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Tlačová správa, 27.1.2020 

 

 

Bratislava – V nedeľu (26.1.2020) okolo dopoludnia došlo na Železnej studienke k 

nepríjemnej udalosti. Žena a muž boli so svojimi dvomi psami na prechádzke. Podľa výpovedí 

svedkov, psy, ktorých majitelia nemali na vôdzke, zbadali srnu, ktorú okamžite začali naháňat. 

Došlo k tomu, že jeden zo psov na srnu zaútočil a následne ju strhol. Na miesto boli privolaní 

pracovníci Mestských lesov Bratislava a Polícia. 

 

Keďže srna bola po útoku psov dohryzená, privolaný miestny poľovník ju musel utratiť. 

Smutné je, že srna bola gravídna a teda útokom došlo k usmrteniu dvoch životov. Škoda, ktorá 

vznikla Mestským lesom Bratislava je stanovená vyhláškou MPaRV SR, ktorou sa určuje 

spoločenská hodnota poľovnej zveri č. 421/2013 Z. z., je v prípade gravidity vo výške 100 % 

stanovenej hodnoty, v tomto prípade až 1 200 €. Incident už začala riešiť Polícia 

v priestupkovom konaní. 

 

Slovenská poľovnícka komora neustále upozorňuje majiteľov a chovateľov psov, aby 

sa k prírode správali s úctou a rešpektom a nepúšťali svoje domáca zvieratá bez dozoru 

v domnení, že ich pes, alebo mačka určite nespôsobia žiadnu škodu. Poľovníci sú neskôr 

neprávom obviňovaní, že podľa zákona o poľovníctve zasiahnu a odstrelia pytliačiaceho psa. 

Tento smutný prípad je žiaľ len jeden z mála, ktorý sa podarilo zachytiť a medializovať 

 

Mestké lesy Bratislava vyzývajú majiteľov psov, aby ich pri prechádzkach a venčení 

držali na vôdzke, nakoľko už bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, kedy došlo k napadnutiu 

voľne žijúcej zveri, ale čo je horšie, aj k napadnutiu ľudí. „Chceli by sme požiadať majiteľov 

psov, aby boli viac ohľaduplní k peším a cyklistom hlavne v častiach Partizánska lúka, Kamzík, 

Cesta mládeže a Kačín.“ dodal riaditeľ Mestských lesov Bratislava Ing. Matej Dobšovič. 

 

Príloha: Fotografie uhynutej srny strhnutej psami. 
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