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Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky 
divej na Slovensku

Operačný program:Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os:Prioritná os:  5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Opatrenie:Opatrenie: 5.1  Zabezpečenie  priaznivého  stavu  biotopov  a druhov  prostredníctvom vypracovania 
a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 
a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane 
realizácie monitoringu druhov a biotopov

5.3  Zlepšenie  informovanosti  a environmentálneho  povedomia  verejnosti,  vrátane 
posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód výzvy:Kód výzvy: OPŽP-PO5-09-1

Obdobie realizácie projektu:Obdobie realizácie projektu: jún 2009 – jún 2014

Rozpočet projektu:Rozpočet projektu: 2 100 398,69 EUR

Ochrana  a manažment  veľkých  šeliem  na  Slovensku  prebieha  v súčasnosti  len  na  základe  tzv. 
„odborného odhadu“, pretože neexistujú relevantné komplexné vedecké údaje o ich populáciách a nie 
je pre nich zavedený jednotný a v praxi realizovaný monitoring. Problémy spočívajú na jednej strane v 
predpokladanom postupnom zväčšovaní  veľkosti  a hustoty  populácie  (medveď hnedý) a na druhej 
strane vo veľmi malej miere poznania chránených druhov živočíchov (mačka, rys). Veľmi dôležitý je aj 
fakt,  že  v rámci  Európskej  únie  sú  navrhnuté  tzv.  európske akčné plány veľkých šeliem,  v rámci 
ktorých aj Slovenská republika musí vypracovať akčný plán veľkých šeliem vrátane mačky divej. Tak 
isto absentuje na Slovensku aj program starostlivosti o vybrané druhy chránených živočíchov. Zároveň 
je potrebné poznamenať, že v súčasnosti je problematika veľkých šeliem veľmi intenzívne vnímaná 
hlavne odbornou verejnosťou, čo spôsobuje veľké problémy pri ich ochrane a aktívnom manažmente.
Potreba realizácie projektu vyplynula hlavne z hľadiska komplexného vyriešenia problematiky veľkých 
šeliem na Slovensku. Dôležité je spresnenie údajov o:

- ich celkovom počte,
- hustote populácie,



- pohlavnej a vekovej štruktúre, 
- dennej a sezónnej aktivite vo vzťahu k prírodným aj antropogénnym faktorom,
- správaní sa vo vzťahu k antropogénnym faktorom,
- zdravotnom stave a kondícii,
- priestorovej aktivite a migrácii,
- veľkosti a prekrývaní domovských okrskov (HOME RANGE),
- vzájomných vnútrodruhových vzťahoch v rámci populácie,
- vhodnosti, resp. nevhodnosti biotopov, 
- fragmentácii biotopov v rámci areálu ich prirodzeného rozšírenia, 
- zhodnotenie existujúcich a návrh nových spôsobov ochrany proti škodám,
- ochrane a poľovnom obhospodarovaní.

Na podklade všetkých získaných a vyhodnotených údajov bude možné vypracovať plány ochrany a 
manažmentu  o veľké  šelmy,  predstavujúce  nevyhnutnú  súčasť  európskych  manažmentových 
plánov.  

Po  ukončení  realizácie  aktivít  projektu  očakávame  v budúcnosti  jednoduchšiu  praktickú  realizáciu 
ochranných, ale aj manažmentových opatrení navrhovaných v projekte. V projekte budú stanovené aj 
trendy vývoja, ktoré v kombinácii s nepretržitým monitoringom po ukončení projektu umožnia aktívnu 
ochranu uvedených druhov chránených živočíchov na Slovensku.   

Dôležitosť  výskumu  je  podstatná  aj  zo  stránky  laického  pozadia,  ktoré  sa  pravidelne   dožaduje 
prostredníctvom  médií  o zodpovedanie  otázok  týkajúcich  sa  vzniknutých často  krát  až  kritických 
situácií  (veľké škody, napadnutie  človeka ap.)  ,  na ktoré odborná komunita odpovedá na základe 
nerelevantne podložených informácií. 

