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    Odbor ochrany prírody a starostlivosti o krajinu    Bratislava  2.9.2008 

Číslo: 7836/2007-2.1/KD 
Vybavuje: Kvaššay 
   

 
 
 
 

R o z h o d n u t i e 
 
 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a starostlivosti 
o krajinu 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, na základe žiadosti Poľovníckeho 
združenia Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe (ďalej len "žiadateľ")  zo dňa 2.6.2008,  v súlade s § 40 ods. 
2 a 3 písm.  c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a  § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva SR 
 

p o v o ľ u j e   v ý n i m k u 
 
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) zákona. Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi usmrtiť – 
odstreliť- jedného jedinca medveďa hnedého v poľovnom revíri Štrba odo dňa právoplatnosti tohto 
rozhodnutia do 30.11.2008 posliedkou. 
 
 
Podmienky rozhodnutia v zmysle § 82 ods. 12 zákona: 
 
1. Ochranný odstrel bude vykonaný v najskoršom možnom termíne a to v lokalite Lieskovec, 

Lučivná alebo Tatranská Štrba. 
2. Odstrel alebo odchyt medveďa bude bezodkladne oznámený ministerstvom poverenej osobe - ŠOP 

SR, Správe TANAP (RNDr. Radúch, RNDr. Kacerová č.t. 044/5524557, 0903514841 s cieľom 
kontroly a dodržiavania podmienok výnimky a vykonania prehliadky usmrteného jedinca. 
Žiadateľ umožní kontaktnej osobe odber vzorky (zo srsti, svaloviny, vnútorných orgánov, krvi 
a pod.) z usmrteného medveďa na účely analýz. 

3. V prípade odstrelu jedinca nebude predchádzať vnadenie. 
4. Do príchodu kontaktnej osoby bude ulovený medveď ponechaný na mieste odlovu (meranie 

vykonáva výhradne kontaktná osoba). Hmotnosť usmrteného jedinca sa posudzuje spolu 
s vývrhom. Zástupca žiadateľa vopred zabezpečí možnosť odváženia uloveného jedinca 
s presnosťou na 0,5 kg. 

5. Formulár "Hlásenie o usmrtení medveďa hnedého" s údajmi o usmrtenom medveďovi zašle 
žiadateľ na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a 
krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do dvoch týždňov od realizácie usmrtenia. 

 
Výnimka platí do 30.11.2008. 
 
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú povolením tejto výnimky 

nedotknuté. 
Odôvodnenie: 
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Dňa 2.6.2008 bola na MŽP SR, odbor ochrany prírody a starostlivosti o krajinu (ďalej len 

„ministerstvo“) doručená žiadosť žiadateľa o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom, 
spočívajúcej v umožnení usmrtiť jedného jedinca chráneného druhu živočícha - medveďa hnedého 
v poľovnom revíri Štrba.  

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. Lesoochranárske zoskupenie VLK listom 
dňa 16.6.2008 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 16.6.2008 oznámil takúto účasť v 
konaní žiadateľa. 

V zmysle § 40 ods. 3 zákona môže ministerstvo povoliť výnimku len 
a) v záujme  ochrany dotknutých  druhov alebo  ochrany prírodných biotopov, 
b) pri predchádzaní závažných škôd, najmä na úrode, hospodárskych zvieratách,  lesoch, chove  rýb, 

chove  poľovnej zveri, vodnom hospodárstve, 
c) v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov, bezpečnosti štátu  alebo  z  iných  dôležitých  

verejných  záujmov výrazne prevažujúcich  nad záujmom  ochrany prírody  a krajiny vrátane 
sociálnych a ekonomických dôvodov  s priaznivými dôsledkami na životné prostredie, 

d) na  účely  výskumu  a  vzdelávania,  navrátenia  druhov do ich biotopov a  na držbu, pestovanie 
alebo  chov v ľudskej opatere dotknutých druhov, ktoré sú nevyhnutné na tieto účely. 

             Ministerstvo si k žiadosti žiadateľa vyžiadalo  stanovisko Štátnej ochrany prírody SR (ďalej 
len „ŠOP SR“). ŠOP SR posúdila  predloženú a žiadosť žiadateľa považovala za neopodstatnenú, 
nespĺňajúcu podmienky uvedené v § 40 ods. 3 písm. c) zákona. 

Listom č. 3528/2008-2.1/KD zo dňa 30.6.2008 ministerstvo oboznámilo s podkladmi 
rozhodnutia žiadateľa a zúčastnené osoby. Z dovtedy nadobudnutých podkladov ministerstvo mienilo 
žiadosť žiadateľa zamietnuť. 

Žiadateľ v liste zo dňa 4.7.2008, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 10.7.2008, požiadal 
o prehodnotenie svojej žiadosti. Uviedol, že žiadosť podal z dôvodu pohybu medveďa – samca vo 
veku 4 – 5 rokov a o hmotnosti 140 – 150 kg v okolí obce Tatranská Štrba a chatovej osady 
Lieskovec. To, že v revíri bola usmrtená medvedica s mláďaťom nerieši túto vzniknutú situáciu. 

