
Príloha č. 69 
 
Žiadateľ: PZ Suchá - Zelenô 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír (názov): Čierny Kameň – Liptovské Revúce 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 6 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NP Veľká Fatra  

 nemáme presné informácie o početnosti medveďa – nebolo realizované 
sčítanie šeliem. Na základe náhodných pozorovaní najmä pobytových 
znakov možno predpokladať prítomnosť približne do 5 medveďov 
prechádzajúcich i do okolitých PR. 

Popis poľovného revíru: 
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 3.stupeň ochrany – prevažná časť PR; 

PP Prielom Teplého potoka – 5. stupeň -  NPR Čierny Kameň – 5. stupeň; 
CHA Revúca – 4. stupeň 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): 
teoreticky obec Liptovské Revúce a niekoľko roztrúsených chát. V PR je 
niekoľko turistických chodníkov.  

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat pri obci 
salaš s ovcami a hov. dobytkom 

 umiestnenie včelárskych zariadení: niekoľko v intraviláne 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 

 v roku 2006: 0 
 v roku 2007: 2 ovce, ku ktorým sme neboli prizvaní 

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

 regulácia početnosti, škody na 6 ovciach 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenie výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Neodporúčame povoliť ulovenie 1 jedinca. 
Žiadosť neodôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 zákona. 

 v poslednom období nedošlo k vzniku škôd spôsobených medveďom ani 
k ich atypickému správaniu alebo nadmernej koncentrácii; 

 takmer celé územie PR je v 3. a vyššom stupni ochrany a v jeho zvyšnej 
časti nie je možné medveďa loviť; 

 v tomto roku sme na základe anonymného oznámenia o pokuse 
nelegálneho lovu medveďa našli na území PR v lokalite pod sedlom 
Ploskej 2 kadávery mladých prasiat priviazaných drôtom o strom, 
pravdepodobne za účelom vnadenia predátorov.  
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