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A. Medveď hnedý (Ursus arctos):.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – celoročne chránený (§ 35)
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve – voľne žijúca celoročne chránená zver                             
(príloha č. 1)
Smernica Rady č. 92/43/ EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín – príloha II, príloha IV
C etapa:
Ľadonhora (572,89 ha)
Pod Čierťažou (175,47 ha)
Lúčanská Fatra (1 454,30 ha)
Kysucké Beskydy (382,34 ha)
SPOLU:            2 585 ha

Pôvodne: 
66 ÚEV – 421 598 ha
V súčasnosti:
70 ÚEV – 424 183 ha

Bernský dohovor

Európska a Slovenská legislatíva



B. Vlk dravý (Canis lupus):
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vybraný živočích s dobou 
ochrany 
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve – voľne žijúca zver s dobou lovu
Smernica Rady č. 92/43/ EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín – príloha II, príloha V (geografická výnimka - druhy živočíchov 
a rastlín významné z hľadiska spoločenstva, ktorých odchyt a zber vo voľnej prírode 
a využívanie môže podliehať určitým regulačným opatreniam)

C etapa:
Ľadonhora (572,89 ha)
Šimonka (2 977,51 ha)
Becherovská tisina (264,80 ha)
Rakytová hora (861,20 ha)
Kysucké Beskydy (382,34 ha)
SPOLU:          5 059 ha

Pôvodne: 
79 ÚEV – 435 383 ha
V súčasnosti:
84 ÚEV – 440 442 ha

Bernský dohovor



Vyhláška č. 24/2003 Z. z. a Vyhláška č. 344/2009 Z. z. 
vlka dravého zakázané celoročne chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s 
mláďatami na území:
Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí 
Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,
Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, 
Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, 
Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, 
Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, 
Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné 
a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, 
Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,
Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, 
Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, 
Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, 
Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný 
Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný 
Mirošov v okrese Svidník, 
pre ktoré ministerstvo pôdohospodárstva neurčí ročnú kvótu lovu vlka dravého.

Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť 
jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného 
kalendárneho roka



C. Rys ostrovid (Lynx lynx):.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – celoročne chránený
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve – voľne žijúca celoročne chránená zver
Smernica Rady č. 92/43/ EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín – príloha II, príloha IV

C etapa:
Ľadonhora (572,89 ha)
Lúčanská Fatra (1 454,30 ha)
Šimonka (2 977,51 ha)
Becherovská tisina (264,80 ha)
Rakytová hora (861,20 ha)
Kysucké Beskydy (382,34 ha)
Drienčanský kras (1 281,92 ha)
SPOLU:          7 795 ha

Pôvodne: 
85 ÚEV – 469 397 ha
V súčasnosti:
92 ÚEV – 477 192 ha

Bernský dohovor



Škody spôsobené veľkými šelmami
1. Škody na hospodárskych zvieratách

- nedostatočná aplikácia preventívnych opatrení (elektrické ohradníky, pastierske 
strážne psy),

- slabý obranný inštinkt hospodárskych zvierat (iný ako v prirodzených podmienkach),
- nedostatočné poľovnícke obhospodarovanie vlka (usmrcovanie alfa jedincov a tzv. 

rozvracanie svoriek),
- zaúčanie vĺčat do lovu,
- nedisciplinovanosť chovateľov hospodárskych zvierat pri likvidácii uhynutých 

zvierat

2. Škody na poľnohospodárskych plodinách ovocných drevinách, včelstvách, majetku   
a príčiny vzniku nebezpečných stretov

- zmena v pestovaní poľnohospodárskych plodín (neprirodzená potrava pre medveďa),
- poľovnícke obhospodarovanie raticovej prežúvavej zveri (povolené vnadenie –

časté prikrmovanie),
- nedostatočné zabezpečenie komunálneho odpadu v rizikových lokalitách

(nedisciplinovanosť samospráv chatárov, prevádzkovateľov hotelov ap.),
- zmenšovanie prirodzených biotopov veľkých šeliem bariérami (62 zrazených 

medveďov v rokoch 2007 – 2014),
- konkurencia pri využívaní územia (lesnícka činnosť, poľovníctvo, turistika ap. – časté 

vyrušovanie veľkých šeliem).

