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Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009 
 
Žiadateľ: PZ Reváň - Vrícko 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 150 kg 
Poľovný revír (názov): Vrícko 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: cca 8 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: nemáme presnú informáciu, nakoľko tu nebolo 
realizované sčítanie. Podľa náhodných pozorovaní, pobytových znakov, charakteru 
prírodných podmienok odhadujeme početnosť na 4 - 6 jedincov, ktoré však 
prechádzajú i do susedných PR. Nejde o medvede žijúce výhradne na území tohto 
PR, ale o jedince obývajúce oveľa väčšie územie. 
Popis poľovného revíru: 

 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1.stupeň ochrany; 5. stupeň – NPR Kľak, 
NPP – Kľacký vodopád 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): Obec 
Vrícko je situovaná hlboko v pohorí Malá Fatra uprostred lesného 
prostredia a les schádza do bezprostrednej blízkosti intravilánu obce. 
V PR sa nachádza tiež salaš s chovom oviec. Podľa vyjadrenia obecného 
úradu, medvede schádzajú v jesenných mesiacoch do blízkosti obce 
a zaznamenali tiež nebezpečné stretnutia medveďov a  turistov v lese. 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: Predvrícko 
– salaš s chovom oviec. 

 umiestnenie včelárskych zariadení: mimo intravilánu obce žiadne, v obci 
neevidujeme počet 

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) – žiadne 

Za uvedené obdobie sme neboli privolaní ku komisionálnemu posúdeniu 
žiadnej škody na zvieratách, úrode alebo majetku.  

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

 2005 2006 2007 2008 
 0/0 0/0 1/0  0/0 



Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: stretnutia medveďov s turistami 
a poľovníkmi; počet medveďov oproti predchádzajúcemu 
obdobiu neklesol; poškodzovanie ovocných drevín v okrajových 
častiach obce; škody na ovciach v roku 2004 

 Odporúčame udeliť výnimku na odlovenie 1 jedinca medveďa hnedého v záujme 
ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov a z dôvodu predchádzania škôd na 
majetku a úrode za nasledovných podmienok: 

- povolenie sa bude týkať 1 jedinca medveďa hnedého do hmotnosti 
100 kg, so šírkou prednej laby do 12 cm a zároveň dĺžkou zadnej 
laby do 21 cm, pričom lov bude realizovaný v území s 1. stupňom 
ochrany (územie v okolí Vrícko). Neodporúčame udeliť výnimku na 
lov medveďa nad 150 kg, nakoľko takéto jedince majú svoje 
stabilné teritóriá s dostatočnou rozlohou a úživnosťou a je teda 
menší predpoklad, že by spôsobovali škody ma majetku a úrode 
v blízkosti človeka, na rozdiel od menších jedincov, ktoré využívajú 
všetky ľahko dostupné zdroje aj s rizikom stretu s človekom. 

- Vzhľadom na zámer predchádzania škôd odporúčame preferovať 
lov posliedkou v období 1.8. – 31.10.2009, kedy je najväčší pohyb 
medveďov za dostupnými zdrojmi potravy a kedy vzniká najviac 
škôd na úrode a v záhradách (v blízkosti človeka). Lov posliedkou 
odporúčame realizovať do vzdialenosti max. 1 km od obce Vrícko, 
alebo do vzdialenosti 700 m od salašov. 

- V prípade zriadenia vnadiska odporúčame udeliť výnimku na jeho 
zriadenie v období 1.9. – 15.12.2009 s vnadením na nemäsitú 
návnadu v území s 1. stupňom ochrany v lokalite vyznačenej 
žiadateľom v priloženej mape s miestnym názvom Zadné pole. 
Neodporúčame udeliť výnimku na zriadenie vnadiska v lokalite 
Svetlá skala – Dlhá dolina, nakoľko tu nie je predpoklad ulovenia 
medveďa spôsobujúceho škody na majetku a úrode a výsledok 
odlovu by sa tak minul prezentovanému zámeru a účelu.  

- výnimku odporúčame udeliť v záujme ochrany zdravia 
a bezpečnosti obyvateľov a predchádzania škôd na majetku 
a úrode, ako aj v rámci regulácie početnosti medveďa s ohľadom 
na celú populáciu medveďa na Slovensku, s ohľadom na 
populáciu v rámci geomorfologického celku. 

- neodporúčame udeliť výnimku na jarný odstrel medveďa, nakoľko 
v jarných mesiacov medvede neschádzajú do blízkosti ľudských 
sídel a šanca na ulovenie jedinca zvyknutého navštevovať blízkosť 
ľudských sídiel na stretnutie, alebo pri návnade je veľmi malá. 
Oveľa väčšie je riziko, že bude ulovený „neproblémový“ medveď. 
Zvyšuje sa tiež riziko ulovenia vodiacich medvedíc, kedy sú na ne 
odkázané mláďatá. Návnady predkladané v jarných mesiacoch sú 
atraktívne pre medvede zo širokého okolia a spôsobia ich 
nadmernú koncentráciu v mieste vnadenia. 

- Neodporúčame udeliť výnimku na vnadenie na mäsitú návnadu, 
ktorá je pre túto šelmu veľmi atraktívna a môže spôsobiť zvýšenú 
koncentráciu medveďov v okolí vnadiska aj po jeho zrušení. Tento 
druh návnady tiež zvyšuje riziko ulovenia „neproblémového 
medveďa“. 

- V prípade ulovenia medveďa posliedkou alebo postriežkou, bude 
vnadisko bez odkladu zlikvidované. 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). 

- 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. 

 
 
Vypracoval: Ing. Mária Boďová 
 
S pozdravom,  
 
 
 
 
 

Mgr. Peter Vantara 
riaditeľ Správy Národného parku 

Veľká Fatra 


