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5. októbra 2020  

 

 

Vec 

Petícia Dajme pralesom 5 – oznámenie výsledku vybavenia petície   

 

 

Dňa 17. septembra 2020 bola pánovi ministrovi osobne odovzdaná petícia, ktorú zostavili 

organizácie OZ WWF Slovensko a OZ Prales a ktorá je označená ako „Dajme pralesom 5 – Petícia 

za vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovensko“ (ďalej len „petícia“). Odovzdaná petícia obsahovala 

Vami podpísaný text petície a zoznam 30 759 osôb, ktorí petíciu podporili v elektronickej podobe, 

zaznamenaný na USB kľúči.  

 

Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri vybavovaní petície postupovalo podľa § 5 ods. 

6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Na základe posúdenia 

obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného organizačného útvaru ministerstva, a to 

sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Vám zasielame nasledovné odôvodnenie. 

 

V petícii je uvedená požiadavka „My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky žiadame 

Vládu SR o vyhlásenie prírodnej rezervácie PRALESY SLOVENSKA a Ministerstvo životného 

prostredia SR, aby vykonalo všetky potrebné kroky na predloženie návrhu na vyhlásenie prírodnej 

rezervácie PRALESY SLOVENSKA s najprísnejšou ochranou na rokovanie Vlády SR.“. 

 

Ministerstvo v plnej miere vyhovuje požiadavke signatárov petície „Dajme pralesom 5“ 

a v tomto oznámení uvádzame doterajšie kroky vykonané za účelom spracovania a predloženia 

návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska.  

 

Projekt ochrany prírodnej rezervácie (PR) Pralesy Slovenska vypracovala ako odborne 

spôsobilá osoba podľa § 55 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky v spolupráci s občianskym združením (OZ) Prales a OZ WWF Slovensko, ako aj 

v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a štátneho 

podniku Lesy SR, š. p. 

• 

• • 

• 
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Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. „Orgán ochrany prírody je povinný oznámiť 

zámer na základe predloženého projektu ochrany (§ 54 ods. 13).“ Z tohto dôvodu ministerstvo 

listom č 4967/2020-6.1 zo 19. júna 2020 oslovilo dotknuté okresné úrady v sídle kraja a na deň 

26. júna 2020 zvolalo pracovnú poradu s týmito okresnými úradmi, ako aj Štátnou ochranou 

prírody Slovenskej republiky v záujme dohodnutia jednotného postupu. Súčasne pokračovali 

konzultácie s rezortom pôdohospodárstva. Ministerstvo poverilo listom č. 42210/2020 (spis. 

č. 10277/2020-6.1) zo dňa 25. augusta 2020 dotknuté okresné úrady v sídle kraja oznámením 

zámeru na vyhlásenie jednotlivých lokalít navrhovanej PR Pralesy Slovenska. 

 

Príslušné okresné úrady v sídle kraja odo dňa 9. septembra 2020 začali oznamovať zámer 

vyhlásiť jednotlivé lokality navrhovanej PR Pralesy Slovenska verejnými vyhláškami. 

K dnešnému dňu šesť okresných úradov v sídle kraja zverejnilo oznámenie zámeru na vyhlásenie 

jednotlivých lokalít navrhovanej PR Pralesy Slovenska pre všetky lokality vo svojej územnej 

pôsobnosti. Zostávajúci okresný úrad v sídle kraja zverejnil oznámenia zámeru na vyhlásenie 

jednotlivých lokalít navrhovanej PR Pralesy Slovenska pre časť lokalít vo svojej územnej 

pôsobnosti.  

 

Po 15 dňoch od vyvesenia verejnej vyhlášky pre jednotlivé lokality navrhovanej PR Pralesy 

Slovenska začne platiť pre dané lokality PR Pralesy Slovenska predbežná ochrana podľa 

podmienok ochrany určených vo zverejnenom zámere vyhlásiť PR Pralesy Slovenska a zároveň 

začne subjektom dotknutým zamýšľanou ochranou plynúť 30 dňová lehota na prípadné podanie 

písomných pripomienok k zverejnenému zámeru. 

 

Po prerokovaní všetkých podaných pripomienok subjektmi dotknutých zamýšľanou 

ochranou vypracuje ministerstvo podľa čl. 33 a násl. Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej 

republiky návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia 

Pralesy Slovenska a predloží ho na predbežné pripomienkové konanie a na medzirezortné 

pripomienkové konanie a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Ministerstvo 

predpokladá, že návrh nariadenia bude predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky do 

konca roku 2020, pričom vyššie uvedená predbežná ochrana bude zabezpečená pre jednotlivé 

lokality v mesiacoch september - október 2020 (v závislosti od dátumu zverejnenia/doručenia  

oznámenia zámeru na vyhlásenie jednotlivých lokalít navrhovanej PR Pralesy Slovenska) až do 

vyhlásenia časti prírody za chránenú. 

 

Na záver uvádzame, že ministerstvo vysoko oceňuje výraznú úlohu OZ WWF Slovensko 

a OZ Prales v procese prípravy projektu ochrany pre vyhlásenie PR Pralesy Slovenska, i v procese 

predrokovaní. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 