Aktivity projektu:Aktivity projektu:

Projekt  je  zameraný  na  realizáciu  podrobného  výskumu  a monitoringu  populácií  veľkých  šeliem 
a mačky divej v rámci ich celého areálu rozšírenia, resp. tieto areály rozšírenia upraviť na základe 
aktuálneho a potenciálneho výskytu týchto veľkých šeliem. Empirický materiál zozbieraný pri tomto 
výskume a monitoringu bude použitý na vypracovanie plánov manažmentu a ochrany o tieto veľké 
šelmy, ktoré by sa mali stať súčasťou európskych akčných plánov veľkých šeliem.      

Obr. č. 1 – Mapa realizácie výskumu a monitoringu veľkých šeliem a mačky divej v rámci ich areálu 
prirodzeného rozšírenia

Celý projekt je rozdelený na tri základné okruhy:



1. Výskum aVýskum a  monitoring populácií veľkých šeliem amonitoring populácií veľkých šeliem a  mačky divej na Slovenskumačky divej na Slovensku
2.2. Vypracovanie manažmentových plánov aVypracovanie manažmentových plánov a  plánov ochrany populácií veľkých šeliemplánov ochrany populácií veľkých šeliem   

aa  mačky divejmačky divej
3.3. Podporné aktivity projektuPodporné aktivity projektu

V rámci jednotlivých okruhov sú plánované rôzne aktivity vyplývajúce od druhu monitorovaného 
chráneného  živočícha,  ako  aj  z potrieb  vyplývajúcich  z výstupov  projektu.  Jednotlivé  spôsoby 
monitoringu nebudú pre všetky uvedené druhy živočíchov rovnaké a budú realizované na základe už 
existujúcich metodík  na Slovensku, ale  aj  v rámci  Európskej  únie.  Jednotlivé navrhované spôsoby 
zberu empirického materiálu, resp. realizácia monitoringu aktuálneho stavu je rozdelená do dvoch 
základných skupín a to na terénne práce a kancelárske práce.      

1. Aktivity výskumu a1. Aktivity výskumu a  monitoringu populácií veľkých šeliem amonitoringu populácií veľkých šeliem a  mačky divejmačky divej   
na Slovensku:na Slovensku:

A. Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na SlovenskuA. Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na Slovensku  
V rámci tejto aktivity plánujeme odchytiť, imobilizovať (uspať pomocou narkotizačných látok) a GPS 
vysielačom  označiť  15  jedincov  medveďa  hnedého  v rámci  jeho  súčasného  areálu  prirodzeného 
rozšírenia.  Všetky  jedince  a ich  aktivity  sa  budú  monitorovať  pomocou  GPS  a VHF  telemetrie 
a priebežne získavané dáta (údaje) sa budú postupne vyhodnocovať. Zber dát (údajov) spočíva hlavne 
v zisťovaní informácii o etológii a biológii sledovaných živočíchov a to: 

- časovej aktivite – dennej a sezónnej aktivite v závislosti od viacerých faktorov (napr. dĺžka 
hibernácie vo vzťahu k prírodným aj antropogénnym faktorom,...),

- správaní sa vo vzťahu k antropogénnym faktorom,
- priestorovej aktivite v závislosti od  denzity populácie medveďa a antropogénnych vplyvov,
- migrácii v vzhľadom na možnosť získavania potravy ,
- veľkosti  a prekrývaní  domovských  okrskov  (HOME  RANGE)  v závislosti  od  veku,  pohlavia 

a hustoty  populácie  medveďa  hnedého  a z toho  štatisticky  odvodená  jeho  početnosť 
populácie,

- vzájomných vnútrodruhových vzťahoch v rámci populácie a medzidruhových vzťahoch (vzťah 
predátor a korisť),

- vhodnosti, resp. nevhodnosti biotopov, 
- využívaní makro a mikrohabitátov a ich preferencia v závislosti od prírodných, klimatických a 

antropogénnych vplyvov.
Aktivita je rozdelená na tri podaktivity:
A1. Proces imobilizácie 15 jedincov medveďov:

