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

 
 
Dňa 19.3.2007 sme od Vás obdržali list č. 4616/2007-2.1 KD zo dňa 

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

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

 
 
 

Ing. Ján Mizerák  
generálny riaditeľ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:  



Príloha č. 82 
 
Žiadateľ: PZ Vikartovce 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír: PZ Vikartovce 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 6 v závislosti od ročného obdobia 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa TANAP 

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

Popis poľovného revíru:  
 výmera 2407 ha z toho je LPF 927 ha a PPF 1474 ha.  
 celý revír sa nachádza v 1 stupni územnej ochrany.  
 na území revíru sa nachádzajú 2 salaše, kde sa pasie výlučne len jalovina; na 

holiach ovce nepasú.  
 včelíny sú umiestnené v extraviláne obce Vikartovce v časti lokality „Uhrínka“; 

včelíny sú z oboch strán oplechované proti vniknutiu medveďov, okrem 
letáčov pre včely – napriek tomu došlo ku značným škodám na včelstvách 
podľa údajov žiadosti žiadateľa.  

 na území PR je situovaná chatová osada priamo na hranici revíru neďaleko 
obce Lipt. Teplička (30 – 40 chát), kde je možné riziko stretu medveďa 
s človekom 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky: 
 priamo v PR nevznikli žiadne škody 
 došlo k vzniku škôd v susedných PR v roku 2005 aj 2006 

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

 výrazné zvýšenie medvedej populácie v revíri a v susedných oblastiach, ako 
aj vysoké škody zo strany medveďov na včelstvách ešte v roku 2005.  

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: 

 nebezpečenstvo vzniku škôd (včelíny, pastva) – prevencia  
 nebezpečenstvo stretu medveďa s človekom – ohrozovanie bezpečnosti 

obyvateľov  
 
Vypracoval: RNDr. Radúch 
 
Upravil: Mgr. Michal Adamec 
 
Schválil: Ing. Ján Mizerák 
 



 stanovisko k žiadosti formou vyplneného formulára 


