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

Žiadateľ: PZ Badín 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 0/1 (žiadajú do 130 kg) 
Poľovný revír (názov): PR Badín 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 11 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: 2686/1524 – 1,7 
Popis poľovného revíru: 

 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1., 4., 5. (zahŕňa aj NPR Badínsky 
prales)   

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): PR je 
situovaný v Badínskej doline, bez hromadných rekreačných zariadení, 
východne hraničí s intravilánom obce Badín a mesta B. Bystrica, časť 
Rakytovce 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: západne 
nad obcou Badín salaš 

 umiestnenie včelárskych zariadení: obmedzene 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 

 v roku 2007: 0 
 v roku 2008: škody na včelstvách – v intraviláne Rakytoviec 
 posúdenie preventívnych metód (či boli pri vzniku škôd použité preventívne 

metódy, aké a v akom rozsahu, s akou úspešnosťou – pokiaľ je známe) – 
 

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

 2006 2007 2008 
 0/0 1/0 0/0 
 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  
- zvyšovanie početnosti medveďov, nedokladované škody na poľnohospodárskych 
plodinách, ovocných stromoch, škody na poľovníckych zariadeniach a poľovnej zveri, 
obchádzanie salaša (?), neoverený výskyt menších jedincov pri kontajneri v obci 
Badín 
  
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom: 
Udávanú početnosť medveďov žiadateľom  nemôžeme považovať za smerodajnú 
a objektívnu, vychádzajúc zo žiadosti vychádzal žiadateľ zo spoločných poľovačiek 
na diviaky koncom jesene, kedy aj medvede    intenzívne migrujú za potravou. 
Vzhľadom na komisionálne potvrdené škody na včelstvách v intraviláne Rakytoviec 
odporúčame podľa § 40 ods. 3 písm. b) povoliť regulačný odstrel 1 ks do 100 kg, 
resp. s rozmerovým obmedzením láb ako v r. 2008 (nepovoliť jarný odstrel) , s  
vnadením vo východnej časti PR – v náväznosti na obec Badín a Rakytovce (lok. 

Starý háj – Troskovo), neodporúčame povoliť vnadenie na lok. Vysočina – je 
v záverovej časti Badínskej doliny, v súvislých lesných komplexoch (v okolí NPR 
Badínsky prales). Regulačný odstrel navrhujeme vykonať v dobe od 01. 06. do 
30. 11. 2009 postriežkou, resp. vnadením na lokalitách uvedených v mapovej 
prílohe.   
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