
Príloha č. 59 
 
Žiadateľ: PZ „Žiare“ Selce 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír: Žiare; celková výmera: 2 497 ha (LPF 1 184,82 ha, PPF 1 312,18 ha) 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 10 
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NAPANT – 5 – 7  

 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:  

 územie sa nachádza iba v ochrannom pásme NAPANT – 2. stupeň ochrany, 
 možnosti konfliktov s medveďmi – priemerné,  
 rekreačné oblasti – Šachtička, Čachovo - problémové,  
 prítomnosť/početnosť salašov a pastvy hospodárskych zvierat, umiestnenie 

včelárskych zariadení – vysoká, 
 možné riziko z titulu realizácie ľudskej činnosti - priemerné 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi za posledné 2 roky: 
 2006 – 1x – 1 jahňa – 1 500,-Sk 

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

 Značne premnožená populácia, v priebehu roku 2005 a 2006 ich počet 
enormne stúpol aj v dôsledku kalamity na Horehroní a v Tatrách odkiaľ sa 
presunuli do nižších polôh, sústavne stretnutia členov PZ, ale aj návštevníkov 
prírody, medvede strácajú plachosť, v dôsledku premnoženia výskyt 
opakovaných škôd na ovocných stromoch, poľnohospodárskych plodinách, 
včelstvách a hospodárskych zvieratách, medvede pozorované aj 
v rekreačných oblastiach Šachtička, Čachovo, populácia medveďa je 
narušená, jedince dosahujú nízku hmotnosť, je potrebné zastaviť degradáciu 
populácie reguláciou 

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. 

 sezónne koncentrácie za potravou do agrocenóz – predchádzanie vzniku škôd  
 pravidelné problémy s prenikaním do rekreačných oblastí Čachovo, Šachtička, 

jedince prenikajúce až na okraj banskobystrickej aglomerácie – ohrozovanie 
zdravia obyvateľstva. 
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