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

 
 
Dňa 15.3.2007 sme od Vás obdržali list č. 4391/2007-2.1 KD zo dňa 

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

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

 
 
 

Ing. Ján Mizerák  
generálny riaditeľ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:  



Príloha č. 78 
 
Žiadateľ: PZ Stankovany 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír: PR Stankovany 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 7 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NP Malá Fatra – 7  

 pozorovania pracovníkmi Správy NP Malá Fatra, v rámci vlastných sčítaní 
Popis poľovného revíru: 

 PR sa nachádza v prvom, druhom a piatom stupni ochrany, časť územia 
spadá do NPR Šíp, časť do NP Veľká Fatra, časť je v OP NP Malá Fatra 
a v OP NP Veľká Fatra. 

 rozsiahle lesné komplexy 
 kultúrna krajina v rámci ochranného pásma NP Malá Fatra a OP NP Veľká 

Fatra – obhospodarované polia, obhospodarované aj zarastajúce pasienky, 
staré ovocné sady 

 intenzívne lesné hospodárstvo, intenzívny zber lesných plodov 
 turistické využitie územia – rekreačné stredisko Dierová – Bystrička;  
 laznícka osada Podšíp 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky: 
 v roku 2006 žiadne hlásené škody 
 v roku 2005 – škody na včelstvách vo výške 10.420,- Sk 

Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2004 2005 2006 
 0/0 1/0 0/0 
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  

 vysoký stav medvedej populácie 
 nežiaduce návyky na potravu v oblasti rekreačných zariadení Dierová, Podšíp 
 škody na včelstvách a ovciach, poľnohospodárskych plodinách a drevinách 

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: 

 zvýšené riziko vzniku škôd – staré ovocné sady, rekreačné stredisko priamo 
v území PR 

 potenciálne riziko kolízii jedincov medveďa a obyvateľov v blízkosti 
rekreačného zariadenia  

 
Vypracoval: Ing. Ivana Labudíková  
 
Upravil: Mgr. Michal Adamec 
 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 
 



 stanovisko k žiadosti formou vyplneného formulára 