Prax





Rok Včelstvá Ovce, kozy Dobytok
Poľnohos.  

úroda
Dreviny

Poľovná 
zver

Ujma na 
zdraví

Spolu

2005 19 683,93 20 771,43 3 265,98 2 039,77 1 828,29 0,00 0,00 47 589,39
2006 14 510,95 20 118,00 640,14 2 263,83 580,53 0,00 0,00 38 113,46
2007 18 952,27 8 552,75 2 355,21 10 681,11 185,72 597,49 4 633,54 45 958,08
2008 19 982,17 9 256,99 3 733,29 15 268,80 1 908,52 464,71 88 346,41 138 960,90
2009 24 876,84 11 076,12 0,00 5 858,71 65,00 232,35 0,00 42 109,02
2010 45 643,98 9 494,54 4 036,00 21 443,03 3 393,47 0,00 1 726,00 85 737,02
2011 13 156,25 8 558,78 2 294,00 11 758,92 808,19 996,00 53 225,84 90 797,98
2012 24 151,48 8 916,63 6 889,40 13 693,07 945,63 996,00 1 886,40 57 478,61
2013 7 971,99 5 747,86 2 843,10 5 196,60 167,04 0,00 0,00 21 926,59
2014
2015
2016

15 343,29
10 388,47
7 397,781

6 634,58
11 190,05
5 916,80

4 815,00
6 623,20
4 095,00

57 193,50
9 780,00

31 160,58

5 884,44
1 765,12
739,47

287,04
188,50

1 388,80

9 831,58
3 727,20
2 951,52

99 989,43
43 662,54
53 649,95

SPOLU 222 059,40 126 234,52 41 590,32 186 337,91 18 271,41 5 150,90 166 328,49 765 972,96
% 28,99 16,48 5,43 24,33 2,39 0,67 21,71 100,00

Rok
Ovce, 

barany
Kozy Dobytok Králiky

Poľovná 
zver

Ujma na 
zdraví

Spolu

2003 24 403,11 0,00 5 713,34 0,00 0,00 0,00 30 116,44
2004 8 618,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 618,20
2005 22 226,58 0,00 1 755,00 0,00 265,55 0,00 24 247,13
2006 12 992,10 0,00 2 253,37 0,00 265,55 0,00 15 511,02
2007 23 604,53 0,00 2 917,41 0,00 0,00 0,00 26 521,94
2008 41 238,86 896,24 4 118,24 0,00 0,00 0,00 46 253,34
2009 27 233,48 200,00 1 023,91 0,00 265,55 0,00 28 722,94
2010 20 329,09 265,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20 594,59
2011 27 285,60 0,00 6 255,00 0,00 597,48 0,00 34 138,08
2012 31 658,73 129,00 16 259,23 180,00 165,99 0,00 48 392,95
2013 40 853,97 0,00 29 515,35 0,00 0,00 0,00 70 369,32
2014
2015
2016

56 874,71
43 401,84
36 601,12

1 114,07
790,00
330,50

24 174,20
14 810,30
6 988,92

0,00
0,00
0,00

1 612,88
11 722,64
12 953,90

0,00
0,00
0,00

83 775,86
70 724,78
56 874,44

SPOLU 417 321,92 3 725,31 115 784,26 180,00 27 849,54 0,00 564 861,03

Medveď hnedý

Vlk dravý

Náhrady škôd spôsobených veľkými šelmami



Zníženie, resp. úplná eliminácia škôd spôsobených veľkými šelmami

- aplikácia preventívnych opatrení (elektrické ohradníky, pastierske strážne psy...),
- zmena v pestovaní poľnohospodárskych plodín (neprirodzená potrava pre medveďa),
- poľovnícke obhospodarovanie raticovej prežúvavej zveri (zabránenie neadekvátnemu),
- nedostatočné zabezpečenie komunálneho odpadu v rizikových lokalitách (k. ú. kde je 

producent odpadu povinný zabezpečiť komunálny odpad),
- zásah do populácie veľkých šeliem (medveď, vlk)

Údaje o škodách: 
Databáza vedená ŠOP SR obsahuje len úbytok hospodárskych zvierat pri komisionálne 
šetrených škodách
Databáza vedená v poľovníckej štatistike nezohľadňuje komisionálne šetrené, resp. 
nešetrené škody a predstavuje informácie dostupné užívateľom poľovných revírov
Databáza vedená Plemenárskymi službami nerozlišuje druh predátora, ktorý škodu 
spôsobil.



