
Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďov v roku 2009 
 

Žiadateľ:SPZ, PZ „Stracenô“ Dolná Lehota  
 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg 
 
Poľovný revír (názov): Stracenô 
Celková výmera: 2 980,13 ha (LPF 1 473,33 ha, PPF 1  416,80 ha) 
 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 
Celkový počet medveďov:12 
z toho dospelých samcov: 3 
dospelých samíc: 3 
tohoročných mláďat: 4 
ostatných: 2 
 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: (odôvodnenie rozdielu) 
Počet jedincov odhadujeme (6 – 8), ale jedince zasahujú domovskými okrskami aj 
do susedných 3 revírov 
 
Popis poľovného revíru: revíru: od II. stupňa ochrany až po V. stupeň ochrany (NPR 
Skalka), Na jednej strane významné územie aj z pohľadu nízkotatranskej populácie 
(1/2 územia revíru, na druhej strane veľmi problémová oblasť – Dolná Lehota – 
Jasenie – Horná Lehota – intenzívne pasenie, jeho zaradenie podľa stupňa možnosti 
konfliktov s medveďmi – vysoké, –prítomnosť/početnosť salašov a pastvy 
hospodárskych zvierat, umiestnenie včelárskych zariadení – vysoké, možné riziko 
z titulu realizácie ľudskej činnosti - vysoké). 
 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky: 
 2005 – neboli žiadne nahlásené 
2006 – 2x – včelstva – 2 500,-Sk, škoda  - 2 400,-Sk –nebola uplatnená  
 
Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2004 2005 2006 
 0/0 0/0 0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  
V posledných rokoch sa zvýšila početnosť medveďa hnedého, pre nedostatok 
potravy strácajú plachosť, zdržiavajú sa v intraviláne obce, Krpáčova a ohrozujú 
bezpečnosť, všade hľadajú potravu, v kontajneroch navštevujú záhrady a miestny 
cintorín, škody ani občania nenahlasujú – špatná odškodňovacia finančná politika   
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Navrhujeme povoliť výnimku na usmrtenie 1 jedinca do hmotnosti 100 kg v blízkosti 
kolíznej zóny s hospodárskymi zvieratami – pastevné plochy - Dolná Lehota – 
Jasenie – Horné Lehota. Odôvodnenie návrhu je v hore uvedenom popisu revíru. 
Pravidelné problémy s prenikaním do blízkosti intravilánu obce Dolná Lehota. 
Územie s pohľadu kolíznych situácií zaraďujeme ako rizikové.  
 
Vypracoval: Ing. Stanislav Ondruš 
 


