Za to, že početnosť voľne žijúcich zvierat sa 
vyvíjala progresívne? Za to, že poľovnícka samospráva 
sa stala aktívnou súčasťou občianskej spoločnosti? Za to, 
že v súlade s elementárnymi pravidlami demokratickej 
spoločnosti sa prostredníctvom fungujúcej poľovníckej 
samosprávy garantuje možnosť všetkým jej členom voliť 
a byť volený, zúčastňovať sa na jej riadení, celoživotne sa 
vzdelávať, stať sa jej zamestnancom a profesionálne sa 
zdokonaľovať? Za to, že samospráva obhajuje užívateľov 
poľovných revírov v legislatívnom a mediálnom 
priestore pri riešení problému škôd spôsobovaných 
raticovou zverou tým, že zdôrazňuje nevyhnutnosť 
prevencie ich vzniku, presadzuje spoluprácu medzi 
poľovníkmi, farmármi a lesníkmi a dlhodobo odmieta 
konflikty medzi ľuďmi hospodáriacimi na vidieku? Za 
to, že dlhodobo úspešne odmieta víziu, podľa ktorej 
by za škody spôsobené zverou mali poľovníci ručiť 
vlastným majetkom napriek tomu, že poctivo plnia 
plány, opatrenia a usmernenia schvaľované a vydávané 
orgánmi štátnej správy? Za to, že v mene užívateľov 
poľovných revírov žiada nastavenie zodpovednosti za 
škody spôsobené na stovkách kusoch uhynutej zveri 
zapletenej do plotov a oplôtkov, svojvoľne stavaných 
na poľovných pozemkoch, za ktoré užívatelia platia vo 
forme finančnej náhrady za užívanie poľovného revíru? 
Alebo za to, že presadzuje ekologické poľnohospodárstvo 
ako jednu z foriem záchrany tisícok zajacov a bažantov 
rozdrvených pod kolesami poľnohospodárskych 
megamechanizmov? 



Možnože ide jednoducho o politickú ambíciu odstaviť 
poľovnícku samosprávu len preto, že na základe názorov 
servilných anketárov poľovníctvo už nie moderné, že sa 
treba na aktuálnom stave verejnej mienky prezentovanej 
na sociálnych sieťach priživiť a pýchu desiatok tisíc sto 
rokov organizovaných obyčajných ľudí, pre ktorých 
znamenalo poľovníctvo ich celoživotné poslanie 
jednoducho odovzdať do správy neustále sa zvyšujúceho 
počtu novodobých ochranárov? Tým, ktorí sú svojimi 
mzdovými, materiálovými a sociálnymi nárokmi plne 
viazaní na štátny rozpočet a sú pripravení s odvolaním 
sa na starostlivosť o chránené územia postupne viac 
a viac obmedzovať bežných ľudí? Alebo tým, ktorých 
rozhodovanie je často motivované aktuálne dostupnými 
finančnými zdrojmi v novodobom environbiznise? Či 
už jedným alebo druhým, mali by sme si uvedomiť, 
že oslabenie profesijných samospráv je jedným  
z prostriedkov ako, čo najrýchlejšie urobiť zo slovenskej 
vidieckej krajiny akýsi skanzen, a to aj napriek tomu, 
že mienka vidieckeho obyvateľstva, vlastníkov  
a užívateľov slovenskej pôdy je absolútne odlišná ako 
názor anonymných bezzemkov na sociálnych sieťach.

Veľa nezodpovedaných otázok môže byť o nás bez 
nás zodpovedaných veľmi rýchlo, ak k nim ostaneme 
ľahostajnými, a to v prospech slovenského vidieka a jeho 
obyvateľov alebo naopak, v prospech projektu, ktorý 
zatiaľ garantuje profit len jeho protagonistom a nie tým, 
ktorých sa takéto zásadné rozhodnutia bezprostredne 
týkajú, čiže tým, ktorí majú k pozemkom vlastnícke 
a užívateľské práva v súlade s ústavou a zákonmi 
Slovenskej republiky. Sme naozaj takí naivní, že sme si  
v poslednom období nevšimli, že je pre kohosi nežiadúce, 
aby boli vidiecke samosprávy - poľnohospodárska, 
lesnícka i poľovnícka považované za partnera štátu tak, 
ako je to prirodzené vo všetkých okolitých krajinách 
EÚ?

Vážení poľovníci! 

Iste ste si všimli, že v poslednom období sú 
všetci, ktorí doteraz hospodárili a hospodária 
na slovenskom vidieku, poľnohospodári, lesníci, 
vlastníci a užívatelia pozemkov, ale najmä 
poľovníci vystavení neobvyklej kritike a cielenému 
mediálnemu tlaku.

 V záujme odôvodnenia potreby akejsi 
nevyhnutnej zmeny sa hľadajú vopred určení vinníci. 
Farmár je vinný za to, že pestuje plodinu, ktorá mu ako 
tak garantuje konkurencieschopnosť, lesník je vinný 
za to, že les, ktorý doteraz prinášal obživu obyvateľom 
horských a podhorských sídiel neponechal na 
samovývoj. Poľovník je vinný za to, že nedokázal zabrániť 
rozšíreniu afrického moru ošípaných cez zelenú hranicu 
zo zahraničia, starosta obce či primátor mesta je vinný 
za to, že medvede nazerajú do dvorov a záhrad občanov 
preto, že neohradil kontajnery. Vlastníci pozemkov sú 
zase vinní za to, že si dovolia protestovať proti zonáciam 
a ďalšej územnej, či druhovej ochrane na ich pozemkoch 
bez toho, aby sa už konečne vyhodnotila celková výmera 
doterajšej národnej a európskej siete chránených 
území a aby sa konečne dozvedeli, kedy, ako a v akej 
hodnote im bude ujma za stratu možnosti hospodáriť 
na svojom pozemku uhradená. Ostal tu vôbec niekto, 
kto je nevinný? Je normálne, aby sa tí, ktorých práv  
a právom chránených záujmov sa rozhodnutia štátnych 
orgánov preukázateľne najviac týkajú, museli domáhať 
spolurozhodovania na veciach verejných v podstate už 
len petíciami?