LZ VLK v liste zo dňa 8.7.2008, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 11.7.2008, uviedlo, 
že usmrtením medveďa v lokalitách Lieskovec alebo Tatranská Štrba sa nezabráni ohrozovaniu ľudí 
v budúcnosti pokiaľ súčasne nebudú aplikované preventívne opatrenia zabraňujúce strate plachosti 
pred ľuďmi a vytvoreniu návykov na jedlo získané z kontajnerov. Poľovníci z PZ Vysoká Tatry 
v spolupráci s obecným úradom v Štrbe by mali zvážiť (k už realizovaným preventívnym opatreniam) 
možnosti umiestnenia zatvárateľných veľkokapacitných kontajnerov namiesto otvorených a možnosti 
použitia gumových projektilov na odplašovanie medveďov, ktoré ešte len začínajú lokalitu 
navštevovať, prípadne na odplašenie mláďat, ktoré zostali po usmrtenej medvedici. 

Ministerstvo si k doručeným vyjadreniam žiadateľa a zúčastnenej osoby vyžiadalo stanovisko 
ŠOP SR. ŠOP SR listom č. ŠOPSR/2014/08 zo dňa 21.7.2008, ktoré bolo na ministerstvo doručené 
dňa 28.7.2008, prehodnotilo svoje pôvodné stanovisko a navrhuje povoliť výnimku a tým usmrtenie 
medveďa hnedého v poľovnom revíri Štrba, pretože žiadateľ preukázal výskyt medveďa, ktorý stratil 
prirodzenú plachosť a pohybuje sa v oblasti Lieskovec, Tatranská Štrba a Lučivná. 

Ministerstvo oboznámilo žiadateľa a zúčastnené osoby s podkladmi rozhodnutia listom č. 
7836/2008-2.1/KD zo dňa 28.7.2008, ktorý bol doručený dňa 30.7.2008, resp. 1.8.2008. Žiadateľ 
požiadal o bezodkladné vydanie rozhodnutia o povolení výnimky na ochranný lov predmetného 
medveďa, tak aby PZ mohlo urýchlene realizovať opatrenia na ochranu osôb a majetku v chatovej 
osade Lieskovec a v blízkom okolí obce Tatranská Štrba. 
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LZ VLK listom zo dňa 1.8.2008, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 4.8.2008, zopakoval, 
že usmrtením medveďa v lokalitách Lieskovec alebo Tatranská Štrba sa nezabráni ohrozovaniu ľudí 
v budúcnosti pokiaľ súčasne nebudú aplikované preventívne opatrenia zabraňujúce strate plachosti 
pred ľuďmi. V prípade udelenia výnimky navrhlo: 

1. nevydať povolenie na odstrel medveďa na vnadisku, 
2. bližšie špecifikovať blízkosť lokalít : Lieskovec, Tatranská Štrba, Lučivná. 

Nakoľko medveď hnedý je chránený druh, ktorý je zároveň poľovnou zverou, ministerstvo si 
v súlade s § 40 ods. 2 zákona vyžiadalo listom č. 7836/2008-2.1/KD zo dňa 15.8.2008 stanovisko 
Ministerstva pôdohospodárstva SR. Ministerstvo pôdohospodárstva SR vydalo súhlas na ochranný 
odstrel listom č. 2494/2008 zo  dňa 27.8.2008, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 28.8.2008. 

Ministerstvo listom č. 201/2008-2.1/KD zo dňa  14.8.2008 poverilo Štátnu ochranu prírody SR, 
aby prostredníctvom svojich organizačných zložiek vykonávala úlohy uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, odboru ochrany prírody a starostlivosti o krajinu 
umožňujúcich usmrtenie chránených živočíchov -  medveďov hnedých v roku 2008 a následne 
kontrolovala splnenie podmienok týchto rozhodnutí. 

Po posúdení žiadosti žiadateľa rozhodlo ministerstvo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Ministerstvo žiadateľa upozornilo, že povolením výnimky ostávajú nedotknuté osobitné 
predpisy [napr. vyhláška MPaVž SSR č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach 
lovu niektorých druhov zveri, zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 672/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  napr. vývoz trofeje (medvedej kože) je možný len s platným povolením (permit CITES), 
Nariadenie (ES) 1774/2002 – publikované v úradnom vestníku EÚ, dostupné na www.eur-
lex.europa.eu], ako aj ostatné ustanovenia zákona. 

 
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 pokiaľ nebol vyčerpaný riadny 
opravný prostriedok. 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Ladislav Ambróš 
          poverený riadením odboru 

 
Rozhodnutie dostanú: 
Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, Ivan Garaj, Partizánska 17, 059 41 Tatranská Štrba 
 
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie: 

1. Krajský úrad  životného prostredia, Nám. mieru 2, 080 92 Prešov 
2. Obvodný úrad životného prostredia, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad 
3. ŠOP SR - Správa Tatranského národného parku, 059 41 Tatranská Štrba 
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, Rumanova 14, 040 00 Košice 