1. Vypracovanie  priestorového  dizajnu  odchytu  jedincov  na  vybranom  území   prirodzeného 
rozšírenia medveďa hnedého na Slovensku a prípravné práce,

2. Montáž, demontáž a prevoz odchytových zariadení,
3. Periodická kontrola, údržba a aktivovanie odchytových zariadení,
4. Odchyt, imobilizácia, nasadenie GPS satelitných telemetrických vysielačov na 15 medveďov 

a odber vzoriek na veterinárne vyšetrenia,
5. Intenzívne vnadenie medveďov rôznym druhom potravy na zabezpečenie úspešného odchytu.

A2. Proces telemetrického GPS satelitného monitoringu 15 jedincov medveďa hnedého, 
zberu dát a ich vyhodnotenia pomocou softwarových produktov:

1. Prenos, zber a spracovanie dát prostredníctvom satelitnej  telemetrie -  GPS lokalizácie každú 
hodinu/výpisy z centrálneho počítača v 7 dňovom intervale,

2. Individuálne sledovanie a zber dát pomocou satelitnej telemetrie,
3. Individuálna foto a videodokumentácia jedincov,
4. Vyhodnotenie domovských okrskov jednotlivých jedincov,
5. Vyhodnotenie individuálnej migrácie,
6. Vyhodnotenie  domovských  okrskov  a  migrácie  z  hľadiska  štruktúry  populácie  v  príslušných 

orografických celkoch,
7. Overenie výsledkov sledovania veľkosti domovských okrskov a migrácie  v teréne,
8. Vyhodnotenie individuálnych denných domovských okrskov,



9. Vyhodnotenie individuálnych mikrohabitatových nárokov,
10.Overenie a zber dát pre podrobnú analýzu mikrohabitatových nárokov v teréne,
11.Vyhodnotenie makrohabitatových nárokov v teréne.

A3. Vypracovanie (a tlač) komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na Slovensku 

B.  Vypracovanie  komplexnej  štúdie  odhadu  početnosti  populácie  medveďaB.  Vypracovanie  komplexnej  štúdie  odhadu  početnosti  populácie  medveďa  
hnedého neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu hnedého neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu 
Aktivita je rozdelená na tri podaktivity:
B1. Zber vzoriek trusu a ostatného biologického materiálu a rozbory DNA. 

B2. Vlastné rozbory DNA – neinvazívne vzorky (trus, srsť, moč, perie) predstavujú vysoko etický 
zdroj DNA pre štúdie s využitím genetických metód. Genotyp jedinca je určený na základe analýzy 
viacerých lokusov z čoho možno určiť počet jedincov v súbore vzoriek (minimálna veľkosť populácie) 
a následne  použitím  štatistických  metód  odhadnúť  celkovú  veľkosť  populácie.  Existujú  viaceré 
metodiky a štúdie zamerané na odhad početnosť živočíchov na základe neinvazívnych vzoriek. Okrem 
početnosti je dôležitým znakom populácie jej sexuálna štruktúra. Pohlavie jedincov je možné určiť na 
základe produktu lokusu SRY, ktorý je špecifický pre jedincov samčieho pohlavia. 

Na základe analýz neinvazívnych vzoriek možno čiastočne sledovať veľkosť domovských okrskov 
živočíchov.  Údaje  o paternite,  sociálnej  štruktúre  a systéme  párenia  nepochybne  prinášajú  nové 
poznatky  o biológii  sledovaných  druhov.  V neposlednom  rade  možno  sledovať  tok  génov  medzi 
jednotlivými  populáciami.  Týmto  spôsobom je  možné  zistiť  mieru  izolovanosti  populácii  medveďa 
v jadre rozšírenia a východoslovenskej populácie.