Na Slovensku totiž nastúpila doba petičná. Petícia 
za reguláciu početnosti medvedej populácie  
v problémových regiónoch SR, Petícia za záchranu 
lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie 
ohrozenia človeka v prírode, Petícia zastavme 
netransparentnú zonáciu Národného parku Muránska 
planina, Petícia za udržateľné prírodné parky, Petícia 
Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného 
poľovníctva na Slovensku. A to všetko za obdobie 
posledných 12 mesiacov. Ak ich obsah náhodou ešte 
doteraz podrobne nepoznáte, pozrite si prosím na  
webových stránkach uvedených v závere tohto listu o aké 
elementárne práva sme nútení uchádzať sa petíciami. 
Petičné právo patrí medzi základné práva občanov 
demokratickej spoločnosti, ktorí ho využívajú ako svoje 
žiadosti, návrhy, sťažnosti vo veciach verejného alebo 
spoločného záujmu. Ale taký počet petícií za relatívne 
krátku dobu oprávnene vzbudzuje dojem, že činnosti 
niektorých štátnych orgánov a organizácií najmä  
v pôsobnosti rezortov pôdohospodárstva a životného 
prostredia sú netransparentné. Veľká časť slovenských 
poľovníkov považovala a považuje uvedené petície 
za opodstatnené, podporovali sme a podporujeme 
aktivity petičných výborov Únie regionálnych združení 
vlastníkov neštátnych lesov SR, občianskej iniciatívy 
Pravda o medveďoch, občianskeho združenia Živý les.



Prišlo však aj na nás!

Prezídium SPK dôsledne sledovalo v priebehu tohto 
roka aktivity v súvislosti s oznámenou ambíciou 
rezortu pôdohospodárstva vypracovať nový vládny 
návrh zákona o poľovníctve. Žiaľ, všetky precízne 
spracované argumenty doručené vedeniu ministerstva, 
obhajované zástupcami SPK v pracovnej skupine pre 
tvorbu nového zákona o poľovníctve, podporované 
väčšinou zástupcov odborných a vedeckých inštitúcií 
pri každom hlasovaní o právnom osude poľovníckej 
samosprávy skončili zrejme na spodku spodného 
šuplíka ministerských úradníkov. Znenie vládneho 
návrhu zákona, ktoré bolo na pokyn súčasného vedenia 
ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
posunuté do vnútrorezortného pripomienkového 
konania, nesie všetky znaky degradácie odborných 
názorov skutočných autorít a presadenie politických 
záväzkov prijatých v predvolebnom období.

O čo ide?

Alternatíva nového zákona o poľovníctve, ktorú budeme 
„mať tú česť“ ako národná poľovnícka samospráva za 
pár týždňov pripomienkovať je ničím iným ako snahou 
o dodržanie politického sľubu z februára tohto roku, 
ktorý dostala pre väčšinu z nás dobre známa skupina 
reprezentovaná predstaviteľmi Združenia poľovníckych 
organizácií Hubert, Loveckého a ochranného spolku 
Pribina, Asociácie poľovníckych organizácií Slovenska 
a Klubu sokoliarov od súčasných vládnych politikov 
takpovediac na papieri. Vedeli ste o tom, že pred 
parlamentnými voľbami vo februári 2020 podpísali 
vyššie uvedení „predstavitelia slovenských poľovníkov“ 
Memorandum o predvolebnej a povolebnej spolupráci 
pri príprave novely zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve  
s niektorými stranami súčasnej vládnej koalície? 
Zámerom tohto memoranda je okrem iného zrušenie 
preneseného výkonu štátnej správy pre Slovenskú 
poľovnícku komoru, požiadavka, aby evidenciu 
držiteľov poľovných lístkov a vydávanie nových 
vykonával príslušný odbor Okresného úradu, ďalej 
je to požiadavka na zrušenie predlžovania poľovných 
lístkov, požiadavka, aby zákonné poistenie pre výkonu 
práva poľovníctva pre svojich členov zabezpečovali 
poľovnícke organizácie, požiadavka, aby bolo povinné 
členstvo v Slovenskej poľovníckej komore zrušené.

Takže o toto ide kolegovia, kolegyne, 
priatelia poľovníci !

Ide o experiment bez analýz dopadov tak na štátny 
rozpočet, ako aj na peňaženky všetkých držiteľov 
poľovných lístkov. Ide o reálny pokus ukončiť 
fungovanie poľovníctva na princípe samosprávneho 
riadenia, samofinancovania a jednotnej občianskej 
kontroly  len preto, že skupinke, ktorá tvrdila a tvrdí, 
že dokáže dostať pred parlament tisícky poľovníkov, sa 
cítia byť niektorí politici zaviazaní!

Pokúsme sa zamyslieť a každý osobne vyhodnotiť 
uvedené skutočnosti ako test odolnosti systému, ktorého 
sme sa počas 100 rokov existencie jednotnej poľovníckej 
samosprávy stali súčasťou. „Odolnosť každého systému 

sa prejaví, keď je neočakávane vystavený zaťaženiu, 

ktoré pri testovaní nepredpokladali ani jeho tvorcovia...“, 

povedal raz uznávaný sociológ. Je to konštatovanie, 
ktorého zmysel korešponduje so známym slovenským 
porekadlom, ktoré prirovnáva silu reťaze odolnosti 
jeho najslabšieho ohnivka. Zdravý úsudok, schopnosť 
racionálne vyhodnotiť riziká či pragmaticky konať 
absolútnej väčšine poľovníkov doteraz nikdy nechýbali, 
preto nedovoľme, aby sme za najslabšie ohnivko reťaze 
mali byť z historického hľadiska považovaní práve my!
Preto navštívme nižšie uvedené internetové stránky  
a vyjadrime svoj názor. Nezabudnime ani na ostatných, 
ktorí zdieľajú náš osud, podporme ich svojim hlasom a 
neskončime len pri prvej z nižšie uvedených stránok!

S úctou a poďakovaním za Váš čas venovaný tomuto 
otvorenému listu a záchrane organizovaného 
poľovníctva na Slovensku! „Poľovníctvo má zmysel“

Ing. Tibor Lebocký, PhD. v. r.
prezident SPK

www.polovnictvomazmysel.sk
www.privlesy.sk
www.zivyles.sk
www.pravdaomedvedoch.sk
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11/2020 (S. 48-49)
V novembrovom čísle časopisu PaR bol publikovaný 
článok s názvom „Priamo na komoru“, ktorý 
prezentuje osobné názory a postoje autora, bez 
možnosti vyjadrenia sa druhej strany. Článok 
napísaný Ľubomírom Bednaričom z Asociácie 
poľovníckych organizácií Slovenska (APOS) je 
zhlukom zavádzajúcich informácií, ktoré tendenčne 
zovšeobecňuje a účelovo podsúva s cieľom rozvrátiť 
organizáciu poľovníctva bez toho, aby poznal 
elementárne zásady fungovania poľovníckej 
samosprávy v súčasnosti a právneho stavu v oblasti 
riadenia poľovníctva. To všetko v čase, keď si 
organizované poľovníctvo na území Slovenska 
pripomína 100. výročie svojho založenia.