A. Medveď hnedý (Ursus arctos):

Zásah do populácie veľkých šeliem

Rok Prirodzená 
mortalita

Kolízia v 
doprave 

Neplánované 
usmrtenie Neznáme SPOLU

2007 1 2 3
2008 7 2 9
2009 2 2
2010 2 9 3 8 22
2011 1 10 3 2 16
2012 2 15 1 18
2013 7 2 1 10
2014 8 11 1 20
2015 5 6 2 13
2016 1 11 2 14
2017 1 16 3 9 29

SPOLU 20 95 21 11 147

Rok
SPOLU

Požadovaný Povolený Splnený % z 
povolených 

2000 134 80 30 37,50
2001 104 72 25 34,72
2002 131 76 39 51,32
2003 128 79 13 16,46
2004 128 76 33 43,42
2005 114 77 35 45,45
2006 136 77 16 20,78
2007 123 83 25 30,12
2008 163 59 31 52,54
2009 70 42 25 59,52
2010 160 78 46 58,97
2011 117 69 39 56,52
2012 61 28 14 50,00
2013 77 31 20 64,52
2014 69 35 20 57,14
2015 61 37 25 67,57
2016 86 34 17 50,00
2017 71 39 22 56,41
Spolu 1 933 1 072 475 44,31



Výnimky zo zákona 543/2002 Z. z. - § 40 v súvislosti s § 35
- odplašenie problematických jedincov,
- odchyt, imobilizácia problematických jedincov,
- usmrtenia problematických jedincov.
Podľa rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je na vydanie výnimky 
potrebné splniť nasledovné kritériá:

A. Zaslané podklady od žiadateľa
- žiadosť žiadateľa,
- stanovisko Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP,
- doklad o komisionálne nešetrených škodách,
- doklady od samosprávy,
- podklady z médií,
- mapový podklad. 

B. Podklad od ŠOP SR, na základe ktorého orgán ochrany prírody zistí 
skutkový stav a vykonanie dôkazov
- predpísaný formulár - všeobecné údaje, spresňujúce údaje (vyjadrenie k odôvodneniu 

žiadateľa), posúdenie realizácie a efektivity preventívnych opatrení),
- odôvodnenie zo strany ŠOP SR na odporučenie resp. neodporučenie povoliť 

výnimku,
- zápisy z terénu, zápisy o vypočutí svedkov,
- kópie zápisníc z obhliadok škôd spôsobených medveďmi, fotografický materiál,
- preverenie podkladov od miestnej samosprávy,
- mapové podklady (lokality stretov, škôd, pohybu a realizácie usmrtenia).



B. Vlk dravý (Canis lupus):
Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Početnosť 752 744 817 849 833 1 028 1 250 1 330 1 079 1240 1 281
Odlov 115 130 152 139 116 157 24 74 54 69 118
Úhyn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 6
Odlov + úhyn 115 130 152 139 116 157 24 74 57 82 124
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Početnosť 1 113 924 973 1 158 1 165 1 219 1 322 1 563 1 698 1 823 2 065
Odlov 93 113 112 86 74 91 123 121 130 149 138
Úhyn 3 3 3 2 2 1 3 1 2 6 7
Odlov + úhyn 96 116 115 88 76 92 126 122 132 155 145
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Početnosť 2 006 2 102 2 123 2 165 2 540 2 621
Odlov 149 28 57 43 48 40
Úhyn 5 3 5 9 7 11
Odlov + úhyn 154 31 62 52 55 51

