
Vyhodnotenie regula čného lovu medve ďa hnedého ( Ursus arctos) v roku 2005 v 
územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tat ry. 

 
V rámci regulácie populácie medveďa hnedého v roku 2005 v územnej pôsobnosti Správy 

Národného parku Nízke Tatry získalo 11 poľovných subjektov výnimky MŽP SR z ochranných 
podmienok chráneného živočícha - v súlade s § 40 ods.2 a 3 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v 11 poľovných revíroch na (lov) usmrtenie 11 jedincov medveďa 
hnedého.  

Výnimky boli udelené v prvom rade s ohľadom na lokalizáciu škôd spôsobených medveďmi 
v roku 2004 v zmysle § 97 citovaného „zákona“, v lokalitách opakovaného prenikania jedincov do 
intravilánov obcí ku náhradným zdrojom potravy, do blízkosti ubytovacích a stravovacích zariadení 
veľkých rekreačných oblastí ako sú Demänovská dolina, oblasť Tále, Srdiečko, Krpáčovo a 
Čertovica a v lokalitách veľkých pastevných chovov oviec, dobytka, včelárskych oblastiach 
a lokalitách pestovania kukurice a obilnín, kde dochádza v čase dozrievania k sezónnej 
koncentrácii.  

Doba regulačného lovu bola síce stanovená v období od 1.6. do 15.12.2005, v prípade lovu 
posliedkou len do 30.11.2005, nadobudnutie ich právoplatnosti začalo však až koncom augusta 
a posledné až koncom septembra.  

Hmotnostná kategória na regulačný lov bola ponechaná rovnaká, tak ako v roku 2003 a to 
maximálne do 100 kg alebo maximálna šírka prednej laby (ŠPL) do 12cm a dĺžka zadnej laby 
(DZL) do 21 cm. 

 Z plánovaného regulačného lovu 11-tich jedincov bolo ulovených 9 jedincov. To znamená, 
že poľovné subjekty si splnili plán regulačného lovu 2005 na 81,8 %. Z pohľadu sexuálnej 
štruktúry 11 usmrtených jedincov pri regulačnom love sa jednalo o 4 samce (M) a 5 samíc (F). 

Stanovené podmienky výnimky boli porušené v 2 prípadoch poľovnými subjektami PS „Krížna“ 
Liptovské revúce a SPZ, PZ „Kamenná“ Liptovské Sliače prekročením hmotnosti usmrteného 
jedinca. V prvom prípade ulovením jedinca o 48kg nad stanovený limit (148) a v čase, kedy ešte 
rozhodnutie nenabudlo právoplatnosť. V druhom prípade prekročením hmotnosti uloveného 
jedinca o 50 kg (150) nad stanovený limit a súčasne aj rozmermi láb v oboch prípadoch, za čo 
príslušný odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Žilina 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia udelil poľovným subjektom peňažné pokuty. 

Škody boli spôsobené v 17 poľovných revíroch z celkového počtu 52 revírov v NAPANT-e 
o celkovej sume 227 305,-Sk. Bolo riešené usmrtenie 15 kusov hospodárskych zvierat, zničenie 
46 rodín včiel a poškodené včelárske zariadenie a 5 prípadov škôd na poľnohospodárskych 
plodinách v hodnote 42 000,-Sk. Z toho uhradili príslušné ObÚŽP čiastku 22 000,-Sk. 
 

 
 
PREHĽAD REGULÁCIE POPULÁCIE MEDVEĎA HNEDÉHO V ROKU 2005 
 

  PR / PZ LOKALITA DÁTUM 
LOVU 

HMOTNOSŤ DZL ŠPL POHLAVIE VEK STRELEC 

1 PZ "VIACKOV" ĽUBEĽA ZELINY 17.10.2005 110 20 12 SAMICA 5 CZ 

2 LESY SR, OZ LIPTOVSKÝ HRÁDOK, PR "NÍZKE TATRY" UHLISKO 20.10.2005 70 19,5 10 SAMICA 4 SK 

3 PS "KRÍŽNA" LIPTOVSKÉ REVÚCE ĽALIOVÉ 16.9.2005 148 23 14 SAMEC 12-15 PL 

4 PZ "KAMENNÁ" LIPTOVSKÉ SLIAČE KAMENNÁ – CHATA 2.12.2005 150 22 13,5 SAMEC 6-8 SK 

5 PZ "RICHTÁROVO - VALASKÁ" PROSTREDNÝ VRCH 22.9.2005 96 21 13 SAMEC 5-6 CZ 

6 PZ "ČIERNY DIEL" RÁZTOKA DIELNIČKY 23.10.2005 40 18 10 SAMEC 1,5-2,5 SK 

7 LESY SR, OZ SLOVENSKÁ ĽUPČA, PR "JASENIE" POD VILMOU 7.10.2005 94 18 11 SAMICA 5 SK 

8 PZ „BARANOVO" OBERNAUEROVÁ 13.10.2005 110 20,8 12 SAMICA 7-8 SK 

9 PZ "PODKONICE-VYSOKÁ" ZÁKLUČ 3.9.2005 78 20 11 SAMICA 4 CZ 

 