Niekoľko slov k APOS        
 APOS už niekoľkokrát písal o vymyslených 
poplatkoch, monopole klubov, delení majetku či  
o odborných a morálnych predpokladoch 
demokraticky volených funkcionárov poľovníckej 
samosprávy. Samotná APOS, ktorá vznikla v roku 
2017, vo svojich Stanovách uvádza, že „účelom tejto 
organizácie je presadzovanie oprávnených záujmov 
a potrieb zboru zakladateľov, klubov, ich práv  
a slobôd týkajúcich sa právnických osôb“. Členstvo 
v organizácii je dobrovoľné, avšak ide o zoskupenie 
výlučne právnických osôb, bez možnosti priameho 
členstva osôb fyzických. Teda členstvo fyzickej osoby  je 
podmienené nutnosťou byť členom zakladajúcej alebo 
inej právnickej osoby, čiže podmienkou vstupu do tejto 
asociácie je prijať nepriamo požadované „dobrovoľné“ 
dvojité členstvo?! Ponúkaná alternatíva takéhoto 
„združovania“ poľovnícku verejnosť doteraz veľmi 
nepresvedčila, nakoľko celkový počet právnických osôb 
združených v APOS je v súčasnosti 3, slovom -TRI-. Pre 
úplnosť je potrebné na tomto mieste uviesť, že celkový 
počet poľovníckych organizácií – právnických osôb je 
na Slovensku aktuálne viac ako 3100! Teda o tom, či 
ide o skutočnú pomoc slovenskému poľovníctvu by sa 
dalo polemizovať už pri získavaní základných verejne 
prístupných informácií o tomto zoskupení. Toľko na 
úvod.
 Celý článok je kompilátom populistických 
osobných názorov a predstáv autora, na ktoré má 

samozrejme právo. Zamieňať si právo na názor,  
s právom na šírenie dezinformácií, presahuje hranicu 
tolerancie mnohých individuálnych i kolektívnych 
členov SPK, navyše keď je vecne i formálne načasované 
tak, aby v roku 100. výročia založenia organizovaného 
poľovníctva na Slovensku znehodnocovalo jeho 
tradičné hodnoty – jednotu, odbornosť a tradície. SPK 
preto reaguje v tomto momente len na najzásadnejšie 
skreslené informácie publikované v článku, a to bez 
ohľadu na to, či vznikli z nevedomosti alebo cielene.

Poplatky
 Poľovníci – fyzické osoby platia členské poplatky 
poľovníckym organizáciám (PO) s celoslovenskou 
pôsobnosťou v ktorých sú združení, napr. Slovenský 
poľovnícky zväz (SPZ), Slovenský lovecký a ochranný 
spolok Pribina (SLOSP) a iné. Celoslovensky pôsobiace 
poľovnícke organizácie, napr. SPZ alebo SLOSP platia 
za každého svojho člena pre Slovenskú poľovnícku 
komoru (SPK) 3 €/ročne. Fyzické osoby združené  
v niektorej z uvedených PO členské do SPK neplatia, 
sú členmi SPK prostredníctvom svojej PO. Ak však 
fyzická osoba nechce byť členom PO, ale chce byť 
priamo členom SPK zaplatí členský príspevok 20,- € 
ročne. Takýchto poľovníkov na Slovensku je len 120. 
Fyzické osoby platia do SPK len za vydanie alebo 
predĺženie poľovného lístka a za kontrolné streľby, 
ktorých cieľom je preukázanie schopnosti svoju zbraň 
určenú na poľovné účely bezpečne ovládať a používať. 
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že členské do SPK platia 
aj právnické osoby, ktoré užívajú poľovný revír, a to 
podľa obhospodarovanej výmery v priemere  0,11 €/
ha. V priemere je to 220,-€ ročne za právnickú osobu. 
Členské pre právnickú osobu bez revíru predstavuje 
paušálne 30,-€ ročne. Všetky poplatky sú určené 
na zabezpečenie financovania jednotného riadenia  
a plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy  
v oblasti poľovníctva, určuje a schvaľuje ich na základe 
kompetencie vyplývajúcej pre SPK zo zákona a Stanov 
SPK, najvyšší kolektívny orgán SPK - Snem SPK. Snem 
SPK je zborom volených zástupcov zo všetkých regiónov 
Slovenska, za účelom zabezpečenia financovania 
jednotného riadenia a plnenia úloh preneseného 



výkonu štátnej správy v oblasti poľovníctva. Ak by 
užívatelia poľovných revírov, ktorých príjem z predanej 
diviny, poplatkového odstrelu, predaných povoleniek 
a pod. je mnohonásobne vyšší, neplatili schválené 
poplatky, poľovníctvo na Slovensku so zákonnými 
povinnosťami by nemalo z čoho fungovať. Je logické, 
že organizácia činnosti viac ako 63 000 členov nemôže 
byť zabezpečovaná bez finančných zdrojov. Štát na 
poľovníctvo finančne neprispieva! Výkon jednotnej 
poľovníckej samosprávy je plne zabezpečený formou 
samofinancovania bez nárokov na štátny rozpočet. 
SPK disponuje pravidelne aktualizovanou databázou 
údajov a dokáže zabezpečovať výkon činností 
prostredníctvom svojich organizačných zložiek. Štátna 
správa zamestnáva pre poľovníctvo 42 ľudí. Len SPK ich 
má takmer 100 a ďalších 2 000 funkcionárov, ktorí svoju 
prácu vykonávajú buď bez nároku na odmenu, alebo za 
jednorazový poplatok, ktorý pokrýva výhradne cestovné 
náklady a stravu. Poplatky od užívateľov revírov slúžia 
na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy pri 
rôznych administratívnych úkonoch, organizovaní 
skúšok z poľovníctva, praktických skúšok zo 
strelectva, kontrolných streľbách, skúšok poľovnej 
upotrebiteľnosti psov, poľovníckych, streleckých, 
kynologických a osvetových podujatiach, školeniach, 
konferenciách, nákupe liečiv pre zver, soli, tlačív, kníh 
návštev revíru a v neposlednom rade pri mediálnej 
komunikácii, bez ktorej by poľovníctvo (podľa 
vyjadrení niektorých politikov) na Slovensku nemalo 
svojho advokáta a už nefungovalo. APOS, či ZPO 
Hubert nie sú PO, sú len združením právnických osôb  
a SPK neplatia nič, avšak vo svojich stanovách uvádzajú, 
že zdrojom ich majetku sú aj členské príspevky. Na aký 
účel sú použité, keď tieto organizácie neplnia v podstate 
žiadne úlohy priamo pre nich vyplývajúce zo zákona  
o poľovníctve?