Počítame, že v priemere bude potrebné 4 krát opakovať PCR amplifikáciu a fragmentačnú analýzu 
(z dôvodu očakávanej nižšej kvality a kvantity DNA vo vzorkách trusu). V zahraničných štúdiách bolo 
na základe skúseností odvodené, že pre relevantný odhad je potrebné vyzbierať 2,5 – 3 násobný 
počet vzoriek trusu oproti predpokladanému počtu indivíduí v populácii. Počíta sa tu pri tom so 50 – 
60  %  úspešnosťou  izolácie.  Ak  teda  hypoteticky  predpokladáme  na  Slovensku  1  000  jedincov 
medveďa hnedého, je  potrebné vyzbierať  2 500 – 3 000 vzoriek trusu. Čiže základnými údajmi 
zisťovanými touto metódou sú údaje o:

- celkovej početnosti populácie,
- hustote populácie,
- pohlavnej štruktúre populácie, 
- toku génov medzi populáciami.

B3. Vypracovanie (a tlač) komplexnej štúdie o odhade početnosti medvedej populácie na 
Slovensku

C. Vypracovanie štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého naC. Vypracovanie štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého na  
SlovenskuSlovensku

Aktivita je rozdelená na dve podaktivity:
C1. Zisťovanie zdravotného stavu populácie bude vykonávané prostredníctvom zberu vzoriek 
v teréne (odber vzoriek aj pri imobilizácii) a následného koprologického vyšetrenia. Počítame s 1 000 
vzorkami trusu medveďa. Následne počítame s odberom 20 vzoriek krvi z ulovených, resp. uhynutých 
(ak  to  bude možné)  jedincov na serologické  vyšetrenia.  Na základe  týchto  vyšetrení  je  potrebné 
zistenie údajov o:

- zdravotnom stave a kondícii populácie medveďa hnedého na Slovensku.

C2. Vypracovanie (a tlač) komplexnej štúdie o zdravotnom stave medvedej populácie na 
Slovensku 

D. Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkýchD. Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkých  
šeliem ašeliem a  mačky divej na Slovensku pomocou podporných foriem monitoringu  mačky divej na Slovensku pomocou podporných foriem monitoringu  
D1. Veľkoplošný monitoring veľkých šeliem



Táto metóda monitorovania stavu populácie na výberových modelových územiach Slovenska spočíva 
v opakujúcom sa pozorovaní  (sčítavaní)  jedincov priamym sledovaním, resp.  pochôdzkou v teréne. 
V rámci metódy budú sledované údaje o:

- výskyte jedincov v danej lokalite, 
- veľkosti a hustote populácie,
- pohlavnej a vekovej štruktúre,
- pohybe jedincov na výberovom modelovom území.

