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Vec: Stanovisko OPK Detva k vyjadreniam SLOSP Pribina Nitra a Združenie poľovníckych    

organizácií Hubert Horné Chlebany 

     Vážený pán prezident SPK ! 

     Dňa 7.3.2013 rokovalo predstavenstvo OPK Detva, ktorého jediným bodom bolo zaujatie 

stanoviska k vyjadreniam hore  uvedeným „poľovníckym organizáciam“. 

     OPK Detva eviduje 431 poľovníkov a lesníkov, ktorí sú riadnymi členmi OPK Detva. Nikto 

z našich členov nie je registrovaný v inej poľovníckej organizácii. 

Z tohto dôvodu dôrazne odmietame tvrdenia SLOSP Pribina a Združenia poľovníckych 

organizácii Hubert Horné Chlebany, že zastupujú v rámci Slovenska 99% poľovníkov. 

Nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že pracovníci  SPK zneužívajú finančné prostriedky SPK na 

svoj biznis a obohatenie. Nakladanie s finančnými prostriedkami schvaľuje Rada SPK 

a následne kontroluje Dozorná rada SPK. 

     Vážený pán prezident ! 

     Predstavenstvo OPK Detva plne chápe úlohu jednotnej organizácie komorového typu, je 

zárukou všetkým poľovníckym subjektom a taktiež je tu záruka, že v poľovníctve rozhodujú 

odborníci. SPK, ktorá vznikla zo zákona, jej najsilnejšou zložkou je SPZ dosahuje významné 

úspechy vo všetkých oblastiach nielen doma ale i v zahraničí. Za posledné roky sa tieto 

pozitíva prejavili aj v našej OPK čo môžeme dokumentovať kvalitnejšou úrovňou 



 
 
 

chovateľských prehliadok, kynologických a streleckých podujatí a v neposlednej rade 

i v osvetovej činnosti. 

     Vážený pán prezident ! 

     Poľovníci a lesníci Podpoľania Vám vyslovujú jednoznačnú a plnú podporu pri 

presadzovaní novely zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. Sme presvedčení, že pod Vaším 

riadením poľovníctvo na Slovensku bude napredovať, rozvíjať sa a naša generácia bude mať 

čo odovzdať naším nasledovníkom. 

     Pri realizácii týchto nie ľahkých úlohách Vám naša OPK bude vždy v rámci svojich možností 

a vedomostí  nápomocná. 

 

S pozdravom: Lesu a lovu zdar ! 

                            

                                                                                      predseda OPK Detva 

                                                                                      František Kurčík 


