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Vec : Vyjadrenie sa k otvorenému listu Slovenského loveckého a ochranného spolku 
„Pribina“ Nitra a združeniu poľovníckych organizácii „Hubert“ 
 
 
     Predstavenstvo okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Topoľčany ( ďalej 
len OkO SPZ ) a obvodnej poľovníckej komory Topoľčany ( ďalej len OPK ) sa na svojom 
zasadaní okrem iného zaoberali aj aktivitami Slovenského loveckého a ochranného spolku 
„Pribina“ Nitra (ďalej len SLOSP ) a združenia poľovníckych organizácii „Hubert“ ( ďalej len 
ZPO Hubert ) a následne zaujalo toto stanovisko : 
 
     OkO SPZ Topoľčany a OPK Topoľčany sa vôbec nestotožňujú s názormi pisateľov listov       
( Ing. Cagalu a  p. Gera ), nakoľko sú zavadzajúce, účelové a plné poloprávd a klamstiev.  
 
     Je zarážajúce, keď Ing. Peter Cagala, jeden zo zakladajúcich členov SLOSP – člen prezídia 
SLOSP a prezident ZPO Hubert tvrdí, že zastupuje drvivú väčšinu ( 99 % ) členov SPZ, čo je  
klamstvo. Tiež je podivné, prečo vynakladá toľko úsilia a prečo sa stará do SPZ, veď on nie je 
člen SPZ. Kto mu dal na takúto činnosť mandát ?  Myslíme si, že problémy si vieme vyriešiť 
aj sami, nepotrebujeme samozvaných radcov. 
 
     Ak sa nemýlime, tak SLOSP vznikol v roku 2002. Nestaráme sa o ich činnosť, ale len pre 
informáciu uvádzame, že k dnešnému dňu má tato organizácia v okrese Topoľčany 7  členov.  
Nie je to za cca 10 rokov trochu málo ? Veď doma, kde ho väčšina ľudí dobre pozná,  by mal 
mať najviac členov. My si ale kladieme otázku, že či práve preto, že ho ľudia dobre poznajú, 
je tu len 7 členov SLOSP.    
Pre úplnosť musíme povedať, že v okrese Topoľčany má sídlo aj novovzniknutá  organizácia 
ZPO Hubert. ktorej „prezidentom“ je Ing. Cagala..  Z našej OkO  do tejto organizácie prešli 3 
ľudia.  
Ing. Cagala vyčíta, že na funkciách sú tí istí ľudia  a že SPZ = SPK.  Ako potom hodnotiť 
skutočnosť, keď Ing. Cagala je členom prezídia SLOSP, riaditeľ okresnej kancelárie SLOSP 
Topoľčany a prezident ZPO Hubert ( asi tu platí porekadlo : „povedala straka sove, že má 
dlhý chvost“ ) 
 
     Taktiež je zavádzajúce tvrdenie,  že v každom okresu sú v kancelárii dvaja – traja pracov-
níci duplicitne pre OkO a OPK. Pre informáciu uvádzame, že OkO SPZ Topoľčany má 987 
členov a má jedného pracovníka. Ostatní členovia predstavenstva a odborných komisií či už 
OPK alebo OkO SPZ vykonávajú väčšinou svojej činnosť bez nároku na mzdu a vo svojom 
voľnom čase.  
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     Do SPK patria všetky organizácie, ktoré majú vo svojej činnosti výkon práva poľovníctva. 
A práve tu vidíme ten najväčší problém oponentov, pretože pre všetkých bez rozdielu platia 
rovnako Stanovy SPK a Disciplinárny poriadok SPK. Z aktivít, ktoré zástupcovia SLOSP 
a ZPO Hubert vyvíjajú jednoznačne vyplýva, že toto im nevonia, nakoľko nemôžu robiť čo 
chcú a kedy chcú. My sme ale presvedčení o tom, že je správne, ak pre každého platia rovna-
ké pravidlá. Kto chce poľovať musí sa prispôsobiť a komu sa neľúbi môže predsa odísť.  
 
     Novelizáciu zákon o poľovníctve vítame a podporujeme ju, ale len potiaľ, pokiaľ bude prí-
nosom pre drvivú väčšinu normálnych a praktických poľovníkov a nie len pre lobistické sku-
piny.  Bolo by veľmi zlé, keby sa podobné zákony ako napr. o mačkách dostali do zákona. 
Vieme, že ani jeden zákon nemôže byť taký, aby vyhovoval každému, ale sme presvedčení, 
že môže byť aj taký zákon, ktorý bude vyhovovať podstatnej väčšine ľudí. 
 
      Poľovníctvo na Slovensku je veľmi dobre hodnotené a uznávane v celej vyspelej západnej 
Európe. Nenechajme si ho zničiť s aktivitou niektorých  čelných predstaviteľov  SLOSP 
a ZPO Hubert, ktorí chrlia síru a oheň na všetko čo je pod značkou SPZ a SPK. Veríme, že aj 
uvedené organizácie majú normále zmýšľajúcich členov s ktorými je možne spolupracovať na 
zlepšení poľovníctva. Určite nie je v našej činnosti všetko ideálne, ale podľa nás by bolo naj-
správnejšie „zakopať vojnové sekery“ a nájsť spoločnú reč, prospešnú pre poľovníctvo ako 
celok. Je veľmi zlá situácia, keď jedna strana míňa svoju energiu a čas na vymýšľanie intríg 
a druhá strana zasa míňa svoj drahocenný čas na  odrážanie zbytočných útokov.   
 
     Na záver veríme, že naši čelní predstavitelia SPZ a SPK dokážu odolať štvavej kampani 
niektorých predstaviteľov SLOSP a ZPO Hubert, ako aj tlakom iných lobistických skupín, 
nakoľko majú mandát zastupovať cca 57 000 členov SPZ.   
 
 
S pozdravom 
 
Predstavenstvo OkO SPZ Topoľčany 
 
 
  


