
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ČERÍN 
Čerín 85, 974 01  Banská Bystrica 

 

K rukám starostov a starostiek obcí 

Čerín, Sebedín-Bečov, Dúbravica, Oravce 

 

  

 

Monitorovanie výskytu veľkých šeliem v k. ú. obce – žiadosť o súčinnosť 

 

 

 Ako predseda Poľovníckeho združenia Čerín si dovoľujem obrátiť sa touto formou na vás so žiadosťou 

o súčinnosť pri sledovaní výskytu veľkých šeliem (medveďa hnedého a vlka dravého) v katastrálnom území 

vašej obce. 

 

 V oboch prípadoch sa jedná o chránené živočíšne druhy, ktoré nie je povolené  pri výkone práva 

poľovníctva loviť. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, i v tomto roku sa poľovníkom nášho poľovníckeho 

združenia dostávajú ústne informácie o priamych kontaktoch najmä s medveďom hnedým a o zvýšenom 

výskyte vlka dravého. Obyvatelia sa preto z dôvodu strachu o svoj život, alebo majetok úplne prirodzene 

obracajú na členov nášho poľovníckeho združenia so žiadosťami o pomoc, ktorú im z dôvodu celoročnej 

ochrany uvedených šeliem naše poľovnícke združenie poskytnúť nevie a ani nemôže. 

 

 Zo strany štátu zatiaľ nevidieť snahu o riešenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. Preto 

sme sa rozhodli, požiadať Vás o pomoc, ktorá by spočívala vo vhodnej forme zverejnenia našej žiadosti (aj 

vyhlásenia v miestnom rozhlase) a v sústreďovaní informácií s najrôznejších zdrojov o stretnutiach alebo 

spozorovaní výskytu či už medveďa hnedého, alebo vlka dravého s určením dňa a miesta, prípadne aj 

popísaním konkrétnej škody na majetku pokiaľ vznikla. Zároveň si vás dovoľujem požiadať o oboznámenie 

poslancov vášho obecného zastupiteľstva s touto žiadosťou, ktorí môžu informáciu ústne poskytnúť ďalším 

občanom.  

 

 Našim cieľom je zhromaždiť všetky dostupné informácie, ktoré následne vyhodnotíme a porovnáme 

s pozorovaniami členov nášho poľovníckeho združenia a zašleme úradnou poštou ústrednému orgánu štátnej 

správy kompetentnému hľadať účinné riešenie tejto problematiky. Po obdržaní vyjadrenia ústredného orgánu 

štátnej správy vás s jeho závermi budeme písomne informovať. 

 

 Všetky informácie prosím zasielať na adresu Poľovníckeho združenia Čerín 85, alebo na 

judr.kvak@gmail.com. 

 

 S úctou 

       

 

V Čeríne dňa 10. augusta 2021 

 

 

 

 

 

 

         JUDr. Pavel Kvak v. r. 

       Predseda 

          Poľovnícke združenie 

           Čerín     
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