
Príloha č. 97 
 
Žiadateľ: PZ „Baranovo“ Banská Bystrica  
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír (názov): Baranovo 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 8 jedincov 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NAPANT – 2-5 jedincov 

 počet jedincov vyskytujúcich sa v tomto území je  značne premenlivý, 
v závislosti na sezónnej potravnej ponuke. 

Popis poľovného revíru:  
 celková výmera: 3 069,08 ha (LPF 1 941,31 ha, PPF 1 147,77 ha) 
 nachádza sa iba v 2. a 4.stupni ochrany (PR Baranovo),  
 možnosti konfliktov s medveďmi – vysoká,  
 ľudské sídla – severovýchodná časť mestskej aglomerácie B. Bystrica s jej 

okrajovými časťami,  
 rekreačné oblasti – Sásovská dolina, Špania Dolina, Šachtička, 
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat 
 umiestnenie včelárskych zariadení – vysoká 
 možné riziko z titulu realizácie ľudskej činnosti – priemerné až vysoké. 
 dochádzalo tu najväčšie sezónnemu sústreďovaní jedincov v ochranom 

pásme NAPANT – kulminácia pred 6 rokmi, pravidelné osádzané veľké 
plochy kukurice, obilovín – mimoriadny atraktant pre medvede. 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné 2 roky: 
 2005 – 1x – ov. stromy – 500,-Sk, 1x – plodiny – 3 100,-Sk, 9x – včelstva – 

22 640,- 
 2006 – nešetrené 
 2007 – nešetrené, upozornenie starostu Š. Doliny na časté strety ľudí s 

medveďmi 
Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2004 2005 2006       2007 
 0/0 1/1 1/0             0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  

 Pretrvávajúci vysoký stav medvedej populácie a zvyšovanie počtu 
jedincov, každoročne sa opakujúce škody na plodinách a ovciach, vysoké 
škody na porastoch kukurice, pšenice a v ovocných záhradách, strety 
občanov s medveďmi v turisticky najviac exponovaných častiach revíru  

Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Odporúčame povoliť ulovenie 1 jedinca. 
Žiadosť odôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 písm. c) zákona. 

 územie s pohľadu kolíznych situácií zaraďujeme ako rizikové.  
 nachádzajú sa tu rekreačné lokality – Sásovská dolina, Špania Dolina, 

Šachtička, ktoré sú často navštevované turistami a je vysoká 
pravdepodobnosť stretu medveďa s človekom 
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