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Závery z pracovného stretnutia Pracovnej skupiny pre veľké šelmy pri Správe CHKOBR Poľana zo dňa 29.01.2015
Správa CHKO-BR Poľana, Hurbanova 20, 960 01 Zvolen.
Pracovná skupina pre Veľké šelmy vznikla ako jeden zo záverov stretnutia Koordinačnej rade BR Poľana,
ktoré sa konalo 22.januára 2015 v Kultúrnom centre v Hriňovej. Vytvorenie tejto pracovnej skupiny bolo
reakciou na súčasný stav „manažmentu“, predovšetkým medveďa hnedého, v danom regióne. V oblasti
Poľany a u obyvateľov Podpoľania sa v ostatných rokoch stupňuje negatívny pohľad na problematiku
medveďov, najmä na nekoncepčné riešenie problémov – každoročné problémy s pohybom medveďov
v okrajových častiach miest a obcí, škody na plodinách príp. hospodárskych zvieratách a zvýšená početnosť
medveďa v oblasti Poľany. Do pracovnej skupiny sa prihlásili zástupcovia užívateľov poľovných revírov,
zástupcovia samospráv, štátnych orgánov, užívateľov a vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov
a odborníkov z vedeckých inštitúcií. Členstvo v pracovnej skupine je otvorené a podľa potreby bude
reagovať a prizývať zástupcov ďalších organizácií.
Členovia pracovnej skupiny:
Správa CHKO-BR Poľana – Ing. V. Fabriciusová, PhD., Ing. V. Hrúz
OZ Kriváň – Ing. P. Kráľ, Ing. J. Nôžka
OZ Čierny Balog – Ing. M. Pepich, Ing. J. Černák
Mesto Detva – Ing. J. Šufliarsky
Mesto Hriňová – Mgr. S. Horník
Obec Hrochoť – Bc. M. Mazúch
OÚ Zvolen, Pozemkový a lesný odbor – Bc. I. Gallo
OÚ Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP – Ing. P. Kostúr
Mestské Lesy Ľubietová – Ing. P. Krč
Urbárska spoločnosť Detva – Ing. P. Krinovič
PD Hrochoť – Ing. Š. Škoviera
PD Očová – Ing. J. Chabada
PD Bukovina Strelníky – Ing. P. Mikulina
AGROSEV s.r.o. – M. Malatinec
RD Očová – Mgr. J. Šimiak
Predseda KR BR Poľana – Ing. J. Krnáč, PhD.
ÚEL SAV Zvolen – RNDr. A. Krištín, DrSc.
ÚMB Banská Bystrica – Doc. Ing. P. Urban, PhD.
SD JHR Hriňová, J. Ďurica
Závery zo stretnutia
1. Zástupcovia Správy CHKO-BR Poľana pripravia list pre samosprávy v územnej pôsobnosti Správy
CHKO Poľana, v ktorom ich upozornia na postup v prípade riešenia problémov – konfliktov s medveďmi
(potreba nahlasovania týchto situácii, vzhľadom na dokladovanie takýchto situácií – argumentácia zo
strany Správy CHKO Poľana k žiadostiam jednotlivých PZ).
Termín: 20.2.2015
2. Členovia Pracovnej skupiny podporujú povolenie žiadosti Lesov SR š.p., OZ Kriváň a akceptujú
odsúhlasenie/povolenie odstrelu 6 jedincov medveďa hnedého v rámci poľovného revíru CHPO Poľana
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vzhľadom na opodstatnené dôvody – zvýšený pohyb medveďov v okrajových častiach PR, časté strety
ľudí s medveďmi (návštevníci územia, lesní zamestnanci a pod.), škody na plodinách a pod.
3. Členovia Pracovnej skupiny pripravia návrh na zmenu zákona (legislatívy) ohľadne podmienok
potrebných na povoľovanie výnimiek na odlov/odstrel medveďa. Vzhľadom na súčasnú situáciu
a celkovú problematiku medveďa a vnímanie verejnosti danej témy je nutné pristúpiť k riešeniu aj na
legislatívnej úrovni. V návrhu budú špecifikované podmienky za akých by bolo možné povolenie
výnimiek podľa § 40 zákona o ochrane prírody a krajiny, tak aby sa zabezpečil manažment medveďa –
zavedenie/zadefinovanie „regulačného“ lovu.
Termín: spracovanie návrhu legislatívnych zmien (20.2.2015), spracovanie manažmentového plánu
medveďa hnedého v rámci Poľany (23.4.2015)
4. V rámci manažmentu medveďa hnedého na Poľane a zisťovanie jeho početnosti sa bude realizovať
(opakované) jarné sčítanie medveďov na vnadiskách na území CHPO Poľana a priľahlých PR. Sčítanie sa
uskutoční v spolupráci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana a užívateľov PR – predovšetkým LESY SR, OZ
Kriváň, OZ Čierny Balog a ďalších poľovných združení.
Termín: sčítanie sa uskutoční v termínoch 1.5.2015 a 29.5.2015
5. Členovia Pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe riešenia nevhodného a neprimeraného prikrmovania
zveri v rámci poľovných revírov. V súčasnosti sa vo väčšine PR prikrmuje zver za účelom jej udržania
v PR po celý rok. Často sa prikrmuje ma miestach, ktoré nie sú vhodné resp. nie sú určené na
prikrmovanie (porušovanie legislatívnych predpisov na úseku poľovníctva). Tento problém je potrebné
riešiť v ďalšom období stretnutiami s dotknutými poľovnými subjektami a zástupcami štátnej správy na
úseku poľovníctva.
6. Okresný úrad Zvolen (Pozemkový a lesný odbor) prostredníctvom chovateľských rád upovedomí
príslušné poľovné združenia o potrebe nahlásiť akýkoľvek problém s výskytom medveďov hnedých v ich
poľovnom revíri.
7. Bol vznesený návrh na prizvanie zástupcu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK na pracovné stretnutia
tejto pracovnej skupiny.
8. Pracovnú skupinu pre veľké šelmy bude zvolávať Správa CHKO-BR Poľana na podnet členov podľa
potreby.

Zapísal: Ing. Vladimír Hrúz