Členstvo v SPK
 Členstvo v komore je charakterizované ako 
nepriame povinné členstvo vzhľadom na úlohy  
a poslanie komory. Ak má samospráva zabezpečovať 
jednotné riadenie poľovníctva formou preneseného 
výkonu štátnej správy je prirodzené, že musí mať 
dosah na všetkých držiteľov poľovných lístkov nielen z 
dôvodu koordinácie a kontroly výkonu ich oprávnení, 
ale najmä z dôvodu povinnosti komory zabezpečiť 
rovnakú možnosť pre všetkých členov na tejto kontrole 

a koordinácii sa zúčastňovať. Každý má mať právo  
a možnosť zúčastniť sa ako člen SPK demokratických 
volieb, v rámci ktorých členská základňa volí svojich 
zástupcov do orgánov a odborných komisií OPK. 
Každý občan sa však stáva poľovníkom a držiteľom 
poľovného lístka dobrovoľne, na základe svojho 
osobného rozhodnutia. Navyše, poľovníci sa stávajú 
členmi SPZ dobrovoľne, nakoľko SPZ je dobrovoľnou 
poľovníckou organizáciou rovnako, ako napr. SLOS 
Pribina. Ak im poskytne iná poľovnícka organizácia 
zabezpečenie činností, ktoré preferujú, majú možnosť 
stať sa jej členom kedykoľvek sa tak rozhodnú. Teda 
držiteľ poľovného lístka môže byť členom SPK priamo 
alebo prostredníctvom organizácie, ktorá je členom 
SPK. Preto nejde o žiadne dvojité členstvo ani dvojité 
odvádzanie poplatkov. Slobodne sa rozhodovať  
a združovať môže v súlade s ústavou každý, keď sa však 
má zúčastňovať na manažmente populácií voľne žijúcej 
zveri ako prírodného dedičstva všetkých občanov 
štátu so zbraňou v ruke, je namieste aby podliehal 
jednotnej spoločenskej kontrole (či už ako jednotlivec 
alebo člen poľovníckej organizácie), garantovanej aj 
inštitútom povinného členstva v organizácii zriadenej 
zo zákona s presne vymedzenými úlohami, právami  
a povinnosťami. Ako by bolo možné zabezpečiť osobnú 
zodpovednosť, disciplínu a poriadok pri manažmente, 
starostlivosti, ochrane a selekcii populácií vo voľnej 
prírode, keby sa zrušil fungujúci systém vzájomnej 
kontroly vo vnútri poľovníckej komunity? Predstava  
o tom, že je potrebné takýto stav zrušiť a zároveň 
umožniť, aby v prípade, ak niektorá z množstva 
poľovníckych organizácií disciplinárne postihne svojho 
člena za porušenie pravidiel, bude mať takýto člen 
možnosť z nej zo vzdoru vystúpiť a naďalej porušovať 
zákony, konať pri manažmente prírodných zdrojov 
podľa vlastných predstáv a individuálne alebo ako 
člen nejakej inej poľovníckej organizácie je z aspektu 
samotnej podstaty poľovníctva neprijateľná. Bolo by 
takéto konanie človeka reprezentujúceho poľovnícky 
stav obhájiteľné pred ochranármi a verejnosťou?

„Monopol“ sokoliarskeho klubu
 Slovenský klub sokoliarov pri SPK (SKS pri 
SPK), ktorý autor označuje za monopol je absurdný. 
Podotýkame, že SKS pri SPK je stále jedinou poľovníckou 
organizáciou zaoberajúcou sa sokoliarstvom na 
Slovensku spĺňajúcou zákonné podmienky. Slovenský 



klub sokoliarov (SKS) pri SPZ sa po prijatí zákona 
o poľovníctve v roku 2010 pretransformoval na PO, 
pretože vo svojich stanovách má i lov zveri. SKS pri 
SPZ, keďže je členom SPK, zmenil svoj názov na SKS 
pri SPK. Novelizáciou Stanov advokátska kancelária 
potvrdila SKS pri SPK ako nástupnícku organizáciu 
SKS pri SPZ. V tomto období nastala i zmena v zložení 
prezídia klubu po voľbách na výročnom sneme. Vtedajší 
prezident klubu (Anton Moravčík) bol na tomto sneme 
zvolený za viceprezidenta 100 % hlasov. Tejto funkcie 
sa ale vzápätí vzdal. Niekoľko dní po týchto udalostiach 
založil pán Moravčík Občianske združenie Slovenský 
klub sokoliarov a zaregistroval ho na Ministerstve 
vnútra SR. Jeho stanovy, keďže obsahovali “lov zveri” 
boli schválené v nesúlade so zákonom. Problémom 
OZ SKS nie sú len neplatné Stanovy, ale i skutočnosť, 
že nezákonne vykonáva sokoliarske skúšky! SPK bola 
upozornená na tento nesúlad a upovedomila o tom 
Ministerstvo vnútra SR (MV SR). Následne bolo OZ 
SKS vyzvané MV SR, aby svoje stanovy zosúladilo  
s platnou legislatívou do 15.3.2020, pretože porušuje 
dva zákony. To znamená, že OZ SKS od svojho vzniku 
doteraz vykonávalo svoju činnosť v rozpore s platnou 
legislatívou, teda nelegálne! V SKS pri SPK v tej 
dobe zostalo 80 % pôvodných členov. V súčasnosti je  
v SKS pri SPK 99% pôvodných členov. SKS pri SPK 
má všetky dokumenty potrebné k svojej činnosti 
zosúladené s platnou legislatívou a v jej zmysle na 
základe písomných žiadostí schválené SPK, ktorá riadi 
sokoliarstvo v SR podľa zákona o poľovníctve. Taktiež 
je na základe písomnej žiadosti poverený vykonávať 
sokoliarsku skúšku a má schválených odborne zdatných 
skúšobných komisárov. Žiadna iná organizácia 
nepožiadala SPK o schválenie týchto dokumentov, ani 
žiadosti o vykonávanie skúšok a ani jej neoznámila 
svoju existenciu. Je potrebné konštatovať, že SPK 
spolupracuje s SKS pri SPK nie preto, že tento klub má 
„nejaké“ privilégiá, ale preto, že tento klub je jedinou 
organizáciou združujúcou sokoliarov, ktorá túto činnosť 
vykonáva v zmysle platnej legislatívy. Navyše SKS pri 
SPK je držiteľom osvedčenia o zápise sokoliarstva do 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 
a v roku 2021 má byť zaradené spolu s ďalšími krajinami 
na svetový zoznam UNESCO. SPK má za to, že založenie 
a činnosť klubov má byť realizovaná podľa pravidiel  
a v zmysle platnej legislatívy.

