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Vec: Udelenie výnimky na odstrel medveďa – stanovisko
Na základe Vášho listu č. ŠOPSR/325/09 zo dňa 10.2.2009 Vám zasielame stanovisko k
žiadosti Poľovníckeho združenia: Poľovné združenie Likava Choč so sídlom v
Likave o povolenie výnimky zo zákazu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usmrtenie medveďa hnedého v rámci
selektívno - regulačného odstrelu
Žiadateľ: Poľovné združenie Likava Choč so sídlom v Likave, okr. Ružomberok.
Počet medveďov žiadaných uloviť: jeden jedinec.
Poľovný revír (názov): Poľovné združenie Likava Choč so sídlom v Likave.
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: žiadateľ v žiadosti uvádza početný stav
populácie medveďa hnedého na území predmetného PZ na 16 jedincov v závislosti od
ročného obdobia.
Počet medveďov v revíri v roku 2008 podľa OPaK (odôvodnenie rozdielu): ŠOP SR
Správa TANAP-u v súčasnosti eviduje v PR 8 jedincov medveďa hnedého, z toho 2
samica, 4 minuloročné mláďatá, 1 dospelý starší samec a 1 dospelý mladší samec.
Popis poľovného revíru: Poľovné združenie Likava Choč so sídlom v Likave má výmeru
4330 ha z toho je LPF 2100 ha a PPF 2230 ha.
Revír sa nachádza v Chočských vrchoch. Z hľadiska stupňa územnej ochrany sa poľovný
revír nachádza v 2. stupni územnej ochrany mimo vlastného územia TANAP-u, ako aj jeho
ochranného pásma. Časť PZ sa nachádza v NPR Choč. Včelíny sú zabezpečené proti
vniknutiu medveďov.
Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné 2 roky: Žiadateľ škody neuvádza. Na
území PZ sa pred 3 rokmi nachádzal salaš, ktorý bol zrušený pre neúmerné škody
spôsobené medveďom na hospodárskych zvieratách.
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Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza
neúnosný výskyt medveďa hnedého v revíri, v blízkosti hradu Likava (bezpečnosť
návštevníkov) a potrebu regulovať početnosť medveďov na únosné stavy.
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov stanovených
zákonom: Správa TANAP-u na základe zistených skutočností odporúča povoliť výnimku
na ochranný odlov jedného jedinca medveďa hnedého v zmysle zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 40 ods. 3 písm.
b) a c), t.j. výnimku možno povoliť pri predchádzaní závažných škôd, najmä na úrode,
hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, chove poľovnej zveri, vodnom
hospodárstve a v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov) za dodržania týchto
podmienok:
- Odlov medveďa bude vykonaný v jesennom období roku 2009. Uloveniu bude
predchádzať vnadenie. Lokality vnadenia: Kramariská a Za Hradom (kontaktná
osoba: RNDr. Ján Zuskin, mobil: +421917631114 a RNDr. Viera Kacerová, mobil:
+421917631109).
- Do príchodu zástupcov ŠOP SR Správy TANAP-u (kontaktných osôb: RNDr. Ján
Zuskin a RNDr. Viera Kacerová) bude ulovený medveď ponechaný na mieste
ulovenia za účelom vykonania potrebných meraní (meranie vykoná jedine
kontaktná osoba). Hmotnosť uloveného jedinca sa posudzuje spolu s vývrhom.
Zástupca žiadateľa vopred zabezpečí odváženie uloveného jedinca.
- Výnimku odporúčame udeliť na rok 2009, kde do 30.11. bude možné loviť medveďa
postriežkou, posliedkou a vnadením.

S pozdravom

Ing. Pavol Majko
riaditeľ
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