
Príloha č. 64 
 
Žiadateľ: Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/1 
Poľovný revír (názov): Fatra Prašivá 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 26 – aj s časťou na území NAPANT 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NP Veľká Fatra  

 nemáme takúto informáciu, nakoľko nebolo realizované sčítanie šeliem. 
PR sa nachádza sa v centrálnej časti NP Veľká Fatra a zahŕňa množstvo 
jeho najcennejších a najzachovalejších častí a je centrom výskytu 
medveďa, pričom nie je nútený vyhľadávať potravu v blízkosti človeka. 
Uvádzaný počet medveďov je pravdepodobne blízky realite. 

Popis poľovného revíru: 
 zaradenie podľa stupňa ochrany: na území PR platí 2. – 5. stupeň ochrany. 

Najväčšia časť územia sa nachádza v 3. stupni ochrany (Národný park 
Veľká Fatra). Nachádzajú sa tu maloplošné chránené územia -  PR 
Korbeľka, NPR Jánošíkova kolkáreň, NPR Skalná Alpa, NPR Kundračka, 
NPR Rumbáre s 5. stupňom ochrany a  PP Jazero Blatné (4. stupeň), NPR  
Čierny Kameň – 5. stupeň ochrany 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): V PR sa 
nachádza obec Ľubochňa s priamym kontaktom s lesom, niekoľko 
obývaných horární s chovom domácich zvierat, 1 ústav pre mládež 
a niekoľko roztrúsených chát. Nad obcou Ľubochňa je lyžiarsky vlek, 
rekreačné stredisko Smrekovica a obec Liptovská Osada. Cez územie PR 
vedie niekoľko turistických chodníkov. Potenciálne konflikty môžu vzniknúť 
pri lesnom hospodárstve, zbere lesných plodov a húb  

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: V hôľnej 
časti je realizovaná pastva oviec a hovädzieho dobytka.  

 umiestnenie včelárskych zariadení: O včelárskych zariadeniach nemáme 
presné informácie, v Ľubochnianskej doline však každoročne aspoň 1 
kočovný voz so včelstvom, niekoľko včelstiev aj v intraviláne Ľubochne 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 
 v roku 2006: 0 
 v roku 2007: 0 

Počet povolených a ulovených medveďov v jednotlivých rokoch, spolu za 
ochranný a regulačný lov: 
 2005 2006 2007 
 1/1 0/0 1/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: 

 regulácia početnosti, predchádzanie škodám. 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenie výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Neodporúčame povoliť ulovenie 1 jedinca. 
Žiadosť odôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 zákona. 

 v revíri neboli v minulom roku zaznamenané žiadne škody  
 
Vypracoval: Ing. Mária Boďová 
Upravil: Riaditeľstvo ŠOP 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 