Údaje o početnosti vlka od roku 2012: 
Databáza vedená ŠOP SR: oficiálna správa z roku 2013 pre Európsku komisiu (Správa 
o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie 2007 – 2012 v SR: cca 300 
– 600 jedincov
Databáza vedená v poľovníckej štatistike: 2 000 – 2 600 jedincov
Expertný odhad (dohoda relevantných subjektov): cca 300 – 600 jedincov
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Porovnanie úbytku vlka odlovom a úhynom so škodami spôsobenými vlkom v rokoch 2003 - 2017 

Porovnanie úbytku vlka odlovom a úhynom so škodami spôsobenými vlkom (bez strhnutej poľovnej zveri) v rokoch 2003 
- 2017 



Programy starostlivosti o veľké šelmy



Dôvody vypracovania PS:

Prvý dôvod: novelizácia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 54 
(Dokumentácia ochrany prírody a krajiny), ods. 4, písm. b) prvý krát zaviedol pojem 
program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov. 
Druhý dôvod: zosúladenie ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku 
s platnou národnou legislatívou a legislatívou EÚ. Potreba vypracovania metodiky 
zásahu do populácie veľkých šeliem a metodiky permanentného monitoringu populácie.
Tretí dôvod: porušenie č. 2013/4081 EK na základe ktorého sa Slovenská republika 
zaviazala splniť prioritné úlohy:
- do 1. septembra 2015 oznámiť/predložiť Európskej komisii „prijatie plánu 
monitorovania vlka“,
- pripraviť program starostlivosti o vlka dravého v zmysle platnej legislatívy,
- dosiahnuť pokrok v riešení cezhraničnej spolupráce, hlavne s Poľskom.
Štvrtý dôvod bola absencia jednotného dokumentu, ktorý by prakticky riešil ochranu 
a manažment vlka na Slovensku.
Piaty dôvod: komplexné vyriešenie problematiky šetrenia a náhrad škôd spôsobených 
veľkými šelmami.

http://www.minzp.sk/showdoc.do?docid=17154&forceBrowserDetector=pc



Kto sa na vypracovaní PS podieľal?:

Pracovná skupina – 14 členov, pravidelné rokovania 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody 
a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia 
lesného hospodárstva a spracovania dreva, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva 
a poľovníctva,
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Katedra 
fytológie,
Slovenská poľovnícka komora,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav pre chov a 
choroby rýb a zveri, parazitológie, Klinika vtákov a exotických zvierat, 
Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, 
Združenie miest a obcí Slovenska,
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou (Slovak Wildlife
Society), 
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík.



Z čoho sa pri vypracovaní PS vychádzalo:

1. Údaje z monitoringu (mapovania) v predchádzajúcich obdobiach

2. Údaje z výskumu

3. Štúdie publikované na Slovensku a v zahraničí 

3. Projekt: Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku
A. Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na Slovensku

B. Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého neinvazívnou 
metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu

C. Vypracovanie štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého na Slovensku

D. Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkých šeliem a mačky divej na 
Slovensku pomocou podporných foriem monitoringu

E. Vypracovanie komplexnej štúdie zisťovania škôd spôsobených veľkými šelmami a možnosti ich 
eliminácie

F. Spracovanie databázy pre vypracovanie informačného systému IS

G. Príprava a vydanie vedeckej publikácie

H. Príprava, vydanie a tlač špeciálnych náučno – propagačných publikácií pre verejnosť

Vypracovanie manažmentových plánov a plánov ochrany populácií veľkých šeliem a mačky divej



A. Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na Slovensku
Odchytených a imobilizovaných 13 jedincov medveďa hnedého (11 ♂,   7 ♀, 15 mesiacov – 25 + rokov)

Meno Dátum 
odchytu

Číslo 
obojku

Farba 
obojku Pohlavie Váha 

(kg)
Odhadovaný 

vek Lokalita odchytu Intenzita 
(dni)

Početnosť 
záznamov Orografický celok

Ukka 04. 04. 2011 9431 Biela Samica 120 8 - 10 Bugárovo 550 7614 Poľana
Tero 10. 04. 2011 9433 Žltá Samec 220 25+ Pribylina - Teheleň 197 849 Západné Tatry

