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

 
 
Dňa 19.3.2007 sme od Vás obdržali list č. 4598/2007-2.1 KD zo dňa 

14.3.2006, ktorým nás žiadate o odborné stanovisko k žiadosti PZ Kukučka za 
účelom regulačného odstrelu medveďa hnedého (Ursus arctos) Kukučka Krupina. Za 
účelom objektívneho zhodnotenia problematiky sme si vyžiadali stanovisko od  
ŠOP SR, Správy CHKO Štiavnické vrchy. 

 
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. 80 
 

Žiadateľ: PZ Kukučka Krupina 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 2/0 
Poľovný revír (názov): Kukučka Krupina 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 14 ks 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa CHKO Štiavnické vrchy – 9 ks 

 rozdiel v počtoch vznikol zarátaním jedincov, ktoré sa v revíri trvalo nezdržujú 
Popis poľovného revíru:  

 poľovný revír je súčasťou CHKO Štiavnické vrchy,  v ktorej platí druhý stupeň 
územnej ochrany.  

 v poľovnom revíri sa nachádzajú laznícke usadlosti v dôsledku čoho existuje 
pravdepodobnosť stretu ľudí s medveďom 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky:  
 v roku 2005 žiadateľ neuplatňoval žiadnu náhradu škody 
 v roku 2006 vznikla škoda na ovciach, avšak náhrada škoda nebola 

uplatňovaná len nahlásená obvodnému lesnému úradu (žiadne bližšie 
informácie nie sú k dispozícii) 

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

 medvede vytláčajú z PR poľovnú zver, ktorú PZ  v podstate 50 rokov úspešne 
chovalo a snažilo sa jej zabezpečiť všetko potrebné pre život.  

 z lazníckych usadlostí sú stále častejšie oznamované stretnutia s medveďmi, 
ktoré vyvrcholili v rokoch 2005 a 2006, keď bol v lokalite Jabloňová nájdený 
úhyn medveďa.  

 v PZ došlo k premnoženiu populácie medvedej zveri a s tým k vzniku 
súvisiacich problémov v usadlostiach ležiacich v PR (časté strety medveďov 
s ľuďmi v extraviláne mesta a usadlostiach, pri poľovačkách, pri návštevách 
lesa hubármi, pri lesných prácach v ťažbovej, ale zväčša v pestovnej činnosti).  

 v roku 2006 už došlo dokázateľne aj k priamym škodám na hospodárskych 
zvieratách 

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) a c) zákona: 

 v roku 2006 vznikla škoda na ovciach – predchádzanie vzniku škôd; 
 z dôvodu predchádzania stretu s návštevníkmi a pracovníkmi lesnej prevádzky 

– ohrozovanie života a zdravia osôb. 
 
Vypracoval: Ing. Ronald Pastorok 
 
Upravil: Mgr. Michal Adamec 
 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 
 


