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4392/2007-2.1 KD / 12.3.2006 ŠOP SR 834/2007 Mgr. Adamec 26.3.2007 
 
 
Vec: Stanovisko k žiadosti na regulačný odstrel medveďa pre PZ Suchá – Zelenô 

 
 
Dňa 15.3.2007 sme od Vás obdržali list č. 4392/2007-2.1 KD zo dňa 

12.3.2006, ktorým nás žiadate o odborné stanovisko k žiadosti PZ Suchá – Zelenô za 
účelom regulačného odstrelu medveďa hnedého (Ursus arctos). Za účelom 
objektívneho zhodnotenia problematiky sme si vyžiadali stanovisko od 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. 76 
 

Žiadateľ: PZ Suchá - Zelenô 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír (názov): PR Čierny Kameň  
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: neuvádza 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NP Veľká Fatra 

 uvádzať početnosť a štruktúru populácie medveďov na jednotlivé PR je 
vzhľadom na ich veľkosť domovského okrsku jedincov, veľkosť poľovných 
revírov a konfiguráciu terénu v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra 
nereálne. 

Popis poľovného revíru:  
 PR sa nachádza v 1. – 5. stupni ochrany 
 na jeho území sa nachádza obec Liptovské Revúce a niekoľko roztrúsených 

chát 
 počet včelárskych zariadení nepoznáme 
 pri obci je salaš s ovcami a hovädzím dobytkom, pasený v okolí obce; v hôľnej 
časti NF Veľká Fatra sa nachádza salaš s ovcami 

 územie je  využívané pre rekreáciu, turizmus, miestnymi obyvateľmi i na zber 
lesných plodov a húb 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky:  
 za posledné 2 roky neboli nahlásené žiadne škody spôsobené medveďom,  
 neevidujeme ani žiadne nebezpečné stretnutia alebo blízkosť medveďov pri 

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

 stavy medveďov sú veľmi vysoké a za posledné 2 roky nebol lov uskutočnený 
(rozhodnutie prišlo neskoro a v tom čase prebiehala na lokalite vnadenia 
intenzívna ťažba). 

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: 

 predchádzanie vzniku škôd – v území je realizovaná pastva hospodárskych 
zvierat  

 predchádzanie ohrozovania zdravia osôb – obec Liptovské Revúce je 
situovaná medzi dvomi národnými parkami (NP Nízke Tatry a NP Veľká 
Fatra), ktoré sú centrami výskytu medveďa hnedého na Slovensku. 
Pravdepodobnosť stretnutia s medveďom je tu teda vyššia ako v iných 
lokalitách. Kontrolovateľný regulačný lov medveďa prispeje k bezpečnosti 
miestnych obyvateľov a predíde riešeniu súčasného stavu pytliactvom, čo sa 
deje v iných revíroch 

 
Vypracoval: Ing. Mária Boďová 
 
Upravil: Mgr. Michal Adamec 
 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 