     D1a. Stacionárny veľkoplošný monitoring veľkých šeliem na výberových plošných 
jednotkách    
Jedná  sa  o spôsob  monitoringu  na  základe  tzv.  stacionárov  v jarných  a  letných  mesiacoch. 
Pozorovatelia  sú  rozmiestnený  v rámci  modelového územia  na  jednotlivé  lokality  pozorovania, 
odkiaľ pozorujú vytýčený priestor. Celý monitoring trvá 3 dni, pričom monitorovacie obdobie je 
rozdelené:
- prvý deň vo večerných hodinách (v závislosti od svetelných podmienok),
- druhý deň ráno a vo večerných hodinách ako v predchádzajúci deň,
- tretí deň sa monitoruje len raz v skorých ranných hodinách.
Úlohou tohto typu monitoringu založenom na viacdňovom organizovanom pozorovaní jedincov je 
zaznamenávať  okrem  etológie  aj  početnosť  populácie.  Charakteristickým  je  pre  neho 
odstraňovanie duplicitných pozorovaní na základe presnej identifikácie jedinca v aktuálnom čase 
a priestore a zobrazenie do máp. Zároveň ak je to možné mapovateľ vyhotoví fotodokumentáciu. 
Výberové plošné jednotky
- Národný park Malá Fatra,
- Národný park Nízke Tatry,
- Tatranský Národný park,
- Národný park Veľká Fatra.
     D1b. Veľkoplošné sčítavanie medveďa na výberových plošných jednotkách
Veľkoplošné sčítavanie je potrebné vykonávať opakovane v priebehu dvoch nasledujúcich dňoch. 
Pri  tejto  metóde  sú  však  veľmi  dôležitým  a limitujúcim  faktorom  prírodné  pomery  a počasie 
v danej lokalite (výška a kvalita snehovej pokrývky ap.). Na modelovom území sa bude sčítavanie 
vykonávať opakovane počas dvoch dní, pričom prvý aj druhý deň sa prejde celé modelové územie 
podľa  presne  vytýčených  trás.  Počas  realizácie  projektu  sú  naplánované  veľkoplošné  sčítania 
každý rok v predjarnom alebo jesennom (zimnom) období. Jedná sa však o doplnkovú metódu, 
ktorá  v kombinácii  s ostatnými  metódami  (telemetrické  sledovanie,  zber  trusu a rozbory  DNA) 
a vhodnými  štatistickými  ukazovateľmi  podáva  spresňujúce  údaje  o stave  populácie  veľkých 
šeliem  na  Slovensku.  Túto  metódu  plánujeme  aplikovať  len  na  jednom  modelovom  území 
Chránenej krajinnej oblasti Poľana, z dôvodu opakovaných sčítaní veľkých šeliem na tomto území 
v predchádzajúcom období. 
V rámci tejto aktivity budú monitorované všetky druhy veľkých šeliem a mačky divej rozšírených 
v rámci Slovenskej republiky.     

 D2. Nepretržitý monitoring populácií veľkých šeliem bude rozdelený na dva druhy:
D2a. Intenzívny monitoring:
Hlavnou  metódou  je  pravidelné  a  opakované  stopovanie  a sledovanie  všetkých  znakov  existencie 
jedincov  v daných  lokalitách  na  základe  výskytu  stôp,  trusu,  ulovenej  raticovej  zveri,  brlohov, 
sledovanie pri krmoviskách (v jeden čas by mali byť v rámci poľovných revírov obsadené lokality, kde 
sa bude prikrmovať a sledovať pohyb a aktivita medveďa), aplikácia sledovania pomocou fotopascí 
ap.  
D2b. Extenzívny monitoring:

1. Dotazníkové mapovanie území areálu prirodzeného rozšírenia v Slovenskej republike.
2. Zber údajov o uhynutých a odlovených jedincoch.

V rámci  tejto  aktivity  budú  monitorované  všetky  druhy  veľkých  šeliem a mačky  divej  rozšírených 
v rámci Slovenskej republiky.

D3. Nepretržitý monitoring populácie mačky divej 



Hlavnou  metódou  je  pravidelné  a  opakované  stopovanie  a sledovanie  všetkých  znakov  existencie 
jedincov v daných lokalitách na základe výskytu stôp, trusu, ap.
D3a. Monitoring mačky divej formou pascí  vo forme kolíkov inštalovaných na jej prechodoch 
a natretých atraktantom, pričom mačka zanecháva pobytové stopy, ktoré budú neskôr analyzované 
(DNA rozbory ap.)   
D3b. Evidencia všetkých správ a signálnych údajov o súčasnom výskyte mačky divej.
D3c.  Vypracovanie  detailnej  časovo  –  analytickej  štúdie,  ktorá  by  zhodnotila  vývoj 
populácie  mačky  divej  na  území  SR  behom  posledných  3  –  4  storočí  s dôrazom  na 
preukázanie vierohodnosti (či nevierohodnosti) historických dôkazov výskytu.
D3d. Vypracovanie porovnávacej stanovištnej analýzy u existujúcich populáciách mačky 
divej v strednej Európe a na jej podklade vytvorenie mapy areálu prirodzeného rozšírenia 
(dlhodobého výskytu), ktorá by charakterom prírodných pomerov (kombinácia biotických 
a abiotických činiteľov) odpovedala biotopovým nárokom monitorovaného druhu.