Predlžovanie poľovných lístkov
 sa deje každoročne vo všetkých vyspelých 
krajinách Európy a to v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, 
Nemecku, Francúzsku. Naši poľovníci majú možnosť 

výberu od 1 až po 10 rokov platnosti poľovného 
lístka. S predlžovaním platnosti PL súvisí aj povinnosť 
byť poistený. Doživotné poistenie pre výkon práva 
poľovníctva Vám však neposkytne nikto. Štát, kde sa 
PL nepredlžujú je Česká republika, ktorá žiaľ, nedokáže 
ničím vydokladovať počet aktívnych poľovníkov z radov 
držiteľov poľovných lístkov a zbraní na poľovné účely. 
Odhad počtu poľovníkov v krajine je približne 120 tisíc, 
avšak reálne vykonávať organizáciu a riadenie poľovníctva 
je umožnené len pre tú časť držiteľov poľovných lístkov, 
ktorá je združená v spolku ČMMJ, čo v súčasnosti 
predstavuje približne polovicu. Česká republika je 
príkladom, aký dopad má zrušenie organizácie a riadenia 
poľovníctva prostredníctvom zastrešujúcej samosprávy. 
O čo tu teda autorovi článku ide? O zmenu, a to nech 
je akákoľvek? Navyše bez seriózneho návrhu alternatívy, 
ktorej dopady by boli vopred známe a vyčísliteľné?

Nájomné zmluvy
 výklad a prideľovanie nájomných zmlúv, ako 
píše autor, SPK nemôže zo zákona vykonávať! Výkon 
práva poľovníctva patrí zo zákona o poľovníctve 
vlastníkovi nie SPK. Ak sa vlastník poľovných 
pozemkov rozhodne pre určité podmienky ich užívania, 
je to jeho slobodné rozhodnutie. Sme presvedčení, že 
obchodné súťaže nie sú ideálnym prostriedkom na 
výber, lebo miestni poľovníci nemajú častokrát šancu 
konkurovať solventným právnickým alebo fyzickým 
osobám, uchádzajúcim sa o užívanie poľovných 
revírov. Preto sme pri už tvorbe Koncepcie rozvoja 
poľovníctva v SR do roku 2030 presadzovali, že je 
potrebné zachovať poľovníctvo ako súčasť vidieckeho 
spôsobu života a  vytvoriť také zákonné podmienky 
pre miestnych poľovníkov (ktorí sú mimochodom 
často aj minoritnými vlastníkmi poľovných pozemkov 
zahrnutých do príslušného poľovného revíru), aby sa 
im ich historické práva v regiónoch kde žijú a pracujú 
nepotierali.

Spotreba financií 
 SPK je nezisková organizácia a každoročne 
predkladá výsledky hospodárenia za ústredie SPK 
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR. Od júla 2020 za celú SPK aj Ministerstvu financií 
SR. Výnosy a náklady celej SPK spolu so svojimi 
organizačnými zložkami sú verejne prístupné na 
webovej stránke SPK. Ani jedna z existujúcich komôr 



takúto povinnosť a otvorenosť nemá. Návrhy rozpočtov 
a ich plnenie schvaľujú kolektívne orgány SPK. Dozor  
a kontrolu nad čerpaním rozpočtu vykonávajú Dozorné 
rady všetkých 60-tich OPK a na centrálnej úrovni 
Dozorná rada SPK, ktoré predkladajú správy o činnosti 
a hospodárení najvyšším kolektívnym orgánom 
samosprávy na regionálnej i centrálnej úrovni. Funguje 
takýto prepracovaný systém hospodárenia samosprávy 
aj u iných organizácií kritizujúcich SPK?

Funkcionári SPZ a SPK 
 sú riadne volenými zástupcami užívateľov 
poľovných revírov a nezaradených poľovníkov 
demokratickým spôsobom, tajnou voľbou a systémom 
zdola nahor. Každé voľby sa vykonávajú podľa Stanov 
SPK, v súlade s kolektívnymi orgánmi schváleným 
volebným, organizačným a rokovacím poriadkom. Ak 
autor článku spochybňuje systém riadenia SPK, mal by 
ho aspoň dokonale poznať a porovnať s alternatívami, 
ktoré zastupuje a presadzuje. Nech verejne oznámi 
potenciálnym záujemcom o členstvo v APOS ako sa 
volia zástupcovia APOS – u, príp. ostatných organizácií? 
Alebo sa menujú? Ak áno, tak kým a na základe 
akých požiadaviek? Aké sú kontrolné mechanizmy 
činnosti orgánov združenia a ako funguje kontrola 
hospodárenia? Kde sú dostupné výsledky doterajšieho 
hospodárenia združenia?

Majetok
 jednej samostatnej právnickej osoby, nemôže 
byť predsa majetkom inej právnickej osoby. Každý 
právny vzťah je výsledkom uznesenia orgánov na to 
kompetentných podľa Stanov SPK a interných predpisov 
SPK dostupných na webovom sídle SPK, podliehajúc 
kontrole orgánov Dozornej rady.

Kynológia
 Chovateľské kluby prostredníctvom poradcov 
chovov dôsledne dbajú na dodržiavanie zdravia  
u plemien, ktorých chov majú na základe poverenia vo 
svojej správe. Týmto spôsobom je organizovaný chov 
jedincov jednotlivých plemien. Zároveň SPZ ako člen 
SPK spolupracuje s jej organizačnými zložkami pri 
organizovaní skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, kde 
zúčastnené psy musia preukázať vlastnosti a výcvik 
v takom rozsahu, aby boli použiteľní v poľovníckej 
praxi pri výkone práva poľovníctva. SPK vydáva 

skúšobné poriadky, na ktorých sa preveria tieto kvality 
a absolvovanie skúšky PUP je zároveň dokladom  
o použiteľnosti psa pri výkone práva poľovníctva.

