
Príloha č. 4 
 
Žiadateľ: PZ Zverín-Vysoký vrch Dubové 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 0/1 
Poľovný revír: PR Dubové 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: 12 
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. Nebolo realizované sčítanie. 

Popis poľovného revíru: 
 PR sa nachádza v 1. stupni ochrany, hranicou prechádza NPR Turiec (4. 

stupeň ochrany) 
 Na jeho území sa nachádza obec Dubové bez priameho kontaktu s lesom 

a obec Sklené, 2 chatové oblasti sezónne využívané 
 2 salaše v súčasnosti vyžívané pre pastvu hovädzieho dobytka 
 v blízkosti lesa alebo priamo v lese v k. ú Dubové sú 3 včelárske zariadenia, 

jedno z nich pravidelne navštevované medveďom, ale vďaka umiestneniu na 
kovových stĺpoch bez vážnejších škôd 

 na území PR je aktívne lesné hospodárstvo a je to veľmi známa hubárska 
oblasť. Miestni obyvatelia tu sezónne zbierajú huby a iné lesné plody, 
v priebehu letných a jesenných mesiacov lesy zažívajú doslova invázie 
zberačov. Každoročne dochádza ku stretnutiam človeka s medveďom, doteraz 
bez konfliktov. 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky: 
 Za posledné 2 roky sme z tohto PR nemali nahlásené žiadne škody 

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

 premnoženie medveďov 
 
Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenie výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Odporúčame povoliť ulovenie 1 jedinca. 
Žiadosť odôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 písm. c) zákona: 

 Niekoľko rokov po sebe tu nebola vykonaná regulácia početnosti medveďa; 
 Pri raste populácie a zvyšovaní počtu jedincov môže dôjsť k častejším 

kontaktom medveďa s človekom, keďže ide o známu hubársku oblasť. 
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