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Formulár - stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009 
 
 

Žiadateľ: Poľovnícky spolok Minčol - Mútne 
 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1ks do 100 kg 
 
Poľovný revír (názov): Pilsko 
 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:  
                                        1 ks medveď – samec nad 180 kg 
                                        1 ks medvedica vodiaca, 2 ks tohoročné medvieďatá 
                                        1 ks medvedica vodiaca, 1 ks vlaňajšie medvieďa 
                                        3 ks medvede cca 70-100 kg 
  
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: 6 ks (odôvodnenie rozdielu – údaje 
žiadateľa sa na základe našich poznatkov blížia k reálnemu počtu jedincov 
v revíri, ale presné určenie početnosti stálych jedincov vzhľadom 
na predpokladanú migráciu zo susedných revírov hlavne z poľskej strany je 
problematické).  
 
 
Popis poľovného revíru: 

 zaradenie podľa stupňa ochrany: 2 až 5 stupeň ochrany (D,C,B,A zóna), 
 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): áno – 

možné konflikty pri lesohospodárskej a poľnohospodárskej činnosti 
a turistike, blízkosť obce Mútne  a Novoť, 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: áno – 
hlavne na okraji revíru, 

 umiestnenie včelárskych zariadení: áno – hlavne na okraji revíru. 
 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 

 v roku 2006: 0 
 v roku 2007: 0 
 v roku 2008: 0 
 posúdenie preventívnych metód (či boli pri vzniku škôd použité preventívne 

metódy, aké a v akom rozsahu, s akou úspešnosťou – pokiaľ je známe) 
- prevencia nie je známa  

 
Počet povolených a ulovených medveďov v jednotlivých rokoch, spolu za ochranný 

a regulačný lov: 
 2006 2007 2008 
 0/0 1/0 0/0 
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Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: 
                                    Zvýšené stavy medveďa spôsobené tým, že od roku 1993 

v PZ Mútne, ani v okolitých revíroch nebol vykonaný 
regulačný ani ochranný odstrel medveďa. Každoročne sú 



spôsobované škody zahumienkárom (poľnohospodárom), 
na hovädzom dobytku a včelstvách, z ktorých väčšina nie 
je zdokumentovaná pre zdĺhavý postup pri uhrádzaní škôd. 
Taktiež dochádza ku škodám na poľnohospodárskych 
kultúrach, ktoré nie sú uhrádzané. U mladších jedincov 
medveďa dochádza k návykom na nežiadúci spôsob 
získavania potravy v blízkosti obce Mútne. 

                                    Navrhujú uloviť 1 ks o hmotnosti do 100 kg medveďa 
tmavšej farby, ktorý prejavuje menej plachosti a pri 
stretnutí s ľudmi až agresivitu. 

 
 
 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 

stanovených zákonom:  
(Z údajov uvedených vyššie, odôvodniť povolenie resp. nepovolenie výnimky 
vzhľadom na § 40 ods. 3 písm. b) a c) ) 
                                    Povolenie výnimky  zo zákazov na ulovenie medveďa 

doporučujeme povoliť na ulovenie konkrétneho jedinca do, 
ktorý prejavuje menej plachosti a pri stretnutí s ľudmi až 
agresivitu, pričom je potenciálne nebezpečie napadnutia 
človeka. Dôvodom na odsúhlasenie ulovenia medveďa je 
okrem hore uvedenej skutočnosti aj dostatočná početnosť 
medveďov v uvedenom revíri a s tým súvisiace vytláčanie 
mladších jedincov do okrajových častí revíru a ich 
následný nežiadúci pohyb v blízkosti ľudských  sídiel.  

                                    Súhlasíme s regulačným odstrelom 1 medveďa do 100 kg 
v navrhovanej lokalite miesta lovu (viď. mapová príloha) 
a navrhujeme uskutočniť spôsob lovu  postriežkou pri 
vnadisku a to v období od 1.6.2009 do 30.11.2009. 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Tibor Pšenák, S-CHKO Horná Orava 
 
 
 


