Vyhlásenie účastníkov slávnostného zasadnutia Rady Slovenského
poľovníckeho zväzu k návrhu nového zákona o poľovníctve
My, účastníci slávnostného zasadnutia Rady Slovenského poľovníckeho zväzu k 50. výročiu
založenia Slovenského poľovníckeho zväzu, konaného 15. júna 2019 vo Zvolene oceňujeme snahu
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá vyústila do predloženia
návrhu novej právnej úpravy poľovníctva a jej schválenia vládou Slovenskej republiky. Osobitne
oceňujeme, že v tomto návrhu je poľovníctvo definované ako súbor činností vo verejnom záujme.
Zástupcovia slovenskej poľovníckej samosprávy zúčastňujúci sa procesu prípravy tohto
návrhu priebežne informovali poľovnícku verejnosť o tom, že Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR spracúva návrh za účasti všetkých dotknutých subjektov, ako aj o tom, že
neuralgickým bodom návrhu sa stala problematika škôd spôsobených zverou. Preto zástupcovia
poľovníckej samosprávy v procese vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania
akceptovali, že je v predloženom návrhu potrebné uložiť užívateľom poľovných revírov celý rad
nových povinností smerujúcich k zásadnému zníženiu stavov raticovej zveri, ako aj to, že je potrebné
akceptovať ďaleko väčší stupeň participácie užívateľov poľovných pozemkov, poľnohospodárov
a lesníkov, na procese tvorby plánov lovu i kontrole plnenia týchto plánov. Predložený návrh
poľovnícka samospráva považovala a považuje za prijateľný a rozumný kompromis, s čím sa my,
účastníci dnešného slávnostného zasadnutia v plnom rozsahu stotožňujeme. Snahu presadiť do
právnej úpravy poľovníctva inštitút objektívnej zodpovednosti za škody spôsobené zverou so
solidárnym ručením považujeme za nepochopenie osobitosti tejto činnosti spätej s prírodou a vo
veľkej miere závislej od štátnej regulácie. Rigidné odmietanie zodpovednosti za škody spôsobené na
zveri užívateľmi poľovných pozemkov ako aj odmietanie opatrení smerujúcich k prírode bližšiemu
hospodáreniu na pôde v nás však vzbudzuje obavu, že nejde len o nepochopenie, ale o špekuláciu
zameranú na zmocnenie sa poľovných revírov niektorými z týchto užívateľov.
My, účastníci dnešného slávnostného zhromaždenia odmietame snahy o politizáciu
vzniknutej situácie, avšak vyhlasujeme, že slovenská poľovnícka samospráva i jej členská základňa,
ponúkajúce ruku na konštruktívne riešenie problematiky škôd spôsobených zverou, ale aj na zveri,
budú dôsledne presadzovať, aby akýkoľvek právny predpis upravujúci právo poľovníctva v Slovenskej
republike bol v súlade so zásadou, že poľovníctvo musí byť súčasťou vidieckeho spôsobu života a nie
súčasťou alebo nástrojom uspokojovania ekonomických nástrojov kohokoľvek, tak ako je to
zakotvené v Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike. Toto je náš záväzok voči viac ako
60 tisícovej rodine poľovníkov, voči našim predchodcom, ktorí nám zachovali a odovzdali jedinečné
poľovnícke tradície ako aj voči slovenskej prírode a vidieku.

Vo Zvolene dňa 15. júna 2019

