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

Žiadateľ: Omnitrade a.s. 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 ks – 150 kg 
Poľovný revír (názov): poľovný revír Omnitrade a.s. 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:  

- dospelé samce 2 ks 
- dospelé samice 2 ks 
- tohoročné mláďatá 2 ks 
SPOLU 6 ks 

Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu) Stav populácie sa nedokumentuje na jednotku 
plochy, akou je poľovný revír.  
Popis poľovného revíru: 
 zaradenie podľa stupňa ochrany: 3. – 5. stupeň ochrany 

- celý PR sa rozprestiera vo vlastnom území NP Malá Fatra, pričom zasahuje aj do NPR 
Rozsutec, NPR Chleb 

- prevažnú časť tvoria rozsiahle lesné komplexy  
- subalpínske lúky nad hornou hranicou lesa 
- intenzívne lesné hospodárstvo 
- turistické využitie územia (komplex Vrátnej doliny)  

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): Nedá sa vylúčiť 
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: 0, príležitostná pastva a košarovanie oviec 

vo Vrátnej 
 umiestnenie včelárskych zariadení: 0 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi: 
 v roku 2006: 0 
 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: 
 2004 2005 2006  2007 2008 
 A/1 N/0 N/0  A/1 A/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: V letných mesiacoch evidované správy o kontraverzných 
stretoch turistov pohybujúcich sa po značených turistických chodníkoch s medveďom. Hlásenia častého 
výskytu stôp na turistických chodníkoch a zvážniciach od zamestnancov Omnitrade.  
 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov stanovených zákonom: 
V území PR Starý majer nedochádza ku škodám spôsobovaným medveďom na hospodárskych zvieratách, 
včelstvách, ani ovocných drevinách. V rokoch 2001 – 2005 neboli evidované ani prípady škôd na poľovnej 
zveri, čím zvyčajne argumentuje užívateľ revíru. Napriek skutočnosti, že sa jedná o turisticky najviac 
zaťažené územie z celého NP, nie je tu zaznamenaný jediný prípad napadnutia návštevníka medveďom (v 
roku 2001 bol napadnutý poľovný hospodár, ktorý útočiaceho medveďa v sebaobrane zastrelil). Rovnako sa 
domnievame, že zamedzovať kolíznym stretom človeka s medveďom je možné prostredníctvom regulácie 
turistického rozvoja Vrátnej doliny. Z vyššie uvedených dôvodov, ale tiež preto, že za roky 2001 – 2008 tu 
boli ulovené tri medvede, nedoporučujeme povoliť regulačný lov v roku 2009. (Z údajov uvedených vyššie, 
odôvodniť povolenie resp. nepovolenie výnimky vzhľadom na § 40 ods. 3 písm. b) a c) ) 
 
Vypracoval: 
Mgr. Kalaš Michal 
S – NP Malá Fatra 
 
 
 
 


