
Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďov v roku 2009 
 

Žiadateľ: Sankt Hubert a.s. Liptovský Ján 
 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg, obdobie: jeseň 2009 
 
Poľovný revír (názov): Svarínka 
Celková výmera: 2 660 ha (LPF 2 660 ha, PPF 0 ha) 
 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 
Celkový počet medveďov: 12 (6) 
z toho dospelých samcov: 2 (1) 
dospelých samíc: 3 (2) 
tohoročných mláďat: 4 (2) 
ostatných: 3 (1) 
 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu) 
Náš odhad početnosti populácie je nižší, prikláňame sa k odhadu predošlého 
užívateľa tohto PR Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok. Domovské okrsky ich však 
zasahujú do 3 susedných revírov. 
Popis poľovného revíru: 90% územia v III. stupni ochrany, 10% územia v II. stupni 
ochrany, možnosti konfliktov s medveďmi - nízke – ľudské sídla žiadne, rekreačné 
oblasti - žiadné, prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat - 
žiadné, umiestnenie včelárskych zariadení – v okolí osady Svarín, –možné riziko 
stretov  z titulu realizácie ľudskej činnosti – letný kemp v lokallite Gaburovci. 
 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 3 roky: 
 2005 – žiadné 
 2006 – žiadné 
 2007 -  žiadné 
 2008 -  žiadné 
 
 
Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2003        2004        2005        2006       2007   2008 
   1/1(!!!) 0/0 0/0          0/0         0/0       0/0 
(!!!) – výrazné porušenie výnimky – predchádzajúcim subjektom 
 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: Užívateľ revíru žiada v rámci 
riadneho poľovníckeho obhospodarovania populácie medveďa hnedého o regulačný 
lov v zmysle platných selektívnych zásad a usmernení orgánov štátnej správy. 
Taktiež z dôvodu eliminovania škôd spôsobovaných medveďom na hospodárskych 
zvieratách, včelstvách prípadne ohrozenia zdravia ľudí.    
 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom: 
Navrhujeme povoliť výnimku na ulovenie jedného jedinca o hmotnosti do 100 kg , ale 
iba v ochrannom pásme  teda v lokalite mimo územia NP. Na území NP je v záujme 
ochrany prírody nezasahovať (alebo len minimálne zasahovať)  poľovníckym 
obhospodarovaním do populácie medveďa.  



S-NAPANT odporúča aby prípadná regulácia bola aktuálne nasmerovaná do oblastí 
pestovania poľnohospodárskych plodín a oblastí intenzívnych chovov hospodárskych 
zvierat, kde dochádza k sezónnej koncentrácii populácie. 
 
Vypracoval: Ing. Ondruš Stanislav 