Verno 11. 04. 2011 9432 Červená Samec 240 15+ Bugárovo 372 7571 Poľana
Essi 16. 05. 2011 8885 Modrá Samica 37 15 - 16 mes. Muráň - Mátožná 519 9322 Muráň - Volovské vrchy

Ester 16. 05. 2011 9544 Oranžová Samica 33 15 - 16 mes. Muráň - Mátožná 519 6081 Muráň - Volovské vrchy
Oiva 29. 05. 2011 8905 Červená Samec 44 2 Muráň - Karafová 4 54 Muráň  
Toivo 04. 06. 2011 9543 Žltá Samec 145 10 - 12 Vrútky - Javorná 356 8231 Malá Fatra
Siiri 19. 06. 2011 9598 Červená Samec 157 8 - 10 Važec - Nižtoková 449 5404 Nízke Tatry
Ahti 21. 06. 2011 9597 Žltá Samec 162 20+ Martin - Priekopa 317 5077 Malá Fatra

Jarno 26. 06. 2011 9596 Modrá Samec 95 4 - 5 Málinec - Býkovo 518 5917 Poľana - Veporské vrchy
Unta 05. 07. 2011 9595 Biela Samica 85 4 - 5 Nižná Boca - Črchla 508 6887 Nízke Tatry
Leena 22. 07. 2011 9545 Zelená Samica 130 25- 28 Belianska dolina - Malcov 428 5317 Veľká Fatra
Roni 05. 09. 2011 9646 Oranžová Samica 65 2 Belianska dolina - Malcov 407 5235 Veľká Fatra

Maini 05. 05. 2012 9782 Modrá Samec 50 2 Skoňová - Nová Sedlica 78 376 Poloniny
Timo 09. 05. 2012 9647 Žltá Samec 170 20 - 22 Dolný Turček 153 3458 Veľká Fatra 
Arvi 31. 09. 2014 11533 Červená Samec 71 2 - 3 Hrabovo - Smrekovica 79 1813 Veľká Fatra
Anja 19. 10. 2014 11532 Žltá Samica 125 5 - 6 Zadný Grúň - Lomná 439 3717 Oravská Magura
Teijo 26. 04. 2015 11531 Oranžová Samec 162,5 6 Paráč - Oravská Lesná 171 2509 Oravská Magura



Priemerná dĺžka denných trás

Ester:
14 dní - 126 km

Essi a Ester



B. Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa 
hnedého neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu

- 13 089 skúmaviek (metodika predpokladala 10 000 skúmaviek)
- 2 977 vzoriek (trusu, vlasov, krvi a tkanív)
- zber vzoriek: lesníci, poľovníci, ŠOP SR, vedci, dobrovoľníci...
- výsledok: 2013 – 2014 odhadla celková početnosť 1 256 medveďov (1 023–1 489 95% CI)

Higginsov model heterogenity



C. Vypracovanie štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého na 
Slovensku

- zhodnotenie veterinárno-klinických protokolov (pohlavie a vek jedincov, hmotnosť a kondičný 
stav jedincov, vonkajšie poranenia a zmeny na povrchu tela, zmeny na chrupe, priebeh a 
monitoring anestézie, výskyt ektoparazitov),
- výsledky vyšetrenia krvi imobilizovaných jedincov medveďa hnedého (hematológia, 
základné biochemické vyšetrenie, minerálny profil, doplnkové biochemické vyšetrenie)



D. Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkých šeliem 
a mačky divej na Slovensku pomocou podporných foriem monitoringu

Overenie viacerých spôsobov monitoringu:
- nepretržité mapovanie veľkých šeliem,
- veľkoplošné sčítania veľkých šeliem (zimné stopovanie, letné stacionáre, monitoring na 

krmoviskách, kombinované metódy),
- fotomapovanie, fotomonitoring,
- evidencia reprodukčných párov u vlka dravého,
- evidencia škôd spôsobených veľkými šelmami (strhnutej zveri).