E.  Vypracovanie  komplexnej  štúdie  E.  Vypracovanie  komplexnej  štúdie  škôd  spôsobených  veľkými  šelmamiškôd  spôsobených  veľkými  šelmami  
aa  možnosti ich elimináciemožnosti ich eliminácie
Aktivita priamo súvisí s monitoringom veľkých šeliem, nakoľko okrem zisťovania všetkých dôležitých 
charakteristík populácie veľkých šeliem (početnosť populácie, pohlavná a veková štruktúra, etológia 
ap.)  je potrebné zistiť  aj  správanie sa veľkých šeliem (najmä medveďa) vo vzťahu k škodám na 
hospodárskych  zvieratách,  včelstvách,  poľnohospodárskych  kultúrach,  čiže  problém 
synantropizácie. V rámci aktivity je potrebné aj riešenie problematiky škôd na poľovnej zveri. Len 
na základe  vykonanej  aktivity  dokážeme presnejšie  povedať akým spôsobom dochádza  k škodám 
spôsobených veľkými  šelmami,  resp.  možnosti  ich  zníženia  a úplnej  eliminácie.  Aktivita  významne 
prispeje  k riešeniu  problematiky  určenia  vhodných ochranných opatrení  a tiež  k priaznivému stavu 
veľkých šeliem.   
Aktivita zároveň aj veľmi úzko súvisí s vypracovaním vykonávacích predpisov (vyhlášky, nariadenia 
vlády)  k pripravovanému novému zákonu o ochrane prírody a krajiny,  nakoľko v súčasnosti  chýba 
podrobná právna norma zaoberajúca sa škodami spôsobenými veľkými šelmami. Na podklade tejto 
úlohy plánujeme vypracovanie tejto právnej normy, ktorá by riešila problematiku hlavne zisťovania, 
oceňovania a úhrady škody. Pri oceňovaní škôd je veľmi dôležitý spôsob ochrany majetku, pretože od 
dostatočného zabezpečenia by v budúcnosti mala závisieť aj výška uplatnenej náhrady.

Aktivita má jednu podaktivitu:
E1.  Vypracovanie  podrobného  manuálu  prevencie,  oceňovania  a vyplácania  škôd 
spôsobených veľkými šelmami
V rámci podaktivity je potrebné vypracovanie komplexnej štúdie škôd spôsobených veľkými šelmami, 
ktorá  bude  mať  praktický  dosah  pri  riešení  legislatívnych  zmien  v oblasti  poľovníctva  a ochrany 
prírody. Štúdia bude podrobne riešiť hlavne problematiku:

- zisťovania škôd,
- zhodnotenia existujúcich spôsobov ochrany proti škodám,
- oceňovania škôd,
- prevencie škôd,
- náhrad za obmedzené obhospodarovanie pri vzniku škôd,
- prevencie a ochrany pred nebezpečnými stretmi človeka s veľkými šelmami.  

Empirický  materiál  potrebný  na  vypracovanie  aktivity  Štátna  ochrana  prírody  SR  každoročne 
eviduje  a využíva  pri  vypracovávaní  odborných  stanovísk  pri  vydávaní  výnimiek  na  zásah  do 
populácie  veľkých  šeliem.  Celá  aktivita  spočíva  v  pravidelnom  štatistickom  vyhodnocovaní 
uvedeného  materiálu  v závislosti  od  pravdepodobnej  hustoty  populácie,  zisťovania  názorov 
domácej odbornej a laickej verejnosti na škody spôsobené veľkými šelmami formou špeciálnych 
dotazníkov,  zvyšovanie  úrovne  poznania  obyvateľstva  a farmárov  o populácii  veľkých  šeliem, 
možnostiach  ochrany  majetku a zdravia  obyvateľstva.  Všetky  uvedené výsledky budú detailne 
vyhodnotené,  porovnávané  so  zahraničnými  vedeckými  štúdiami  a  následne  zapracované  do 
manažmentových plánov.       



