
Príloha č. 48 
 
Žiadateľ: WH Danubius / PR Kláštor 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 0/1 
Poľovný revír (názov): Kláštor 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 14 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NP Veľká Fatra  

 nemáme takúto informáciu – nebolo realizované sčítanie šeliem. Vzhľadom 
na rozlohu revíru, jeho úživnosť, počet medveďov udávaný z okolitých 
revírov, kde tieto jedince určite prechádzajú, ako i vzhľadom na „hustotu“  
pobytových znakov považujeme počet medveďov udávaný zástupcami PR 
za silne nadhodnotený. 

Popis poľovného revíru: 
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1.stupeň ochrany; NPR Turiec 4. stupeň; 

NPR Kláštorské lúky – 4. stupeň 
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): na území 

PR sú obce Kláštor pod Znievom, Slovany, Lazany s priamym kontaktom 
s lesom, 1 rybné hospodárstvo 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: súkromný 
drobnochov, PD pri Turčianskom Ďuri – ovce, kravy 

 umiestnenie včelárskych zariadení: V Kláštore pod Znievom, v Slovanoch 
v T. Ďuri v intraviláne 

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 1/1 0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  

 medveď je značne premnožený, spôsobuje škody na obilninách (pšenica, 
ovos), na horských pastvách napáda hovädzí dobytok a ovce, spôsobuje 
škody na vysokej zveri (podľa zbytkov kadáverov). Prílohu tvoria aj 2 čestné 
prehlásenia o strete s medveďom a o napadnutí človeka* medveďom. (*Pri 
overovaní týchto informácií na Obvodnom úrade životného prostredia v Martine sme zistili, že 
ani jeden prípad nebol oficiálne zaevidovaný a o týchto prípadoch nevedeli na rozdiel od 
prípadov v minulosti nič ani na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom.)  

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

 za posledné obdobie nemáme vedomosť, že by došlo k vzniku škôd 
spôsobených medveďom ani k ich atypickému správaniu, alebo nadmernej  
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