E. Vypracovanie komplexnej štúdie zisťovania škôd spôsobených veľkými 
šelmami a možnosti ich eliminácie
- Analýza škôd spôsobených veľkými šelmami,
- Identifikácia pôvodcu škody, spôsob zisťovania rozsahu škody a jej ocenenie
- Zhodnotenie existujúcich spôsobov ochrany proti škodám a návrh preventívnych postupov 
na ich zníženie
- Náhrada za vzniknutú škodu
- Prevencia a ochrana pred nebezpečnými stretmi človeka s veľkými šelmami
- Legislatíva



Návrh legislatívnych zmien:

Veľké šelmy:
- zapracovať do poľovníckej legislatívy ustanovenia týkajúce sa výskumu zveri a 

zaviesť možnosť súčinnosti užívateľa poľovného revíru pri výskume, resp. 
monitoringu

- čiastočne upraviť termín zisťovania aktuálneho stavu zveri (v programe starostlivosti 
– mapovanie), aby všetky výsledky použité v poľovníckej štatistike prispeli 
k vhodnému  manažmentu veľkých šeliem,

- zakázať vynášania zvyškov potravín a krmiva do poľovných revírov okrem 
prikrmovania a vnadenia zveri v zmysle platnej legislatívy, zaviesť sankčné 
mechanizmy za porušenie tohto zákazu

- vypustenie pojmu škoda na poľovnej zveri, škody na strhnutej zveri sa nebudú 
uhrádzať budú sa len evidovať,   

- zlepšenie a skvalitnenie preventívnych opatrení,
- podporné opatrenia na zlepšenie preventívnych opatrení,
- motivačné príspevky – keď nie je umožnené usmrtenie vlka a medveďa, 

Vlk dravý:
- rozšírenie lokalít s celoročnou ochranou vlka,
- ÚEV, kde je predmetom ochrany vlk dravý = celoročná ochrana vlka,
- zákaz spoločných poľovačiek na vlka dravého.

Čo nové PS priniesli?



Monitoring veľkých šeliem 

Mapovanie realizované ŠOP SR* (www.biomonitoring.sk) – cieľový druh: medveď 
hnedý, vlk dravý, rys ostrovid
Mapovanie realizované užívateľmi poľovných revírov* – cieľový druh: medveď 
hnedý, vlk dravý, rys ostrovid
Veľkoplošný monitoring vlka na snehu – zimné stopovanie* – cieľový druh: vlk 
dravý, rys ostrovid
Veľkoplošný monitoring medveďa na stacionároch* (monitoring počas vegetačného 
obdobia) – cieľový druh: medveď hnedý
Evidencia reprodukčných párov, resp. prírastku* (letný monitoring) – cieľový druh: 
vlk dravý
Evidencia všetkých škôd spôsobených medveďom* – cieľový druh: medveď hnedý, 
vlk dravý, rys ostrovid
Monitoring a zisťovanie početnosti na základe analýz DNA – cieľový druh: medveď 
hnedý, vlk dravý, rys ostrovid
Telemetrické sledovanie veľkých šeliem – cieľový druh: medveď hnedý, vlk dravý, rys 
ostrovid

* monitoring vykonávaný celoročne, resp. každoročne v pravidelných intervaloch  
– povinnosť užívateľa poľovného revíru pre možnosť zapojiť sa do lovu veľkej šelmy



Náhrady škôd spôsobených veľkými šelmami

Zásadná zmena – zmena kompetencií z okresných úradov na Štátnu ochranu prírody 
Slovenskej republiky
Ostatné zmeny:
- výrazné skrátenie procesu nahlasovania, šetrenia a náhrady škôd spôsobených 

veľkými šelmami
- odstránenie byrokratického procesu v procese komisionálneho šetrenia škôd,
- prísnejšie posudzovanie pôvodcu škody,
- prísnejšie posudzovanie realizovaných preventívnych opatrení
- zmena celkovej filozofie – rozšírenie predmetu (nároku) náhrady škody.



