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Odbor ochrany prírody pre druhovú ochranu a CITES      
              Bratislava  22.4.2009 

Číslo: 3990/2009-2.1 
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 Poľovníckej 
spoločnosti Horský park Baba, ČSA 963, 962 31 Sliač (ďalej len "žiadateľ")  zo dňa 26.2.2009,  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 Vydrovo Čierny 
Balog. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Listom zo dňa 26.2.2009 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 ochranného odstrelu pre rok 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 2.4.2009 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, 
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, 
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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. 3990/2009-2.1 zo dňa 
5.3.2009. ŠOP SR zaslala stanovisko listom č. ŠOP SR/702/09 zo dňa 12.3.2009, ktorý bol na 
ministerstvo doručený dňa 16.3.2009. 

ŠOP SR v svojom stanovisku  neodporúča povoliť výnimku. Stanovisko odôvodnila 
nasledovne: 

Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza podrobnosti nebezpečného stretu človeka s medveďom, ako 
aj potvrdenia o týchto nebezpečných stretoch. Problémom celej žiadosti však spočíva v tom, že tieto 
uvedené strety sa udiali v októbri 2008. Ochranný odlov je vždy riešený komisionálne v aktuálnom 
čase, v teréne pričom je potrebné, aby sa poškodený preukázal relevantným dokladom o ujme. V rámci 
ochranného odlovu sa jedná o neplánovanú (operatívnu) formu regulácie, realizovanú okamžite po 
vzniku závažných a nebezpečných stretov medveďa s človekom a vzniku obrovských škôd na 
majetku. V tomto prípade poľovnícka spoločnosť žiada o ochranný odstrel až 5 mesiacov po 
nebezpečnom strete. Navyše žiadateľ 5. novembra 2008 v uvedenej lokalite usmrtil medvedicu vo 
veku 5 rokov, pričom uvedený nebezpečný stret medveďa s človekom prebehol 3.10.2008 
a 9.10.2008. ŠOP SR netvrdí, že ide o spomínaného jedinca, každopádne žiadateľ v roku 2008 
vykonal reguláciu početnosti medveďa odstrelom. 

Ministerstvo oboznámilo žiadateľa s podkladmi rozhodnutia listom č. 3990/2009-2.1 zo dňa 
18.3.2009, ktorý bol doručený dňa 23.3.2009. Žiadateľ v liste zo dňa 25.3.2009, ktorý bol na 
ministerstvo doručený dňa 27.3.2009 oznámil, že listom zo dňa 16.3.2009 podal novú žiadosť, pretože 
útoky medveďa sa zopakovali aj v roku 2009. 

Ministerstvo oboznámilo zúčastnenú osobu s podkladmi rozhodnutia listom č. 3990/2009-2.1 
zo dňa 6.4.2009, ktorý bol doručený dňa 15.4.2009. LZ VLK listom zo dňa 15.4.2009, ktorý bol na 
ministerstvo doručený dňa 22.4.2009 vyjadrilo súhlas s nepovolením výnimky. 

Ministerstvo ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny preskúmalo dôvody 
žiadosti o usmrtenie medveďa hnedého v poľovnom revíri Vydrovo Čierny Balog 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. 
 poverený riadením odboru  

Rozhodnutie dostanú: 
Poľovnícka spoločnosť Horský park Baba, ČSA 963, 962 31 Sliač 
 
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie: 
1. Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 00 Banská Bystrica 
2. ŠOP SR, Tajovského  28/B, 974 01 Banská Bystrica 
3. SIŽP - inšpektorát ŽP, odbor IOPaK, Partizánska 94, P.O.Box 307, 974 01 Banská Bystrica 