Pre  vypracovanie  manažmentových  plánov  (ochrany  a obhospodarovania)  populácií 
veľkých  šeliem  a mačky  divej  na  Slovensku  ako  hlavného  výstupu  projektu  bolo 
navrhnutých  viacero  spôsobov  monitoringu,  ktoré  budú  navzájom  porovnávané  a 
vyhodnocované,  aby  poskytli  ucelený  obraz  informácií  na  stanovenie  jej  optimálneho 
spôsobu ochrany a ekologického obhospodarovania.  V rámci  manažmentových opatrení 
(ochrany)  je  potrebné  vyriešiť  aj  problematiku  oceňovania  škôd  na  hospodárskych 
zvieratách,  poľovnej  zveri,  poľnohospodárskych  plodinách  a majetku  spôsobených 
medveďom.    

F. Spracovanie . Spracovanie databázy pre vypracovanie informačného systému ISdatabázy pre vypracovanie informačného systému IS 
Jedná sa o vypracovanie komplexného informačného systému pre potreby ochrany a manažmentu 
veľkých šeliem na Slovensku. 
Vytvorenie  a spracovanie  historických  a súčasných  databáz  –  všetky  základné 
charakteristiky  musia  byť  spracované  do  podoby,  aby  mohli  byť  zapracované  a využívané 
navrhnutým  softwarom.  Vypracovaný  software  bude  slúžiť  na  presnú  evidenciu  všetkých 
základných charakteristík populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku. Presná evidencia 
poskytne aktualizované údaje o:
- početnosti, pohlavnej a vekovej štruktúre populácie,
- počte plánovaných a skutočne odlovených jedincov,
- počte nelegálne ulovených jedincov,
- počte zistených uhynutých jedincov,
- výške škôd spôsobených veľkými šelmami,
- nebezpečných stretoch človeka s medveďom, 
- grafické a štatistické vyhodnotenie editovaných údajov.

Na  podklade  takto  zhromaždených  údajov  bude  možné  v budúcnosti  vyhodnocovať  dynamiku 
populácie,  nebezpečenstvo  smrteľných  stretov  veľkých  šeliem s dopravnými  prostriedkami,  trendy 
vývoja škôd spôsobených veľkými šelmami a stanoviť tak ich optimálnu ochranu, resp.  ekologický 
manažment po skončení realizácie projektu. Okrem Štátnej ochrany prírody SR plánujeme využívanie 
softwaru aj orgánmi štátnej správy SR.
Vypracovanie  komplexného  informačného  systému  predstavuje  neoddeliteľnú  súčasť 
manažmentu veľkých šeliem, nakoľko zabezpečí  prehľadnosť a aktuálnosť uvedených 
údajov.

2.  Vypracovanie  manažmentových  plánov  a2.  Vypracovanie  manažmentových  plánov  a  plánov  ochrany  populáciíplánov  ochrany  populácií   
veľkých šeliem aveľkých šeliem a  mačky divejmačky divej –  vyhodnocovanie získaného empirického materiálu zo 
všetkých metód monitoringu. Všetky údaje získané na výberových jednotkách budú interpolované 
na základe štatistických charakteristík  pre podmienky SR. Pre jednotlivé druhy veľkých šeliem 
budú  vypracované  tzv.  manažmentové  plány,  pričom pre  mačku  divú  sa  bude  realizovať  len 
monitoring, manažmentový plán pre nedostatok relevantných údajov nebude možné vypracovať 
(vypracovaný  bude  metodický  postup  monitoringu,  ako  aj  aktualizácia  areálu  prirodzeného 
rozšírenia). V rámci tejto úlohy plánujeme prípadný návrh zmeny legislatívnej ochrany v závislosti 
od  vyhodnotenia  jednotlivých  spôsobov  výskumu  a  monitoringu.  Zároveň  na  základe  úlohy 
ohľadne škôd spôsobených veľkými šelmami plánujeme vypracovať právny predpis na jednotné 
oceňovanie, evidenciu a náhradu škôd spôsobených veľkými šelmami.  Manažmentové plány, 
resp. plány ochrany predstavujú teda hlavný cieľ projektu.   