Druhy náhrad škôd spôsobených veľkými šelmami

- škody na hospodárskych zvieratách (ovce, kozy, hovädzí dobytok, osly, kone, 
ošípané, hydina, králiky príp. iné druhy zvierat chovaných na hospodárske účely),

strhnuté hospodárske zvieratá,
zranené hospodárske zvieratá,
stratené hospodárske zvieratá,

- náhrada za sprievodné škody spôsobené veľkými šelmami na hospodárskych 
zvieratách (kafilerické náklady),

- pastierskych psoch a pastierskych strážnych psoch, 
náhrada finančných prostriedkov na obstaranie psa,
náhrada primeraných nákladov na veterinárnu starostlivosť,
kompletná náhrada výdavkov spojených s výcvikom pastierskeho psa,

- škody na včelstvách a včelárskych zariadeniach,
zničené včelstvo a včelia matka,
straty na produkcii medu a druhotných včelích produktov (med, vosk, propolis),
poškodené a zničené včelárske zariadenia,

- škody na nepozbieraných poľnohospodárskych plodinách, ovocných drevinách 
a sadoch (obilniny, olejniny, kukurica, okopaniny, ovocné dreviny),

- škody na majetku (poškodené elektrické ohradníky, ploty, budovy na uskladnenie 
krmív, maringotky pre včelstvá ap.),

- nebezpečné strety človeka s medveďom, predstavujú špecifické škody na zdraví 
a živote človeka



Zásady zásahu (lovu) do populácií veľkých šeliem

Medveď hnedý
- ochranný odstrel (odchyt, usmrtenie veterinárnym lekárom) v zmysle 

rozhodnutia zásahového tímu,
- lov naplánovaný komisiami pre ochranu a manažment medveďa hnedého.

1. Zásahový tím – akútne problémy vznikajúce zmenou správania sa medveďa v okolí 
intravilánov obcí, rekreačných a turistických zariadení...).

- ŠOP SR – vedúci zásahového tímu,
- Polícia SR,
- Slovenská poľovnícka komora – užívatelia poľovných revírov, 
- Komora veterinárnych lekárov,
- Ostatné subjekty podľa potreby. 



Zásahový tím pre medveďa hnedého na Slovensku
Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR 
k zriadeniu zásahového tímu pre medveďa hnedého
- národná skupina pre zásahový tím (metodické usmernenia),
- vlastný zásahový tím (realizácia zásahov).

Činnosť zásahového tímu
- prevencia (komunikácia s producentami odpadu, chovateľmi, včelármi, pestovateľmi...),
- obhliadky miesta konfliktných situácií a nebezpečných stretov s medveďom hnedým,
- hliadkovanie v rizikových oblastiach,
- plašenie, odchyt a imobilizácia medveďov s pozmeneným správaním, 
- usmrtenie „konfliktných“ medveďov (posledná alternatíva).  



2. Plánovaný zásah do populácie – sleduje zníženie rizika škôd a nebezpečných 
stretov človeka s medveďom, poľovnícke obhospodarovanie medveďa 
a zabezpečenie pozitívneho vzťahu verejnosti k medveďovi.

„Komisia pre ochranu a manažment medveďa hnedého“ – zriaďuje ŠOP SR

- žiadosti od fyzických a právnických osôb, užívateľov poľovných revírov na odchyt 
a odstrel medveďa hnedého,

- výsledky získané z monitoringov medveďa hnedého,
- škody spôsobené medveďom na hospodárskych zvieratách, včelstvách, 

poľnohospodárskych plodinách, a majetku za predchádzajúcu sezónu (KIMS, 
poľovnícka štatistika, štatistika v CEHZ, štatistika včelárskeho zväzu, ap.),

- relevantne zdokumentované nebezpečné strety medveďa s človekom,
- relevantne zdokumentovaný nebezpečný pohyb medveďa v intravilánoch a blízkych 

extravilánoch obcí, turistických, rekreačných, liečebných a iných zariadení ap.,
- lokality a počet usmrtených medveďov za predchádzajúci rok, 
- údaje o stave lokalít území Natura 2000,
- iné dôležité podklady podľa uváženia poradného zboru súvisiace so škodami a 

nebezpečnými stretmi.

