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Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa pre PZ Chabenec 

 
 
Dňa 15.3.2007 sme od Vás obdržali list č. 4393/2007-2.1 KD zo dňa 

12.3.2006, ktorým nás žiadate o odborné stanovisko k žiadosti PZ Chabenec za 
účelom regulačného odstrelu medveďa hnedého (Ursus arctos). Za účelom 
objektívneho zhodnotenia problematiky sme si vyžiadali stanovisko od ŠOP SR, 
Správy NAPANT. 

 
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. 77 
 
Žiadateľ: PZ Chabenec 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 0/1 
Poľovný revír: Chabenec; celková výmera: 3 553 ha (LPF 2 514 ha, PPF  1 039 ha) 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 13 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NAPANT – 4 – 5  

 vzhľadom na konfiguráciu terénu, súvislé lesné komplexy, skutočnosť, že 
výmera poľovného revíru je 3 553 ha je stanovenie abundancie - presnej 
početnosti populácie v území poľovného revíru  nemožné 

 odhadujeme početnosť 4-5 jedincov, ktorých domovské okrsky zasahujú do 
susedných 4 revírov (Demänovská dolina, Siná, Havranovo, Jasenie):  

Popis poľovného revíru:  
 územie revíru sa nachádza z ¼ na území NP (3. stupeň ochrany) a ¾ na 

území ochranného pásma NP (2. stupeň ochrany) 
 možnosti konfliktov s medveďmi – primerané,  
 rekreačná oblasť sa v tejto časti nenachádza,  
 sieť turistických značených chodníkov minimálna,  
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat, umiestnenie 

včelárskych zariadení – stredná, ako vo všetkých týchto oblastiach, 
 možné riziko z titulu realizácie ľudskej činnosti – priemerné 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné 2 roky: 
 2005 – 9 oviec 13 500,-Sk 
 2006 – 1 ovca – 2 000,-Sk 

Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2004 2005 2006 
 0/0 0/0 0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  

 Mladé jedince sú vytláčané z teritória dospelých jedincov, potulujú sa 
v blízkosti obývaných miest a začínajú byť pre človeka nebezpečné. Je 
potrebné predchádzať mimoriadnym udalostiam a úrazom. Regulačným 
a ochranným odstrelom chceme udržiavať NKS čo sa týka pohlavia a veku. 
Zabrániť prípadným ďalším škodám na včelstvách a hospodárskych 
zvieratách, ktoré sa už v rokoch 2005 a 2006 neúmerne zvýšili. 

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. 

 vznik škôd v rokoch 2005 a 2006 – predchádzanie vzniku škôd  
 
 
Vypracoval: Ing. Stanislav Ondruš 
 
Upravil: Mgr. Michal Adamec 
 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 
 