Cieľom chovu je chovať psov takých, aby zodpovedali 
exteriérovému a pracovnému štandardu plemena a pre 
využitie v chove eliminovať jedince, ktoré sa vyskytnú 
ako extrém na niektorej strane krivky, aby si plemeno 
v celej populácii zachovalo svoje podstatné črty. Ak pes 
nesplní podmienky chovnosti, nie je dôvod znevažovať 
takéhoto psa alebo ho mať „menej rád“, aj nechovný 
pes vie byť vynikajúcim spoločníkom pri výkone 
práva poľovníctva a vie poskytnúť mnoho radosti pri 
pracovných skúškach a poľovačkách bez ohľadu na to, 
či má v preukaze o pôvode potvrdenie o chovnosti. 

A že nemáme dostatočný počet PUP? PUP, ktoré 
sú vedené v poľovníckej štatistike je 13 900 a ich 
počet každoročne narastá. Rozhodne tam nie sú 
uvedené všetky psy a taktiež nie tie, ktoré sú aktuálne  
v zácviku. podľa potreby PUP stanovenej vyhláškou 
užívatelia poľovných revírov spĺňajú limity, avšak 
SPK je zástancom rozširovania počtu PUP. Autor vo 
svojom článku uviedol, že o tom, ktorý pes je poľovne 
upotrebiteľný v danom revíri, vie najlepšie poľovnícke 
združenie, respektíve jeho hospodár. Z tohto tvrdenia 
je zrejmé, že pán Bednarič nepochopil rozdiel medzi 
poľovnou upotrebiteľnosťou psa (PUP) a chovnosťou, 
teda úplne spochybnil skúšobný poriadok i zmysel 
poľovníckej kynológie.



DISCIPLÍNA TU NIE JE VÍTANÁ
 Zástupcovia APOS, či ZPO Hubert, už v minulosti zápasili s povinnosťou byť niekde organizovaní. Ich 
odpor byť zastrešení a organizovaní bol v minulosti u SPZ, dnes v SPK. V snahe presadiť sa, deklarujú, že sú to 
organizácie spojené s poľovníctvom, ale ich právna forma je len združenie právnických osôb a nie poľovníckych 
organizácií. Poľovníctvo sa formuje od roku 1920 a postupným vývojom dospelo do dnešnej organizovanej podoby 
v súlade s vývojom a zmenami životného prostredia, ochrany prírody a krajiny a tiež potrebami spoločnosti. 
Navrhované zmeny z dielne APOS však vracajú poľovníctvo desiatky rokov späť. Neodborné vyhlásenia bez 
konkrétnych krokov, riešení a dopadov, ako systémových, tak aj finančných, účelovo napádajú organizáciu 
poľovníctva na Slovensku. Ako členovia SPK sa majú títo ľudia právo zúčastňovať na Snemoch a Konferenciách 
a na tzv. „nakopené problémy“ môžu upozorňovať a podávať konštruktívne riešenia k spokojnosti všetkých 
dotknutých. Ale z doterajšej praxe vieme, že účasť týchto organizácií, ktorých členovia sú organizovaní mimo 
SPZ, takmer vždy absentuje. Resp. návrhy buď nedáva žiadne, alebo neodôvodnené a zároveň sú väčšinovo 
prehlasované. Taktiež väčšina z tých, ktorí vystúpili z SPZ alebo sú jeho odporcovia, boli v minulosti disciplinárne 
stíhaní. Teda nastolenie poriadku je pre túto skupinu ľudí neprijateľné. Ich cesta je taká, že ako minorita chcú mať 
rozhodovaciu právomoc za každú cenu i za cenu likvidácie poľovníctva. Žiaľ, po zverejnení článku vychádzame  
z úsudku, že u tejto skupiny ľudí buď úplne absentuje povedomie o fungovaní organizovaného poľovníctva, alebo to 
vedomie má, ale populistickými a neodbornými vyjadreniami cielene a účelovo zavádza verejnosť pre dosiahnutie 
vlastného prospechu.  

 Experimentovať s poľovníctvom na základe populistických výkrikov na rozdiel od overených postupov  
v krajinách EÚ, kde ešte poľovníctvo nezvádza boje o svoju existenciu, je cestou do záhuby. Ak sa pod to podpíšu, 
okrem hŕstky samozvancov aj ľudia výkonnej a zákonodarnej moci, vyslovujú ortieľ pomalej a istej smrti 
samotnému poľovníctvu.

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory



STO ROKOV 
ORGANIZOVANÉHO 
POĽOVNÍCTVA 
NA SLOVENSKU 
A POĽOVNÍCKA 
KYNOLÓGIA

 V tomto roku poľovníctvo na Slovensku 
oslavuje výročie založenia prvej poľovníckej 
organizácie.  To je príležitosť trochu sa obzrieť 
dozadu a z pohľadu histórie pozrieť aj na našu 
prítomnosť. Po rozpade Rakúsko uhorskej 
monarchie v r. 1918 väčšina poľovníckych 
spolkov prestala existovať. Čiastková pozemková 
reforma, zmeny vo vlastníckych vzťahoch  
v poľnohospodárstve i v lesnom hospodárstve, ale 
aj výraznejšia demokratizácia, umožnili širšiemu 
okruhu záujemcov zapájať sa do poľovníckeho 
života. 

 Začiatkom roku 1920 sa niektorí vplyvní 
bratislavskí poľovníci začali zaoberať otázkou založenia 
poľovníckej organizácie na Slovensku. Iniciátorom 
založenia poľovníckej organizácie bol generál 
zdravotníctva MUDr. Jan Červíček. Záujemcovia  
o založenie poľovníckej organizácie sa prvýkrát stretli 
27.08. 1920 v malej župnej sále v Bratislave  a schválili 
návrh stanov spolku. Stanovy Loveckého ochranného 
spolku pre Slovensko schválilo Ministerstvo s plnou 
mocou pre správu Slovenska 21.10. 1920. Žiaľ, ani  
v stanovách spolku, ani vo vytýčených cieľoch spolku 
sa nenachádza poľovnícka kynológia. Koloman 
Slimák vo svojich spomienkach uvádza , že pri 
zakladaní LOS  zakladajúci členovia nemali záujem  
o kynológiu a založenie plemennej knihy na Slovensku. 
Československá myslivecká jednota /ďalej ČSMJ/, ktorá 
vznikla v r. 1923 však už založila svoju plemennú knihu 
Československých loveckých psů pod skratkou ČLP. 
Hoci LOS už v roku 1923 odhlasoval vstup do ČSMJ, 
spolupráca medzi týmito dvomi organizáciami, až do 
roku 1935 viazla. Nezhody doriešili na mimoriadnom 

valnom zhromaždení 25.11. 1934 v Žiline.

