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Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009 
 
Žiadateľ: PZ Kľak Podhradie 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg  
Poľovný revír (názov): Podhradie - Podhradie 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 8 - 14 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: v lokalite Kopa, v najtichšej časti PR evidujeme 
prítomnosť medvedice s mláďaťom, prítomnosť dospelého samca, ktorý má však svoje 
osobné teritórium oveľa väčšie a 1 – 2 odrastených medveďov. Táto časť PR zaberá 
približne ¼ lesnatej časti PR. V ostatnej časti revíru máme len náhodné pozorovania najmä 
pobytových znakov, no celkovú rezidentnú populáciu odhadujeme do 8 jedincov. V tejto 
oblasti dochádza však i k evidentnej migrácii medveďov medzi Malou a Veľkou Fatrou, 
takže počet migrujúcich jedincov môže tento počet dočasne navyšovať. O migráciách 
svedčia časté úhyny na ceste medzi Martinom a Ružomberkom v lokalite Ratkovo. Ako 
migračná trasa je táto časť Veľkej Fatry mimoriadne dôležitá pre výmenu genetického 
materiálu a tým pádom vylepšovania genofondu populácií medveďov oboch pohorí. 
Popis poľovného revíru: 

 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1.stupeň ochrany; 2. stupeň – ochranné pásmo 
NP Veľká Fatra – väčšina PR. 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): obec 
Podhradie a Nolčovo ležia v blízkosti lesa; roztrúsené chaty v lesoch; lyžiarsky 
vlek Pohanovo. V území niekoľko turistických chodníkov (3) prepájajúcich Turiec 
a Ľubochniansku dolinu;  

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: na predhorí 1 
veľký salaš s cca 1100 ovcami a jeden menší salaš jariek; na lúkach na hrebeni 
pastva kráv. 

 umiestnenie včelárskych zariadení: extravilán Podhradia – 3, extravilán Nolčova  
- 4, intravilán Konské – 3, Krpeľany – extravilán na predhorí VF okolo 5  

  
Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 

 v roku 2006: 0 
 v roku 2007: 0 
 v roku 2008: 0 

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

a regulačný lov: 
 2005 2006 2007 2008 
 0/0 0/0 0/0  0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: v revíri sú stretnutia medveďa 

s človekom (poľovníci, návštevníci, hubári) bežné a medvede 
pravidelne schádzajú do záhrad, polí a ku včelstvám v predhorí 
Veľkej Fatry. 



 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov stanovených 

zákonom:  
Z dôvodu predchádzania škôd v záhradách a na majetku odporúčame udeliť výnimku 

na ulovenie 1 jedinca medveďa hnedého v ochrannom pásme NP Veľká Fatra za dodržania 
nasledovných podmienok: 

- povolenie sa bude týkať jedinca do hmotnosti 100 kg alebo so šírkou 
prednej laby do 12 cm a zároveň dĺžkou zadnej laby do 21 cm 

- neodporúčame udeliť výnimku na jarný odstrel medveďa, nakoľko 
poľovné združenie oň ani nepožiadalo a nebolo by možné zamedziť lovu 
vodiacich medvedíc, kedy sú na ne odkázané mláďatá  

- neodporúčame udeliť výnimku na vnadenie na mäsitú návnadu, 
vzhľadom na pasenie hospodárskych zvierat v okolí. Existuje totiž vážny 
predpoklad, že s ohľadom na druh zvolenej mäsitej návnady môže 
v budúcnosti dôjsť k napádaniu hospodárskych zvierat, alebo k zvýšenej 
koncentrácii predátorov v mieste vnadiska. Vnadenie na mäso podľa 
žiadosti ani nebude vzhľadom na početnosť a pohyb medveďov nutné 
a zvýši sa tak predpoklad, že odlovený bude jedinec, ktorý do predhoria 
a do blízkosti človeka schádza pravidelne 

- výnimku odporúčame udeliť v rámci regulácie početnosti medveďa 
s ohľadom na celú populáciu medveďa na Slovensku, ako aj s ohľadom 
na populáciu v rámci geomorfologického celku  

- do podmienok odporúčame doplniť zákaz lovu vodiacej medvedice, 
nakoľko sa nám čoraz častejšie pri komunikácii s členmi poľovných 
združení stáva, že za účelom likvidácie väčšieho počtu medveďov 
zvažujú i túto možnosť. Nedospelé medvede tak prichádzajú o možnosť 
získať informácie o dostupných zdrojoch potravy a lokalitách na 
prezimovanie a majú väčšiu šancu stať sa škodníkmi a zháňať si 
potravu v blízkosti človeka 

- lov posliedkou odporúčame realizovať v predhorí Veľkej Fatry, 
v nelesnom prostredí v katastrálnom území obcí Podhradie, Nolčovo 
a Konské v období 31.6.2009 do 31.10.2009. V tomto období vzniká 
najviac škôd na poľnohospodárskych plodinách prípadne ovocí 
v záhradách. 

- v prípade zriadenia vnadiska, toto odporúčame zriadiť v lokalite 
s miestnym názvom Lipná, pod Černákovom s vnadením na nemäsitú 
návnadu v období 15.9. – 15.12.2009. V prípade, že k uloveniu 
medveďa dôjde posliedkou alebo postriežkou, vnadisko bude bez 
odkladu zrušené 

- do príchodu poverenej osoby ŠOP SR, pracovníka Správy NP Veľká 
Fatra, ktorý odoberie vzorky z medveďa a zistí biometrické údaje, 
nebude s uloveným medveďom manipulované a medveď ostane 
v mieste ulovenia. Kontaktné osoby určí riaditeľ Správy, Mgr. Peter 
Vantara (0917631080; 043/4284503). 

 
Vypracoval: Ing. Mária Boďová 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 

Mgr. Peter Vantara 
riaditeľ Správy Národného parku Veľká 

Fatra 
 



 
 


