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   Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Revúca 
    16. 2. 2009 
 
šopsr/325/09/10. 02. 2009 NPMP/77/09 Mgr. Trebulová, 

Ing. Jakubčová 
 
 
 
Vec: Regulačný odstrel medveďa hnedého v roku 2009 – stanovisko k žiadostiam OZ Brest 
(PR Lešník) a Lesy SR, OZ Rimavská Sobota (PR Bánovo) 
 
    Na základe Vašej žiadosti spracovať stanoviská pre žiadateľov: Lesy SR, OZ Rimavská 
Sobota (PR Bánovo) a Občianskeho združenia Brest (PR Lešník) k  jesennému regulačnému 
odstrelu chráneného druhu živočícha medveďa hnedého, Vám v prílohe zasielame formou 
formulára tieto podklady. 
    Formulár – stanovisko k žiadosti Lesy SR, OZ Rimavská Sobota (PR Bánovo) Vám bude 
zaslané Správou CHKO Cerová vrchovina, nakoľko lokality vnadenia sa nenachádzajú 
v územnej pôsobnosti Muránska planina. 
 
 
 
 
 
 
           S pozdravom 

 
 
 

Ing. Edita Strmeňová 
                                                                                                  poverená riadením Správy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Žiadateľ: Občianske združenie Brest 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 ks (do 100 kg) 
Poľovný revír (názov):  PR Lešník 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 5 ks (z toho: samce 1ks, samice 2ks, mláďatá 1ks, 
ostatné 1ks) 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Pri súčasnej situácii nie je možné realizovať monitoring, 
ktorý by zodpovedal potrebe poznať vekovú a pohlavnú štruktúru populácie (pre 
nedostatočné personálne a finančné zabezpečenie). Relevantné údaje podobného typu sa 
dajú získať len na základe relevantných výskumov napr. veľkoplošné sčítanie medveďov. 
Dávať údaje o počte na základe zistenia niekoľkých pobytových znakov medveďa hnedého v 
poľovnom revíry bez dôkladného odborného výskumu širšieho územia považujeme za 
neodborný prístup. 
Popis poľovného revíru: 

 zaradenie podľa stupňa ochrany: PR sa nachádza v 1., 2. a 3. stupni ochrany, v revíry sa 
nachádza  PR Fabova hoľa s 5. s. o 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): PR zasahuje do obcí 
Michalová, Pohronská Polhora, rekreačná oblasť Zbojská. Konflikty medveďa 
k človekom neboli Správe hlásené.  

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: chov 400 ks oviec, 1 
salaš, cca 10 ks koní 

 umiestnenie včelárskych zariadení: neevidujeme 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 

 v roku 2007: 0 
 v roku 2008: 0 
 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 0/0 0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: Žiadateľ uvádza v žiadosti dostatočné 
množstvo prirodzenej potravy vo forme lesných plodov. Ich pozorovaním vo vegetačnom 
období dospeli k názoru, že ich početnosť a strety s poľovníkmi a lesnými robotníkmi 
nekorešpondujú s jarným sčítaním. Odstrel 1 ks medveďa má mať preventívny charakter, pred 
možnými škodami na včelstvách, poľnohospodárskych plodinách a mláďatách ostatnej lesnej 
zveri.  
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov stanovených zákonom:  
 
Nepovoliť:  

- v predmetnej oblasti nie sú dokumentované žiadne škody spôsobené medveďom  
- nie sú evidované ani škody na chovných zariadeniach 
- prítomnosť medveďov v revíry nespôsobuje preukázateľné nebezpečenstvo pre 

ľudské zdravie alebo zvyšuje riziko nehôd 
- nepovoliť lov v chránených územiach v 3. až 5. stupni ochrany 
- v prípade, že budú existovať iné podklady o strete medveďa s človekom, o ktorých 

Správa Národného parku nemá informácie,  a na základe toho bude Ministerstvom ŽP 
povolený regulačný odstrel 1 ks medveďa hnedého, Správa Národného parku 
Muránska planina žiada, aby sa v tomto prípade uprednostnilo vnadisko č.1(na lokalite 
Vološinská – Ramža), nachádzajúce sa v 1. stupni ochrany. Avšak uvedená lokalita 
vnadenia nepatrí do územnej pôsobnosti Muránska planina. Preto bude potrebné 
kontaktovať pracovníkov Správy CHKO Poľana. Vnadisko č. 2 (na lokalite Svetlá – 
Konečná) sa nachádza v ochrannom pásme NP Muránska planina s 2. stupňom 
ochrany a patrí do územnej pôsobnosti Správy Národného parku Muránska planina. 

(Z údajov uvedených vyššie, odôvodniť povolenie resp. nepovolenie výnimky vzhľadom na § 40 ods. 
3 písm. b) a c)  
Na základe uvedeného konštatujeme, že nie sú naplnené dôvody na udelenie výnimky na 
usmrtenie chráneného živočícha, stanovené v § 40 ods. 3 písm. b) a c) zákona 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody v znení neskorších predpisov. Pripomíname, že pri použití vnadenia 



mäsitou návnadou možno použiť živočíšny materiál len v súlade s článkom č. 23 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002. 
 
Vypracoval: Trebulová, Jakubčová 


