
 
 
 
  
  Odbor ochrany prírody a starostlivosti o krajinu    Bratislava  19.9.2008 

Číslo: 5157/2008-2.1/KD 
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R o z h o d n u t i e 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny ako 
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 65 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 82 ods. 9 písm. c) zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
 

z a s t a v u j e    k o n a n i e 
 
vo veci žiadosti Poľovníckeho združenia Stráň Domaniža (ďalej len "žiadateľ") o povolenie výnimky 
zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon") z dôvodu, že žiadateľ neodstránil v určenej lehote nedostatky podania, 
hoci bol na to vyzvaný. 
 
 
 
O d ô v o d n e n i e 

Dňa 11.2.2008 bola na  MŽP SR, odbor ochrany prírody (ďalej len "ministerstvo") doručená 
žiadosť žiadateľa o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom za účelom usmrtenia 
chráneného živočícha – medveďa hnedého. 

Dňa 28.1.2003 bol na ministerstvo doručený list Lesoochranárskeho zoskupenia VLK so 
žiadosťou, aby bolo v zmysle § 82 ods. 3 zákona upovedomené o začatých správnych konaniach, v 
ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom a ktoré sa dotýkajú 
udeľovania výnimiek z ochrany druhov alebo území. Na jeho základe ministerstvo upovedomilo 
Lesoochranárske zoskupenie VLK aj o predmetnom konaní. Zákonom č. 454/2007 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bol 
zákon k 1. decembru 2007 znovelizovaný tak, že združenie, ktoré písomne oznámi svoju účasť 
v konaní najneskôr do siedmych dní od upovedomenia podľa § 82 ods. 7 zákona, je zúčastnenou 
osobou. O tejto skutočnosti ministerstvo Lesoochranárske zoskupenie VLK informovalo listom č. 
12488/2007-2.1 zo dňa 5.12.2007. Lesoochranárske zoskupenie VLK listom dňa 25.2.2008 oznámilo 
takúto účasť v konaní žiadateľa. 

Dňa 24.1.2008 bol na ministerstvo doručený list Spoločnosti pre výskum, vzdelávanie 
a spolužitie s prírodou SWS – Slovak Widlife Society, ktorým požiadala, aby bola v zmysle § 82 ods. 
3 zákona upovedomená o správnych konaniach týkajúcich sa veľkých šeliem (medveď, vlk, rys). Na 
jeho základe ministerstvo upovedomilo Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou 
SWS – Slovak Widlife Society o predmetnom konaní. Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie 



a spolužitie s prírodou SWS – Slovak Widlife Society listom dňa 22.2.2008 oznámil takúto účasť v 
konaní žiadateľa. 

Žiadateľ v žiadosti uviedol, že odstrel medveďov žiada na základe škôd, ktoré napáchali 
v roku 2007, kedy sa mu nepodarilo uloviť medveďa na základe výnimky, lebo doba odstrelu bola 
veľmi krátka. Odstrel medveďov žiada aj z dôvodu, že chce predchádzať škodám, ktoré by napáchali 
v roku 2008. 

Na ilustráciu uviedol počet strhnutých oviec v roku 2007. Uviedol, že zistil, že v časti Blatnica 
medvedica odstavila dvoch mladých medveďov, t.zn. pestúnov, zrejme preto že vrhla mladé, ktoré sa 
pre miernu zimu neuložili na zimný spánok, ale sa potulujú po revíri. Podobný prípad je v časti Stráň, 
kde medvedica odstavila taktiež dvoch mladých medveďov a tiež sa potulujú po revíri. Navštevujú 
krmoviská jelenej a srnčej zveri, kde konzumujú jadrové krmivo. SHR Ján Bánovčin zaznamenal 
poškodenie ohrady a maštale, kde sú ustajnené ovce. 

Ďalej žiadateľ uviedol, že odlov by chcel realizovať v lokalitách Stráň, Blatnica a Lazy, kde 
SHR najviac využívajú na pasenie oviec. Odlovom a následne znížením stavu medveďov v PR Stráň 
Domaniža by žiadateľ chcel spomaliť prírastok početnosti a rozširovanie areálu výskytu medveďa 
hnedého, ako i  eliminovať škody spôsobené medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách ako 
i zabrániť stretnutiu s človekom a jeho následným zranením. 

V súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi konaniami na Krajskom súde v Bratislave (žaloby 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK proti rozhodnutiam MŽP SR povoľujúcich lov medveďov v r. 
2007) a najmä vychádzajúc z  odôvodnenia rozsudkov tohto súdu, ministerstvo vyzvalo žiadateľa 
o doplnenie odôvodnenia žiadosti. Písomná výzva na doplnenie podania bola žiadateľovi doručená dňa 
14.5.2008. Predložené písomné dôkazy mali preukázať tvrdenia uvedené v žiadosti  zo dňa 11.2.2008 
a mali sa týkať navrhovaných lokalít na usmrtenie medveďa hnedého. Žiadateľ  v stanovenej lehote 
nereagoval na výzvu a do dnešného dňa podanie nedoplnil. 

Vzhľadom na to, že žiadateľ  do dnešného dňa nedoplnil podanie, rozhodlo ministerstvo tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať 
rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Ladislav Ambróš 
           poverený  riadením odboru 

 
 
 
Rozhodnutie dostanú: 
Poľovnícke združenie Stráň, 018 16 Domaniža 
 
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:  

1. Krajský úrad životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín 
2. Obvodný úrad životného prostredia, Nám. A.Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica 
3. ŠOP SR - Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 
4. ŠOP SR, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica 
5. MP SR, odbor štátnej správy LHaP, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
6. SIŽP - inšpektorát ŽP, odbor IOPaK, Partizánska 94, P.O.Box 307, 974 01 Banská Bystrica 


