
Príloha č. 9 
 
Žiadateľ: SPZ, Sankt Hubert a.s. Liptovský Ján 
Počet medveďov žiadaných uloviť: 1/0 
Poľovný revír: Ďumbier 
Počet medveďov v revíri podľa žiadateľa: neuvádza  
Počet medveďov v revíri podľa OPaK: Správa NAPANT  

 vzhľadom na konfiguráciu terénu, výmeru a hranice revíru a pri použití 
klasických metód monitoringu je zistenie presnej početnosti populácie 
prakticky  nemožné,  

 k veľkosti populácie sa vyjadrujeme ako k primeranej na dané podmienky 
Popis poľovného revíru: 

 zasahuje od 2. stupňa ochrany – okrajová časť -  až po najvyšší 5. stupeň 
ochrany (NPR Ohnište, NPR Jánska dolina, NPR Ďumbier), revír tak isto 
zasahuje do SKUEV Kráľovohoľské Nízke Tatry, kde predmetom ochrany sú 
veľké šelmy (medveď hnedý), mimoriadne vhodné biotopy, refúgiá 
prirodzeného výskytu a reprodukcie populácie cenné pre zachovanie 
priaznivého stavu populácie medveďa, možnosti konfliktov s medveďmi – 
rekreačná oblasť Jánska dolina - pri nevhodnom kontajnerovom skladovaní 
kuchynských a reštauračných odpadov (zvyšky jedál), prítomnosť/početnosť 
salašov a pastvy hospodárskych zvierat - priemerná, umiestnenie včelárskych 
zariadení - priemerné, z hľadiska možného rizika z titulu realizácie ľudskej 
činnosti takisto priemerné. 

Množstvo škôd spôsobených medveďmi  za posledné 2 roky: 
 2005 – 1x – včelstva – 1 154,-Sk 
 2006 – 1x – včelstva – 4 486,-Sk 

Počet povolených a ulovených medveďov: 
 2004 2005 2006 
 1/1(!) 0/0 0/0 
 (!) – porušenie výnimky  
Dôvody na udelenie výnimky uvádzané žiadateľom:  

 Teritoriálny tlak starších jedincov dochádza k vytláčaniu mladších zvierat do 
okrajových častí revíru. V týchto oblastiach dochádza k stretom s ľuďmi najmä 
v rekreačných častiach obcí Liptovský Ján a Podtureň. 

Odôvodnenie návrhu na povolenie resp. nepovolenie výnimky zo zákazov 
stanovených zákonom:  
Neodporúčame povoliť ulovenie 1 jedinca. 
Žiadosť neodôvodnená v zmysle § 40 ods. 3 zákona. 

 žiadateľ v roku 2004 porušil právoplatnú výnimku (ulovením jedinca o 40 kg 
nad stanovený limit) a voči každému takému subjektu postupujeme rovnako 
neodporučením výnimky minimálne na nasledovné 3 – 5 ročné obdobie.  

 Škody, ktoré tu  boli riešené nepovažujeme za výrazné ani za opakované, 
napokon poškodenému bola vždy vyplatená náhrada.  
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