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Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009 
 
Žiadateľ: PZ Žiarec Háj 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 100 kg 
Poľovný revír (názov): Žiarec - Háj 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 6 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: nemáme presnú informáciu, nakoľko nebolo 
realizované sčítanie. Podľa náhodných pozorovaní, pobytových znakov odhadujeme 
početnosť na 2 – 5 jedincov, ktoré však prechádzajú i do susedných PR. 
V minuloročnej žiadosti o lov medveďa žiadateľ uvádzal 9 medveďov v poľovnom 
revíri, čo považujeme za nereálny počet, v tohtoročnej žiadosti je uvedený počet 
medveďov bližší realite. Aj teraz však upozorňujeme, že 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; 2. stupeň – ochranné 
pásmo NP Veľká Fatra; 3. stupeň – NP Veľká Fatra, NPR Rakšianske 
rašelinisko – 4. stupeň ochrany 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): 
Čremošné obec, Háj obec, Rakša obec; Čremošné – vleky a chaty, 
roztrúsené chaty v revíry. Spomenuté obce ležia v bezprostrednej blízkosti 
lesa 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: Diviaky – 
ovce; Čremošné – 2 salaše na ovce; roztrúsené súkromné chovy v okolí 
intravilánu 

 umiestnenie včelárskych zariadení: Diviacke háje – 2 – 4, Rakša – okolo 
4-6; Čremošné – do 5, Háj - ?;  

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 

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

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



Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: premnoženie medveďa, časté 
strety s človekom. Žiadateľ uvádza, že „výkon práva 
poľovníctva realizuje na výmere 4172 ha poľovnej plochy, ktoré 
sa nachádzajú v pohorí Veľkej Fatry“. V skutočnosti sa viac ako 
65 % rozlohy revíru (2716 ha) nachádza mimo Veľkej Fatry, 
v Turčianskej kotline na PPF. 

Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenia výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  

V posledných rokoch sme v tomto PR nezaznamenali žiadne škody spôsobené 
medveďom, nemáme tiež vedomosť o nahlásení škôd kompetentným orgánom 
a preto okrem samotnej regulácie početnosti v rámci prevencie škôd, či stretov 
s ľuďmi tohto živočícha nie je reálny dôvod na udelenie výnimky na lov.  Nemáme 
tiež vedomosť o nebezpečných stretoch s človekom ani o ohrozovaní ľudí 
schádzaním medveďov k sídlam. Stretnutia s medveďom v lesnom prostredí 
Národného parku Veľká Fatra považujeme za prirodzené, nakoľko sa tu medvede 
prirodzene vyskytujú. 

Neodporúčame udeliť výnimku na lov medveďa. V prípade, že i napriek 
uvedeným skutočnostiam dôjde k udeleniu výnimky na odlovenie 1 medveďa v rámci 
regulácie početnosti, odporúčame udeliť len výnimku na lov posliedkou na obdobie 
1.8. – 30.10.2009 kedy je najväčší pohyb medveďov za dostupnými zdrojmi potravy 
a kedy vzniká najviac škôd na úrode a v záhradách (v blízkosti človeka), v území s 1. 
– 2. stupňom ochrany do vzdialenosti max. 700 m od obcí Čremošné a Háj. Výnimka 
by sa mala v tomto prípade týkať odlovu 1 medveďa do 100 kg, s veľkosťou prednej 
laby do 12 cm a dĺžkou zadnej laby do 21 cm. 

- neodporúčame udeliť výnimku na lov v jarných mesiacoch, nakoľko  nebude 
možné predchádzať usmrteniu vodiacich medvedíc a tiež nebude možné 
vyselektovať jedince s tendenciou schádzať do blízkosti človeka 
a potenciálne spôsobovať škody,  

- neodporúčame zriadenie vnadiska ani udelenie výnimky na lov na návnadu. 
Vzhľadom na roztrúsený chov hospodárskych zvierat po okraji intravilánu, 
blízkosť polí a záhrad neodporúčame udeliť výnimku na použitie mäsitej 
návnady na atrahovanie medveďov, nakoľko môže spôsobiť preferenciu 
a následné vyhľadávanie podobnej potravy v budúcnosti, rovnako rastlinná 
návnada môže medvede prilákať bližšie k ľuďom. 

- V prípade ulovenia medveďa 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). 

 
 
Vypracoval: Ing. Mária Boďová 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

Mgr. Peter Vantara 
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