Kynológovia z Čiech
 Poľovnícka kynológia, ako aj kynológia 
všeobecne na Slovensku, bola čase vzniku 
Československa na nízkej úrovni. Čistokrvných psov 
bolo veľmi málo. Z poľovníckych plemien to boli najmä 
farbiare, ktoré chovali lesníci pôsobiaci v revíroch  
a lesoch grófov a veľkostatkárov. V rukách ľudových 
poľovníkov sa z čistokrvných psov objavovali najmä 
stavače. Vzťah LOS ku kynológii bol do roku 1935 
veľmi komplikovaný.  Bolo to aj z toho dôvodu, že prvky 
modernej kynológie, a to zapisovanie psov do plemennej 
knihy, čistokrvné psy, skúšky psov, kynologické výstavy 
a ďalšiu kynologickú činnosť prinášali hlavne českí 
štátny zamestnanci, dôstojníci a podnikatelia, ktorí 
prichádzali na Slovensko. Medzi nimi boli významní 
poľovnícky kynológovia, ako Josef Kadlec pôsobiaci  
v Nových Zámkoch, prof. Jaroslav Svoboda, ktorý učil 
na Reformnom gymnáziu v Trenčíne a MUDr. Zdeněk 
Pernička v Trenčianskych Tepliciach. Oni zakladali 
miestne skupiny, ktoré vstupovali do tzv. Zemského 
odboru ČSMJ a združovali okolo seba mladých 
kynológov. V zachovaných dokumentoch nájdeme 
doklady o organizátoroch prvých kynologických skúšok 
a výstav  -  Slovenský klub pro kynológii a myslivost 
v Bratislave, Myslivecký spolok v Novom Meste 
nad Váhom, Južnoslovenský lovecko-kynologický 
spolok v Nových Zámkoch a podobne. Vzťah medzi 
Československou mysliveckou jednotou a Loveckým 
ochranným spolkom sa podarilo urovnať až koncom 
roku 1934. Od roku 1935 sa poľovnícka kynológia stala 
pevnou  súčasťou slovenských poľovníckych organizácii. 



Veľký rozmach poľovníckej kynológie na Slovensku začal v tridsiatych rokoch 
minulého storočia. Na Slovensku vyrástlo viacero významných kynológov, ktorí 
začali budovať silné základy slovenskej poľovníckej kynológie. Už v roku 1936 Kolo-
man Slimák a Andrej Renčo zorganizovali prvú chovateľskú prehliadku slovenských 
kopovov. Ich snaha nakoniec vyústila do vyšľachtenia a medzinárodného uznania 
Slovenského kopova, ako nášho prvého národného plemena.

Slovenský kopov

Prvá plemenná kniha

 Po rozdelení Československa, v roku 1939, 
Koloman Slimák založil prvú Slovenskú plemennú 
knihu psov pre všetky plemená. Ako prvý bol do 
tejto plemennej knihy zapísaný maďarský krátkosrstý 
stavač Rex z Považia narodený 16.05. 1939. Z tejto 
plemennej knihy, po založení Spolku chovateľov 
ušľachtilých psov, sa oddelila SPKP SCHUP a do SPKP 
LOS sa zapisovali poľovné plemená. Na Slovensku 
však bol stále nedostatok chovateľov a samozrejme aj 
čistokrvných psov. Na podporu poľovníckej kynológie 
Zväz lovecký ochranných spolkov na Slovensku  
a neskôr Zväz POS i Slovenský poľovnícky zväz 
zakladali chovateľské stanice, ktoré produkovali 
čistokrvné štence. Tie boli odovzdávané poľovníkom na 

Slovensku, aby sa podporil čistokrvný chov poľovných 
plemien. Aby bol dostatok kynologických rozhodcov 
organizovali sa kurzy a školenia. V roku 1951 sa 
zakladá v Novom Meste nad Váhom Kynologické 
stredisko, ktoré organizuje skúšky, výstavy, školenia 
rozhodcov, cvičiteľské kurzy, vedenie plemennej knihy 
ako aj poradenskú činnosť.  Kynologické stredisko 
zabezpečovalo  dovoz psov na občerstvenie krvi zo 
zahraničia, dovoz nových plemien. Na občerstvenie 
krvi sa doviezli bavorské farbiare, nemecké drôtosrsté 
stavače, jazvečíkovité duriče a jazvečíky. Doviezli sa 
aj nové plemená – weimarské stavače, pudelpointre, 
štajerské duriče, jagdteriéry, hanoverské farbiare.  



Sme členmi FCI

 O významnej úlohe poľovníckej kynológie  
v tomto období v celej kynológii svedčí aj skutočnosť 
že až do roku 1993 slovenskú resp. československú 
kynológiu v Medzinárodnej kynologickej federácii  
/FCI/ zastupovala poľovnícka organizácia – Federálny 
výbor mysliveckých svazů. Všetky tieto uvedené 
historické fakty dokazujú, že poľovnícka kynológia 
bola hybnou silou celej slovenskej kynológie a urobila 
obrovský kus práce na pozdvihnutie úrovne celej 

kynológie  a chovu čistokrvných psov na Slovensku. 
Naša kynológia, a to nielen poľovnícka, sa môže 
smelo porovnávať s najvyspelejšími kynologickými 
krajinami. Po rozdelení Československa bola na 
Slovensku založená nová organizácia Slovenská 
kynologická jednota /SKJ/ ktorá zastupuje celú 
slovenskú kynológiu v tejto najväčšej medzinárodnej 
kynologickej organizácii. Slovenský poľovnícky 
zväz bol zakladajúcim členom SKJ a je stále jej 
plnohodnotným členom. 

Kynológia ako súčasť poľovníckej kultúry

Spoločenské zmeny začiatkom deväťdesiatich rokov ako aj osamostatnenie Slovenska si vyžiadalo viacero zmien  
v organizácii poľovníckej kynológie. Poľovnícka kynológia však počas celej svojej modernej histórie bola a zostala 
pevnou, neoddeliteľnou a významnou súčasťou slovenského poľovníctva. Organizáciu  slovenskej poľovníckej 
kynológie  a jej začlenenie priamo do poľovníckej organizácie nám závidia i okolité štáty. Účasť iba čistokrvných 
a poľovne upotrebiteľných psov na poľovačkách a na rôznych poľovníckych akciách tvorí významnú časť našej 
poľovníckej kultúry, ktorá sa tvorila za uplynulých sto rokov od založenia prvej poľovníckej organizácie. 