MŽP SR – vydá jedno rozhodnutie (určenie) pre každého žiadateľa s určenými 
podmienkami lovu.



Vlk dravý

Ročná kvóta lovu vlka - určuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. 

- doba lovu: od 1. novembra do 15. januára, resp. do doby, pokiaľ už dôjde 
k naplneniu určenej kvóty lovu vlka dravého, okrem území vymedzených v § 71 
ods. 1 písm. a), bod 6, písm. a), b), c) a d) vyhlášky a území európskeho významu, 
kde vlk dravý predstavuje predmet ochrany 

Dôvody ŠOP SR pri návrhu nulovej kvóty lovu vlka: DOČASNÉ RIEŠENIE!!!
- požiadavka EK – vyberanie jedincov z populácie je možné len pri realizácii 

relevantného monitoringu z celého územia SR, 
- zvyšovanie hustoty populácie raticovej prežúvavej zveri,
- zvyšovanie hustoty populácie diviačej zveri,
- zvyšovanie škôd na lesných porastoch a poľnohospodárskych plodinách,
- vlk predstavuje prirodzeného predátora,
- potenciálny eliminátor infekčných ochorení u diviačej zveri,
- odstrelom nedochádza k znižovaniu škôd na hospodárskych zvieratách.



- povinnosť účasti poľovných subjektov na realizácii monitoringu,
- lov prednostne posliedkou, postriežkou. Pracovná skupina môže rozhodnúť aj 

o love vlka na spoločných poľovačkách, mimo území európskeho významu, kde 
vlk predstavuje predmet ochrany,

- v rámci jednej spoločnej poľovačky, jednej poľovníckej sezóny a jedného 
poľovníckeho revíru je možné usmrtiť najviac dvoch jedincov,

- v prípade, že na určitých lokalitách bude povolený lov aj na spoločných 
poľovačkách a dôjde k odloveniu celej svorky (jej zdecimovaniu) nebudú 
uvedené lokality zaradené do procesu kvótovania,

- na spoločnej poľovačke, na ktorej bude umožnený aj lov vlka dravého je možný 
maximálny počet tridsať (30) strelcov,

- prehliadka uloveného jedinca priamo na mieste (okresný úrad OPPLH, ŠOP SR), 
- bezodkladná povinnosť okamžitého nahlásenia uloveného jedinca na úrady (dôležitá 

z dôvodu prípadnej potreby zastavenia lovu po naplnení kvóty), 
- vyplnenie hlásenky o usmrtení a odobratie vzoriek.

Rys ostrovid
- zásah do populácie bezo zmien,
- v prípade zvýšených škôd sa manažment môže realizovať na základe výnimky zo 

zákona 



Rokovania - rozpory 

A. Medveď hnedý:
- monitoring (aktuálne zisťovanie stavu zveri vs. mapovanie užívateľmi poľovných 
revírov, vyžaduje zmeny tlačivách),
- preventívne opatrenia pri predchádzaní škôd na poľnohospodárskych plodinách,
- spôsob náhrady škody na poľnohospodárskych plodinách (medveď vs. raticová 
zver),
- náhrada škôd na raticovej zveri (straty na zveri),
- obhospodarovanie odstrelom a odchytom (výnimky, doba lovu...),
- podmienky lovu (jarný odlov, zásah do populácie...).

B. Vlk dravý:
- monitoring (aktuálne zisťovanie stavu zveri vs. mapovanie užívateľmi poľovných 
revírov, vyžaduje zmeny tlačivách),
- náhrada škôd za straty na raticovej zveri (odstránenie z právnych predpisov, spôsob a 
výška náhrady),
- každoročné stanovenie kvóty odlovu (počet, lokalizácia...)
- lokalizácia odlovu v územiach daných vo vyhláškach a ÚEV,
- spôsob odlovu vlka (individuálne vs. spoločné poľovačky),
- miesto konania obhliadky odloveného jedinca a odber biologického materiálu. 

C. Rys ostrovid: zvýšený záujem z titulu predácie na srnčej zveri



vladimir.antal@sopsr.sk

Ďakujem za pozornosť!!!
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