3. 3. Doplnkové aktivity projektu -Doplnkové aktivity projektu - (vydávanie letákov, rozhlas, TV, účasť (vydávanie letákov, rozhlas, TV, účasť   
na seminároch a konferenciách, web stránka ap.)na seminároch a konferenciách, web stránka ap.) – v rámci podporných aktivít 
projektu plánujeme realizovať nasledovné podopatrenia:

G.  Príprava aG.  Príprava a  vydanie  vedeckej  publikácievydanie  vedeckej  publikácie –  napísanie  a  vydanie  komplexnej  vedeckej 
publikácie „Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku“ s najnovšími výsledkami výskumu a 
monitoringu.  Publikácia  bude  detailne  informovať  o  skutočnom  stave,  ochrane  a  o manažmente 
populácií veľkých šeliem na Slovensku a v zahraničí. Zároveň bude slúžiť na zvýšenie informovanosti 
o danej problematike u odbornej, ako aj laickej verejnosti.    



H.  Príprava,  H.  Príprava,  vydanie  avydanie  a  tlač  špeciálnych  náučno  –  propagačných  publikácií  pretlač  špeciálnych  náučno  –  propagačných  publikácií  pre  
verejnosťverejnosť –  propagačné  materiály  pre  verejnosť  (letáky,  brožúry)  budú  slúžiť  na  zvyšovanie 
informovanosti o problematike hlavne pre laickú verejnosť. Sú naplánované tri druhy propagačných 
materiálov:

- letáky  (publikácie)  určené  pre  deti  –  jednoduchou  formou  informujú  o biológii,  etológii, 
priestorových a potravných nárokoch veľkých šeliem, 

- letáky  (publikácie)  určené  pre  dospelých  –  informujú  o možnostiach  zníženia  rizika 
nebezpečných  stretov  človeka  s veľkými  šelmami,  zásady  správania  sa  pri  nebezpečnom 
strete, informácie o spôsoboch ochrany týchto druhov ap.,

- publikácia  pre  farmárov  –  poskytne  informácie  o možnostiach  a spôsoboch  prevencie  a 
ochrany hospodárskych zvierat,  poľovnej  zveri,  poľnohospodárskych plodín a majetku pred 
škodami spôsobenými veľkými šelmami a zároveň bude informovať o možnostiach finančných 
kompenzácií pri vzniknutých škodách.    

Propagačné  materiály  budú  distribuované  do  škôl,  knižníc,  farmárom,  ochranárskej,  lesníckej 
a poľovníckej  verejnosti,  v rámci  účasti  na  seminároch  a relevantných  podujatiach.  Publikácie 
zároveň predstavujú určitý zdroj propagácie projektu. 

I. Založenie aI. Založenie a  aktualizácia web stránkyaktualizácia web stránky – o priebehu realizácie projektu, ako aj o vývojových 
trendoch populácií  veľkých šeliem po jeho skončení bude odborná a laická verejnosť informovaná 
prostredníctvom  pravidelne  aktualizovanej  web  stránky.  Informácie  budú  zverejňované,  buď  ako 
súčasť  webu Štátnej  ochrany  prírody  SR (www.sopsr.sk),  alebo  bude  vytvorená  samostatná  web 
stránka projektu.       

J.  Organizovanie  a  aktívna  účasť  na  relevantných  podujatiachJ.  Organizovanie  a  aktívna  účasť  na  relevantných  podujatiach –  v rámci  ktorých 
budeme pripravovať referáty s informáciami o pripravovanej, resp. už prebiehajúcej realizácii projektu. 
Medzi  relevantné  podujatia  patrí  organizovanie  seminárov,  workshopov,  konferencií  a kolokvií 
s ochranárskou, lesníckou, poľovníckou a prírodovedeckou tematikou. 

http://www.sopsr.sk/