Čistokrvné psy majú opodstatnenie  
a zmysel

 Pohrávať sa s myšlienkou využívania psov bez 
preukazov o pôvode, t.j. krížencov, pri výkone práva 
poľovníctva  je cesta späť do 19. storočia a dehonestácia 
práce našich predchodcov za uplynulých 100 rokov. 
Používanie jednotlivých plemien pri výkone práva 
poľovníctva má svoju nezameniteľnú logiku. Závisí od 
ich vlastností, ktoré sú špecifické pre jednotlivé plemená 
a zodpovedajú požiadavkám, ktoré sú na poľovníckeho 
psa kladené pri rôznych spôsoboch poľovania, resp. 
love rôznych druhov zveri.   Je tiež prispôsobené nášmu 

systému poľovania, našim tradíciam.  Niekoľko generácii 
poľovníckych kynológov pred nami snívali o tom, že 
raz bude na Slovensku dostatok čistokrvných psov, aby 
sa mohli využívať pri výkone práva poľovníctva. Už 
spomenuté chovateľské stanice poľovníckej organizácie, 
ktoré boli zakladané v štyridsiatych a päťdesiatych 
rokoch minulého storočia mali jednoznačný cieľ. Dostať 
medzi obyčajných poľovníkov na Slovensku dostatok 
čistokrvných psov a podchytiť zapálených chovateľov 
pre chov psov s preukazmi o pôvode. Aký dôvod máme 
dnes na to, aby sme výsledky ich úsilia zmarili?

Naše národné plemená

 V priebehu 20. storočia sme vyšľachtili dve naše 
národné poľovnícke plemená, ktoré sú medzinárodne 
uznané. Slovenský kopov je vo svojej špecializácii 
špičkové plemeno, cenené v celom svete. Slovenský 
hrubosrstý stavač je mladšie plemeno, ale postupne sa 
stáva stabilnou súčasťou štruktúry plemien stavačov 
u nás. Šľachtíme tretie naše národné plemeno, a to 
Tatranského duriča, ktoré je uznané na národnej 
úrovni a pracujeme na jeho medzinárodnom uznaní. 
To všetko sú úspechy čistokrvného chovu psov, na 
ktoré môžeme byť ako poľovníci právom hrdí.

Rozhodcovský zbor tvoria odborníci

 Každý poľovník vie, že iba dobre pripravený 
a vycvičený pes dokáže plniť úlohy, ktoré od neho 
poľovník očakáva. Kvalitu psa, jeho pripravenosť na 
požadovaný výkon, môže posúdiť iba kvalifikovaný 
človek. A kynologickí rozhodcovia, podľa môjho 
názoru, takými sú. Vytvorenie rozhodcovského zboru 
pre skúšky poľovne upotrebiteľných psov, školenie 
rozhodcov, ich výchova, vypracovanie skúšobných 
poriadkov, ktoré sú prispôsobené nášmu systému 
poľovania, našim tradíciam a kultúre je dedičstvo, 
ktorého vybudovanie stálo nemálo úsilia našej  
a predchádzajúcich generácii poľovníckych kynológov. 
Začlenenie rozhodcovského zboru do Slovenskej 
poľovníckej komory je dôležitou súčasťou plnenia 
úloh prenesených na SPK štátnymi inštitúciami. 
Rozhodcovský zbor je tvorený skúsenými odborníkmi. 
Každý člen rozhodcovského zboru musí prejsť 
systémom skúšok, školení a musí  mať praktické 
skúsenosti.



Spochybňovať účel skúšok poľovnej upotrebiteľnosti  
a využívania pripravených čistokrvných psov pri 
výkone práva poľovníctva môže iba ten, kto nevie, z 
tých či oných dôvodov, objektívne pozerať na daný 
problém. Všetky pravidlá v poľovníckej kynológii sa 
vytvárali desaťročia a postupne sa podieľali na kultúre 
poľovania na Slovensku. Dnes máme overenú a stabilnú 
špecializáciu využitia  jednotlivých plemien, ktorá 
zodpovedá ich vrodeným vlastnostiam a exteriérovým 
špecifikám. Je len samozrejmé že postupne ju 
prispôsobujeme meniacej sa skladbe plemien, ale vždy 
s prihliadnutím na naše tradície a systém poľovania. 

Poľovníctvo je kultúra a životný štýl

 Nie každý kynológ je poľovník a nie každý 
poľovník je kynológ. Výcvik psa a jeho vedenie 
v poľovníckej praxi je vecou jeho majiteľa. Je len 
samozrejmé, že absolvované skúšky nezaručia, že pes 
bude v praxi podávať vynikajúce výkony, ani diplom 
o vzdelaní u človeka nezaručuje jeho budúcu kariéru. 
Na skúškach sa overuje základ jeho pripravenosti  
k využívaniu v praxi. Aká  stavba sa na týchto základoch 
vybuduje, závisí predovšetkým od majiteľa psa. Je to 
predovšetkým o vedení psa a poskytovaní mu dostatku 

príležitostí zdokonaľovať sa. Nie nadarmo starší 
poľovníci hovorili, že pes je dobrý až v treťom poli (t.j.  
v treťom roku používania). 

Poľovníctvo, ako už bolo neraz povedané a napísané, 
nie je len lov zveri, je to aj  kultúra, životný štýl, tradícia 
a láska k prírode v jednom. Lov zveri bol jednou  
z prvých činností človeka. Človek si pre stráženie svojich 
obydlí, ale predovšetkým pre lov zdomácnil predkov 
psa. Lovci vyšľachtili prvé plemená psov. Poľovníci 
stáli v prvých radoch pri vytváraní modernej kynológie 
nielen vo svete, ale aj u nás.  Vážme si to. Buďme na to 
hrdí a nesnažme sa pod pláštikom búrania zabehnutých 
stereotypov zahodiť všetko čo sme doteraz získali.

Poľovníctvu a poľovníckej kynológii Zdar! 

Ing. Jozef Jursa CSc., v.r. 
Predseda KR SPZ a KR SPK
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Všetkým poľovníkom a priateľom prírody,
praje Prezídium Slovenskej poľovníckej komory v roku 2021
veľa zdravia, úspechov v práci, pohodu v rodinnom kruhu

a množstvo nádherných zážitkov v prírode, ktorá je v dobrých poľovníckych rukách.
Poľovníctvo má zmysel!
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