MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA,
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
812 66 BRATISLAVA, DOBROVIČOVA 12
Odbor ochrany prírody
Bratislava 29.10.2010
Číslo: 9343/2010-2.1

Rozhodnutie
Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, odbor ochrany prírody (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa §
2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné 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 ţiadosti Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovníckeho zdruţenia Magura
Turčianske Kľačany (ďalej len „ţiadateľ") zo dňa 23.9.2010, 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

povoľuje výnimku
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) zákona. Výnimkou sa povoľuje usmrtiť – odstreliťjedného jedinca medveďa v intraviláne alebo v blízkosti (do 500 m) intravilánu obcí Lipovec
a Turčianske Kľačany odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia do 30.11.2010.
Podmienky rozhodnutia v zmysle § 82 ods. 12 zákona:
1. Ochranný odstrel bude vykonaný v najskoršom moţnom termíne.
2. Odstrel alebo odchyt medveďa bude bezodkladne oznámený ministerstvom poverenej osobe ŠOP SR, Správe NP Malá Fatra (Mgr. Michal Kalaš č.t. 0917 631358) s cieľom kontroly
a dodrţiavania podmienok výnimky a vykonania prehliadky usmrteného jedinca. Ţiadateľ umoţní
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 ţiadateľa vopred zabezpečí moţnosť odváţenia uloveného jedinca
s presnosťou na 0,5 kg.
5. Formulár "Hlásenie o usmrtení medveďa hnedého" s údajmi o usmrtenom medveďovi zašle
ţiadateľ na odbor ochrany prírody ministerstva do dvoch týždňov od realizácie usmrtenia.
Výnimka platí do 30.11.2010.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú povolením tejto výnimky
nedotknuté.
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Odôvodnenie:
Dňa 23.9.2010 bola na ministerstvo doručená ţiadosť ţiadateľa o ochranný odstrel medveďa,
ktorý pravidelne navštevuje intravilán obce Lipovec a Turčianske Kľačany.
Dňa 28.1.2003 bol na ministerstvo doručený list Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (ďalej
len „LZ VLK“) so ţiadosťou, aby bolo v zmysle § 82 ods. 3 zákona upovedomené o začatých
správnych konaniach, v ktorých môţu 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. LZ VLK oznámilo dňa 30.9.2010 účasť
v konaní ţiadateľa.
V zmysle § 40 ods. 3 zákona môţe ministerstvo povoliť výnimku len
a) v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov,
b) pri predchádzaní závaţných 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 dôleţitých
verejných záujmov výrazne prevaţujúcich nad záujmom ochrany prírody a krajiny vrátane
sociálnych a ekonomických dôvodov s priaznivými dôsledkami na ţivotné prostredie,
d) na účely výskumu a vzdelávania, navrátenia druhov do ich biotopov a na drţbu, pestovanie
alebo chov v ľudskej opatere dotknutých druhov, ktoré sú nevyhnutné na tieto účely
e) na odber, odchyt alebo drţbu jedincov v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na
selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu.
Ministerstvo si k ţiadosti ţiadateľa vyţiadalo stanovisko Štátnej ochrany prírody SR (ďalej len
„ŠOP SR“). ŠOP SR zaslala stanovisko listom č. ŠOPSR/3024/2010 zo dňa 30.9.2010, ktoré bolo na
ministerstvo doručené dňa 12.10.2010.
Listom č. 9343/2010-2.1 zo dňa 8.10.2010 ministerstvo oboznámilo účastníka konania
a zúčastnenú osobu s podkladmi rozhodnutia.
Ţiadateľ v liste zo dňa 18.10.2010, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 20.10.2010,
vyjadril súhlas s predloţenými podkladmi..
LZ VLK v liste, ktorý bol na ministerstvo doručený dňa 27.10.2010, uviedlo, ţe usmrtením
medveďa 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 a včelínov. Vo svojom vyjadrení LZ VLK uvádza, ţe základným preventívnym
opatrením je dôsledné zabezpečenie odpadových nádob v obci a jej okolí, likvidácia prípadných
nelegálnych skládok odpadov v blízkosti obce, odstránenie všetkých vnadísk a prikrmovacích plôch
pre diviaky a vysokú zver minimálne vo vzdialenosti 5 km od ľudských sídiel, dôkladné zabezpečenie
hospodárskych zvierat (pokiaľ sa chovajú v blízkosti obce), včelínov atď. – uskutočniť opatrenia,
ktoré medveďom sťaţia dostupnosť ľudských zdrojov potravy. Bez uskutočňovania a skvalitnenia
preventívnych opatrení, vďaka ktorým by sa maximálne zníţilo riziko synantropizácie medveďov
ţijúcich v lesoch okolo ľudských obydlí, nemá prípadné udelenie výnimky zmysel. Usmrtenie je len
represívne opatrenia bez skutočného preventívneho účinku. Kombinácia uvedených preventívnych
opatrení s pouţívaním gumových projektilov pri prvých výskytoch medveďa v blízkosti obce je
základom jednoduchej ochrany ľudí a majetku. Odstrel chráneného druhu by mal byť vţdy posledným
riešením, nie prvým ako sa to robí na Slovensku. LZ VLK poţiadala v prípade povolenia odstrelu
stanoviť podmienku zákazu akéhokoľvek vnadenia.
Po posúdení ţiadosti ţiadateľa rozhodlo ministerstvo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Ministerstvo ţiadateľa upozornilo, ţe povolením výnimky ostávajú nedotknuté osobitné
predpisy [napr. zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä
§ 56 ods. 5 a 7), zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne ţijúcich ţivočíchov 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 koţe) je moţný 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.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu moţno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať
rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 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
riaditeľ odboru

Rozhodnutie dostane:
Poľovnícke zdruţenie Magura, Daniel Piták, 038 61 Turčianske Kľačany č. 222
Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:
1. Krajský úrad ţivotného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 3, 010 01 Ţilina
2. ŠOP SR – Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
3. ŠOP SR, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
4. SIŢP - inšpektorát ŢP, odbor IOPaK, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05 Ţilina
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