
Príloha č. 29 
 
Žiadateľ: PZ „Čierny vrch“ Liptovská Lúžna 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/1 
Poľovný revír: Čierny vrch; celková výmera: 2 904 ha (LPF 1 698 ha, PPF 1 206 ha) 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 8 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NAPANT – 6 – 8  

 počet jedincov ako aj štruktúra uvádzaná žiadateľom korešponduje v podstate 
s našimi odhadmi,  

 tieto jedince majú svoje domovské okrsky aj v susedných 4 revíroch 
Popis poľovného revíru:  

 od 2. stupňa ochrany až po 5. stupeň ochrany (NPR Salatín), Na jednej strane 
mimoriadne významné územie aj z pohľadu nízkotatranskej populácie (1/2 
územia revíru – SKUEV Tlstá, SKUEV Salatín, SKUEV Ďumbierske Nízke 
Tatry na druhej strane problémová oblasť – severozápadná časť revíru – 
významná pastierska oblasť – chov oviec a hovädzieho dobytka, 
poľnohospodárske plodiny, rekreačné oblasti – patrí k nižším zaťaženiam 
v NAPANT, prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat, 
umiestnenie včelárskych zariadení – vysoké – jedno najkolíznejších oblastí – 
medveď, vlk, možné riziko z titulu realizácie ľudskej činnosti priemerné). 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky:  
 2005 – žiadne škody 
 2006 – 1x – včelstva – 1 390,-Sk/ 1x – 1 ovca – 1 500,-Sk 

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

 Z titulu skutočného stavu populácie medveď vznikajú pravidelné škody, 
vážnejší problém je ale ohrozovanie ľudí pri turistike a pri zbere lesných 
plodov. 

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 - pravidelné a opakované škody na ovciach 
a včelstvách  

 už niekoľkokrát sme sami navrhovali odstrel medveďov v tomto území, ale 
doposiaľ si tento subjekt nikdy o výnimku nepožiadal. 
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