
Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďov v roku 2009 
 

Žiadateľ:SPZ, PZ „Čierny vrch“ Liptovská Lúžna 
 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg, 1 do 150 kg, v jarnom prípadne 
v jesennom období 
 
Poľovný revír (názov): Čierny vrch 
Celková výmera: 2 904 ha (LPF 1 698 ha, PPF 1 206 ha) 
 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 
Celkový počet medveďov: 8 
z toho dospelých samcov: 2 
dospelých samíc: 1 
tohoročných mláďat: 2 
ostatných: 3 
 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu) 
Odhadujeme 6 – 8 jedincov, zasahujúcich do 4 susedných revírov. 
 
Popis poľovného revíru: od II. stupňa ochrany až po V. stupeň ochrany (NPR 
Salatín), Na jednej strane mimoriadne významné územie aj z pohľadu 
nízkotatranskej populácie (1/2 územia revíru – SKUEV Tlstá, SKUEV Salatín, 
SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry na druhej strane problémová oblasť – 
severozápadná časť revíru – významná pastierska oblasť – chov ovcí a hovädzieho 
dobytka, poľnohospodárske plodiny, rekreačné oblasti – patrí k nižším zaťaženiam 
v NAPANT, prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat, 
umiestnenie včelárskych zariadení – vysoké – jedno najkolíznejších oblastí – 
medveď, vlk, možné riziko z titulu realizácie ľudskej činnosti priemerné). 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky:  
2005 – žiadne škody 
2006 – 1x – včelstva – 1 390,-Sk/ 1x – 1 ovca – 1 500,-Sk 
2007 – 13 oviec – 19 500,-Sk 
 
 
Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2004 2005 2006        2007 
 0/0 0/0 0/0             1/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  
PR je často navštevovaný, vznikajú pravidelné škody na hospodárskych zvieratách a 
včelstvách, vážnejší problém je ale ohrozovanie ľudí pri turistike a pri zbere lesných 
plodov. 
 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Toto územie je jadrom oblasti s najvyšším počtom a koncentráciou pastených 
hospodárskych zvierat, kde analogicky dochádza aj k najčastejším škodám. V roku 
2007 škody na hospodárskych zvieratách a včelstvách v tejto oblasti (okr. RK) boli 
najvyššie v rámci NAPANT-u a výskyt jedinca so zníženou plachosťou. 
 



Navrhujeme povoliť výnimku na usmrtenie 1 jedinca do hmotnosti 100 kg v území 
v II. stupni ochrany mimo jarného obdobia a nie vnadenie mäsitou potravou. 
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti a nerealizovanie regulačného lovu v roku 
2007 navrhujeme umožniť vykonať regulačný lov iba 1 jedinca do 100 kg a to iba 
v jesennom období, len v časti revíru s 2.stupňom ochrany – ochranné pásmo NP, na 
návnadu používať iba nemäsitú potravu. Lokality vnadenia a spôsob lovu písomne 
dohodnúť s kontaktnou osobou S-NAPANT - Ing. Ondruš Stanislav. 
 
Vypracoval: Ing. Ondruš Stanislav 
 


