
Vážení delegáti, ctení hostia! 

 

Priebeh dnešného XI. Snemu ma presvedčil, že Slovenský poľovnícky zväz stojí na 

pevných pilieroch. Za najdôležitejší z nich považujem schopnosť Vás, ako volených 

funkcionárov jeho najvyššieho samosprávneho orgánu identifikovať riziká a dopady 

spoločenských a legislatívnych zmien, ktorých frekvencia sa  napriek očakávaniam 

postupnej stabilizácie právneho prostredia stále neznižuje, skôr zvyšuje. Veľká väčšina 

členov zväzu ešte stále vníma poľovníctvo ako svoje životné poslanie a nie ako 

moderný životný štýl naznačujúci istý spoločenský status. A to je dobre. Všetci, čo 

sme aj dnes obetovali svoj voľný čas na hľadanie optimálnych postupov pre 

zachovanie jednotného riadenia slovenského poľovníctva aj pre prípad  náhlych 

systémových zmien v budúcnosti, si určite uvedomujeme, že najdôležitejšou devízou, 

ktorou disponujeme je rozvaha a jednota. Aj keď sa medzi nami nachádzajú aj 

nositelia iných názorov, našou povinnosťou je akceptovať názor väčšiny. O tom je 

samosprávna demokracia.  

 

Vnútrozväzová disharmónia ani konfrontácia nám naozaj nechýba. Všetci totiž cítime, 

že akokoľvek sa snažíme, napriek tomu sa poľovníctvo a poľovnícka kamizola stávajú 

terčom samozvaných vševedov spoza obrazoviek počítačov, žijúcich svoj virtuálny 

život často bez akejkoľvek osobnej skúsenosti s fungovaním zákonov prírody. Mnohí 

z nich, prikrytí najmä rúškom anonymity elektronických médií, sú pripravení 

kedykoľvek, kdekoľvek a akýmkoľvek spôsobom spochybniť historické, 

environmentálne a spoločenské princípy moderného poľovníctva. Nepomáhajme im 

v tom, lebo naši synovia a vnuci sa nás raz spýtajú: „Ako ste mohli dovoliť zahladenie 

historických faktov a zásluh generácií poľovníkov na tvorbe a zveľaďovaní životného 

prostredia voľne žijúcej zveri?“. „Ako ste sa mohli nechať zahnať do kúta prírody 

tými, ktorí o nej dokázali hlasno kričať ale málo pre ňu skutočne urobiť?“ 

 

Ctení delegáti, 

dovoľte mi poďakovať sa vám predovšetkým za dôveru, ktorú ste mi prejavili 

v dnešných tajných voľbách, dovoľte mi prejaviť uznanie za vašu doterajšiu aktivitu 

vo vašich regiónoch i na dnešnom sneme a dovoľte mi popriať vám veľa entuziazmu 

pri výkone vašich, na svoje plecia dobrovoľne prijatých a v záujme zachovania 

poľovníctva plnených povinností. 

Záverom chcem poďakovať všetkým, vo výkone končiacim funkcionárom, s ktorými 

som mal tú česť spolupracovať doteraz a prejaviť im úctu za nasadenie, s akým 

presadzovali svoje poslanie. Ďakujem zamestnancom kancelárie SPZ, Ústrediu SPZ 

pod vedením pána riaditeľa kancelárie za administratívnu i organizačnú prípravu 

snemu, vedeniu Agroinštitútu za poskytnutie dôstojných priestorov pre rokovanie 

pléna i pracovných komisií snemu, reprezentačnému kvartetu SPK za príkladný 

sprievodný chór, zástupcom médií za záujem a korektný prenos dnešného diania do 

mediálneho priestoru a v neposlednom rade aj všetkým priateľom poľovníctva a 

sponzorom za pomoc pri materiálnom zabezpečení snemu! 

Týmto považujem XI. Snem SPZ za ukončený, prajem vám všetkým šťastnú cestu 

domov, príjemné prežitie zbytku víkendu v kruhu svojich rodín a dobrý pocit z toho, 

že ste dnešný deň, 10. jún 2017 tu v Nitre strávili zmysluplne. 

 

Poľovníctvu zdar!  

 


