
,Formulár - stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2008 
 
Žiadateľ: SPZ - PZ Kukučka Krupina v zastúpení Ing. Peter Mitter, Kalinčiakova 51, 
96301 Krupina 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 
Poľovný revír (názov): Kukučka Krupina 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 14 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: 6. Rozdiel možno odôvodniť zarátaním 
medveďov, ktoré sa v PR trvalo nezdržujú a nadhodnotením počtov medveďov. 
 
Popis poľovného revíru: 

 zaradenie podľa stupňa ochrany: PR sa nachádza na území CHKO, 
v ktorom platí 2. stupeň 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): možnosť 
konfliktu s obyvateľmi lazníckych usadlostí 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: v PR sa 
vykonáva pastva hospodárskych zvierat obyvateľmi lazov 

 umiestnenie včelárskych zariadení: v PR nie sú umiestnené včelárske 
zariadenia 

 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 

 v roku 2007: žiadateľ uvádza napadnutie p. Imricha Miklu 
 v roku 2008: žiadateľ v žiadosti neuvádza žiadne škody 
 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 
nebola udelená výnimka    1/0                     nebola udelená výnimka              
 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  
Rozšírenie medveďa prirodzenou migráciou zo severnej strany Štiavnických vrchov, 
kde sa vtedy už bežne vyskytoval. Asi za obdobie 5 rokov sa vyskytoval 
zriedkavejšie, keď v podstate bolo možné nájsť len stopy láb, príp. rôzne hrabaniská. 
V nasledujúcom období však jeho početnosť výrazne vzrástla na súčasných 
neuveriteľných 12 ks a začalo dochádzať k častejším kontaktom, žiaľ neďaleko PR 
už aj k fyzickým. Z lazníckych usadlostí sú stále častejšie oznamované stretnutia 
s medveďmi, ktoré vyvrcholili v rokoch 2005 a 2006, keď boli v týchto rokoch nájdené 
úhyny medveďa. 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Navrhujeme povolenie výnimky na regulačný odstrel medveďa podľa § 40 ods. písm. 
c) nakoľko v roku 2007 došlo k napadnutiu osoby – p. Imricha Miklu a z dôvodu 
predchádzania stretom medveďa s obyvateľmi lazníckych osídlení, ktoré sú typické 
a hojne rozšírené v tejto oblasti. Lov navrhujeme povoliť do 30.11.2009 a to 
posliedkou na celom území poľovného revíru alebo postriežkou na týchto lokalitách 
vnadenia: Jabloňová, Šváb, Krížiky. 
 
Vypracoval: Ing. Pastorok Ronald 


