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Odbor ochrany prírody pre druhovú ochranu a CITES      
              Bratislava  2.9.2009 

Číslo: 6275/2009-2.1 
Vybavuje: Ing.Kvaššay  

 
 
 
 

R o z h o d n u t i e 
 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody pre druhovú 
ochranu a CITES 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 š.p. Lesy 
Slovenskej republiky, zastupovaného Ing. Jozefom Ďurajkom, riaditeľom OZ Žilina (ďalej len 
"žiadateľ")  zo dňa 29.5.2009,  v súlade s § 40 ods. 2 a 3 a § 82 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a  § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní   
 

z a m i e t a   ž i a d o s ť  
 
žiadateľa vo veci povolenia výnimky zo zákazu ustanoveného § 35 ods. 1 písm. a) zákona z dôvodu, 
že nie sú splnené podmienky na jej povolenie podľa § 40 ods. 3 zákona. Rozhodnutím sa nepovoľuje 
usmrtenie chráneného živočícha - medveďa hnedého na území poľovného revíru Fačkov - Rybná. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Listom dňa 29.5.2009 sa obrátil žiadateľ na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor 
ochrany prírody pre druhovú ochranu a CITES (ďalej len „ministerstvo“) so žiadosťou o povolenie 
výnimky zo zákazov ustanovených zákonom, spočívajúcej v umožnení usmrtiť jedinca chráneného 
druhu živočícha - medveďa hnedého v rámci regulácie početnosti v roku 2009. Žiadateľ žiadosť 
odôvodnil vysokým stavom medvedej populácie a potrebou jej redukcie. 

Nakoľko podanie neobsahovalo všetky predpísané náležitosti, ministerstvo listom č. 
6275/2009-2.1 z 1.6.2009 vyzvalo žiadateľa na doplnenie podania. Žiadateľ žiadosť doplnil listom zo 
dňa 25.6.2009, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 3.7.2009. 

Dňa 28.1.2003 bol na ministerstvo doručený list Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (ďalej 
len „LZ 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 LZ 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 LZ VLK informovalo listom č. 12488/2007-2.1 zo dňa 
5.12.2007. LZ VLK listom  dňa 8.7.2009 oznámilo takúto účasť v konaní žiadateľa. 

 
Podľa § 40 ods. 3 zákona môže ministerstvo výnimku podľa § 40 ods. 2 povoliť len 

a) v záujme ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov a ochrany prírodných biotopov, 
b) pri predchádzaní závažných škôd, najmä na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove 

rýb, vodnom hospodárstve, 
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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 vyžiadalo  stanovisko ŠOP SR listom č. 6275/2009-2.1 zo dňa 
6.7.2009. ŠOP SR zaslala stanovisko listom č. ŠOP SR/1921/09 zo dňa 20.7.2009, ktorý bol na 
ministerstvo doručený dňa 23.7.2009.. 

ŠOP SR v svojom stanovisku  neodporúča povoliť výnimku vzhľadom na to, že poľovný revír 
nespĺňa predpoklady na povolenie výnimky. Ako miesta údajných nebezpečných stretov sú uvedené 
lokality v oblastiach horského poľnohospodárstva a lesníctva, ktoré zároveň predstavujú prirodzené 
biotopy rozšírenia medveďa hnedého. 

Ministerstvo oboznámilo žiadateľa aj zúčastnenú osobu s podkladmi rozhodnutia listom č. 
6275/2009-2.1 zo dňa 24.7.2009, ktorý bol doručený dňa 30.7.2009, resp. 31.7.2009.  

LZ VLK listom zo dňa 6.8.2009, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 10.8.2009 vyjadrilo 
súhlas s nepovolením výnimky. 

Žiadateľ v liste zo dňa 3.8.2009, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 5.8.2009 uviedol, že 
odštepný závod celoročne monitoruje početnosť medveďov a že v revíri ide o hustotu populácie, ktorá 
je na hornej hranici únosnosti ekologickej niky medveďa. Početnosť 12 jedincov svedčí jednoznačne 
o tom, že územie je obsadené, mladé jedince sú vytláčané na okraj teritórií do blízkostí osád. 

Ministerstvo si k doručeným vyjadreniam vyžiadalo stanovisko ŠOP SR. ŠOP SR listom č. 
ŠOP SR/2226/09 zo dňa 26.8.2009, ktoré bolo na ministerstvo doručené dňa 31.8.2009, potvrdila 
svoje pôvodné stanovisko aj napriek doplňujúcim informáciám. Upozornila, že Správa NP Malá Fatra 
rieši problematiku ochrany prírody nielen v rámci samotného územia národného parku, ale aj v rámci 
okolitého územia v jej kompetencii. ŠOP SR si je vedomá súčasnej situácie, preto pri každoročnom 
komplexnom prehodnocovaní berie do úvahy všetky aspekty regulačného lovu medveďa. Z celkového 
pohľadu však predmetný poľovný revír nespĺňa predpoklady na povolenie výnimky. 

Ministerstvo ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny preskúmalo dôvody 
žiadosti o usmrtenie medveďa hnedého v poľovnom revíri Fačkov - Rybná a na základe  stanoviska 
Štátnej ochrany prírody SR zamietlo žiadosť žiadateľa. V konaní nebolo preukázané naplnenie 
zákonných dôvodov v zmysle ô 40 ods. 3 písm. b) a c) zákona, na základe ktorých môže ministerstvo 
povoliť žiadateľovi výnimku z podmienok ochrany chránených živočíchov podľa § 35 ods. 1  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. Jozef Dúha, PhD. 
       riaditeľ odboru  

Rozhodnutie dostanú: 
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Žilina, M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina 
 
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie: 
1. Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 3, 010 01 Žilina  
2. ŠOP SR, Tajovského  28/B, 974 01 Banská Bystrica 
3. SIŽP - inšpektorát ŽP, odbor IOPaK, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05 Žilina 


