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3880/2007-2.1 KD / 21.3.2006 ŠOP SR 631/2007 Mgr. Adamec 12.3.2007 
 
 
Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa pre PS Krížna  

 
 
Dňa 26.2.2007 sme od Vás obdržali list č. 3880/2007-2.1 KD zo dňa 

21.3.2006, ktorým nás žiadate o odborné stanovisko k žiadosti PS Krížna za účelom 
regulačného odstrelu medveďa hnedého (Ursus arctos). Za účelom objektívneho 
zhodnotenia problematiky sme si vyžiadali stanovisko od ŠOP SR, Správy NAPANT 
a ŠOP SR, Správy NP Veľká Fatra. 

 
Stanovisko k predmetnej žiadosti zasielame v prílohe tohto listu. 
 
 
 
 
S pozdravom 

 
 
 

Ing. Ján Mizerák  
generálny riaditeľ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:  



 stanovisko k žiadosti formou vyplneného formulára 



Príloha č. 74 
Žiadateľ: PS „Krížna“ Liptovské Revúce 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír: Krížna 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 10 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NAPANT; Správa NP Veľká Fatra 

 vzhľadom na konfiguráciu terénu, súvislé lesné komplexy, veľkosť revíru je 
uvádzaná početnosť medveďov primeraná 

Popis poľovného revíru:  
 územie revíru zasahuje – ochranné pásmo NAPANT – 2. stupeň ochrany, 1.-

3. stupeň ochrany v pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra 
 možnosti konfliktov s medveďmi – nízke, rekreačná oblasť sa v tejto časti 

nenachádza, južnou hranicou revíru prechádza červený TZCH Zvolen, obec 
Liptovské Revúce 

 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat, umiestnenie 
včelárskych zariadení – v susedstve vysoká,  

 možné riziko z titulu realizácie ľudskej činnosti - priemerné. 
Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky: 

 2005 – žiadne hlásené škody 
 2006 – žiadne hlásené škody 

Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2004 2005 2006 
 2/1* 1/1 (!!) 1/1 

* medveď bol ulovený v PR, ktorý vznikol oddelením od PR Krížna 
 (!!) – porušenie výnimky – prekročenie hmotnosti o 48 kg, výnimka nebola 

v čase realizácie právoplatná  
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  

 každoročne sú spôsobované škody na ovciach, hovädzom dobytku, 
včelstvách, z ktorých väčšina nie je zdokumentovaná pre zdĺhavý postup pri 
uhrádzaní škôd. Taktiež dochádza ku škodám na poľnohospodárskych 
kultúrach, ktoré nie sú uhrádzané. Pri rekreačných zariadeniach dochádza 
k návykom na nežiadúci spôsob získavania potravy, hlavne mladšími 
jedincami a k častým nebezpečným stretom s ľuďmi. 

Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenie výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Odporúčame povoliť ulovenie 1 jedinca. 
Žiadosť odôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 písm. b) zákona. 

 predchádzanie vzniku škôd – prítomnosť a početnosť salašov a pastvy 
hospodárskych zvierat, umiestnenie včelárskych zariadení je v susedstve 
vysoká  

     
Upravil: Mgr. Michal Adamec 
 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 


