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Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa v roku 2009 
Poľovný revír (názov): PR Dubové 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1 do 150 kg 
Poľovný revír (názov): Dubové 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa:  
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: nemáme presné informácie o početnosti 
medveďa – nebolo realizované sčítanie šeliem. Na základe náhodných pozorovaní 
najmä pobytových znakov možno predpokladať prítomnosť 4 - 7 medveďov 
prechádzajúcich i do okolitých PR. Rozdiel v porovnaní s údajom PZ predpokladáme 
najmä v dôsledku opakovaného započítania rovnakých jedincov medveďov. 
Popis poľovného revíru: 

 zaradenie podľa stupňa ochrany: 1.stupeň ochrany, hranicou prechádza 
NPR Turiec (4. stupeň ochrany) 

 možnosti konfliktov s medveďmi (ľudské sídla, rekreačné oblasti): na 
území PR sa nachádza obec Dubové bez priameho kontaktu s lesom 
a obec Sklené; 2 chatové oblasti sezónne využívané. Územie je 
vychýrenou hubárskou oblasťou s množstvom návštevníkov počas letných 
a jesenných mesiacov 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat: 1 salaš 
v súčasnosti vyžívaný pre pastvu hovädzieho dobytka 

 umiestnenie včelárskych zariadení: v blízkosti lesa alebo priamo v lese 
v k. ú Dubové sú 3 včelárske zariadenia, jedno z nich pravidelne 
navštevované medveďom, ale vďaka umiestneniu na kovových stĺpoch bez 
vážnejších škôd 

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) – nemáme informácie 

Žiadateľ uvádza z roku 2008 jednu strhnutú jalovicu a jednu poranenú, ktorá 
musela byť následne utratená. Ku žiadnemu prípadu nebolo zvolané komisionálne 
posúdenie vzniknutej škody a prípad nie je ohlásený ani úradom. Nie je teda možné 
posúdiť, či jalovice skutočne poranil a strhol medveď. 
Počet povolených a ulovených medveďov v jednotlivých rokoch, spolu za ochranný 

a regulačný lov: 
 2005 2006 2007 2008 



 1/0 1/0 1/1  0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom: škody na zásobníkoch krmiva 

v lese; vytláčanie diviakov do poľnohospodárskych kultúr, kde 
tieto následne robia škody ☺;  usmrtenie 1 jalovice a poranenia 
ďalšej  

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 najmä 
v čase zvýšenej návštevnosti hubármi sú prirodzené, nakoľko medveď tu má 
prirodzený areál výskytu. 

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 
1.9. – 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), v území s 1. 
stupňom ochrany do vzdialenosti max. 700 m od okraja lesa pri salašoch. 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 udeliť výnimku na použitie mäsitej návnady na atrahovanie 
medveďov, nakoľko môže spôsobiť preferenciu a následné vyhľadávanie 
podobnej potravy v budúcnosti. 

- 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 
riaditeľ Správy Národného parku 

Veľká Fatra 
 
 
 


