
Príloha k záznamu z rokovania dňa 16.12.2019  

Vyhodnotenie písomných pripomienok zaslaných  k zámeru vyhlásiť PR Rydošová 

 

 

P.č. Subjekt  

[list]  
Pripomienky Typ Vyh. Spôsob vyhodnotenia 

1. 

Lesy Slovenskej 

republiky š.p. 

Námestie  SNP 8 

975 66 Banská 

Bystrica 

[č. 45439/2019-230  

zo dňa 02.12.2019] 

Kap. 3.2. Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania 

asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov 

a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých 

ekologicko – funkčných priestoroch a zónach 

V kapitole sa uvádza: „Možný len jednotlivý sanitárny výber stromov 

v zmysle požiadaviek UNESCO, nakoľko sú porasty zaradené do 

nárazníkovej zóny B1, ktoré tvoria ochrannú zónu vlastnej jadrovej 

časti.“ Vo vládou schválenom materiáli „Návrh na úpravu hraníc 

slovenských komponentov lokality svetového dedičstva Staré bukové 

lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ v kapitole 4. 

Zabezpečenie ochrany slovenských komponentov a ich nárazníkových 

zón sa uvádza: „v striktnej nárazníkovej zóne B1 do vzdialenosti 100 m 

od jadrovej zóny a v lokalitách, ktoré sú hodnotné z hľadiska ich 

prirodzenosti (podľa mapovej prílohy) akékoľvek zásahy do porastov len 

formou jednotlivého stromového výberu so súhlasom ŠOP SR v prospech 

ochrany samotných komponentov“. Žiadame, aby bol vyššie citovaný 

text upravený podľa znenia vo vládou schválenom materiáli.    

Z 
A 

 

Text v projekte ochrany bol upravený tak, aby bol v súlade 

s vládou schváleným materiálom. 

Kap. 3.3. Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného 

obhospodarovania 

V kapitole sa uvádza: „V zóne B dôjde k obmedzeniu hospodárenia 

v lesných porastoch na jednotlivý výlučne sanitárny výber stromov, ktoré 

by mohli mať nepriaznivý vplyv na vlastné územie zóny A.“ Žiadame, 

aby bol vyššie citovaný text upravený podľa znenia vo vládou 

schválenom materiáli.  

Z A 

 Text v projekte ochrany bol upravený tak, aby bol 

v súlade s vládou schváleným materiálom. 

Kap. 3.3. Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného 

obhospodarovania 

Vo vládou schválenom materiáli „Návrh na úpravu hraníc slovenských 

komponentov lokality svetového dedičstva Staré bukové lesy a bukové 

pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ v kapitole 4. Zabezpečenie 

ochrany slovenských komponentov a ich nárazníkových zón sa uvádza: 

Za týmto účelom je potrebné vybudovať udržateľnú dopravnú sieť tak, 

aby boli v území súčasne rešpektované záujmy ochrany prírody 

a krajiny. Zrekonštruovanie a zracionalizovanie lesnej dopravnej siete si 

bude vyžadovať podrobnejšiu variantnú analýzu so zvážením 

ekologických, technických, ako aj finančných faktorov.“ Z toho je 

zrejmé, že pre obhospodarovanie územia v prospech ochrany 

komponentov je potrebná udržiavaná sieť lesných ciest a zvážnic. 

Z ČA 

Text v projekte ochrany bol upravený tak, aby bol v súlade 

s vládou schváleným materiálom. Ten v zóne B2 lokality 

svetového prírodného dedičstva umožňuje  budovať 

a udržiavať potrebnú dopravnú sieť. Zóna B2 však nie je 

zaradená v PR Rydošová. V zónach A a B1 lokality 

svetového prírodného dedičstva, ktoré sú súčasťou PR 

Rydošová, bol text  projektu ochrany PR Rydošová 

upravený tak, že v zóne A a B v rámci  PR Rydošová bude 

umožnené len primerané udržiavanie existujúcej lesnej 

cestnej siete, nie budovanie nových ciest. 
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V kapitole žiadame jednoznačne uviesť, že bude umožnené 

využívanie a údržba existujúcich lesných ciest a zvážnic. 

Kap. 4.1. Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba 

uplatňovania zákazov a obmedzení 

V kapitole sú nesprávne uvedené ustanovenia týkajúce sa nepôvodných 

druhov živočíchov a rastlín. V súčasnosti je uvedená oblasť upravená 

novelou zákona č. 543/2002 Z.z.. Žiadame opraviť.   

Z A 

Text v projekte ochrany bol upravený tak, aby bol v súlade 

s ustanoveniami v zákone č. 543/2002 Z. z. 

Kap. 5.3 Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú 

starostlivosť v jednotlivých ekologicko – funkčných priestoroch 

Žiadame, aby bola kapitola dopracovaná. Pre jednotlivé zóny je dôležité 

vymedziť činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie starostlivosti 

o predmety ochrany a prispievajú k dosiahnutiu cieľov ochrany (jedná sa 

hlavne o nákladové položky, ktoré nevytvárajú zisk). Štátny správca 

pozemkov nemá (vzhľadom na právnu formu spoločnosti- zákon č. 

111/1990 Z.z.) zabezpečený finančný zdroj na financovanie stratových 

aktivít, preto je potrebné do budúcnosti preňho tieto zdroje zabezpečiť 

zo strany predkladateľa návrhu.  

 

Z ČA 

Predmetná kapitola bola upravená tak, že bol zapracovaný 

text: „Pri navýšení nákladov  nad rámec bežného 

obhospodarovania pri vykonávaní  hospodárskych 

opatrení  v zóne B prírodnej rezervácie  môže 

obhospodarovateľ požiadať o finančný príspevok v súlade 

s § 60 zákona č.543/2002 Z.z..   Prípadné iné zákonné 

formy financovania stratových aktivít môžu byť  

špecifikované v následnom programe starostlivosti o PR 

Rydošová. 

V súčasnosti sa v území nepredpokladá zmluvná 

starostlivosť, nakoľko sa v zóne A bude uplatňovať 

bezzásahový režim a v zóne B bude riešený len jednotlivý 

výber stromov so súhlasom ŠOP SR v zmysle požiadaviek 

UNESCO na ochranu samotných komponentov. Tieto 

skutočnosti budú riešené formou finančnej náhrady a nie 

sú predmetom zmluvnej starostlivosti“. 

Kap. 6.1.1. Určenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov 

na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie 

bežného obhospodarovania zámenou, výkupom, nájmom 

a zmluvnou starostlivosťou. 

V kapitole sa uvádza: „Keďže sú všetky lesné pozemky vo vlastníctve 

štátu, žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, výšky nájomného a výšky 

odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného 

obhospodarovania nebudú uplatňované.“ V kapitole 5.1. je ale uvedené: 

„V celom území sa vyskytujú len pozemky v štátnom vlastníctve. Od 

januára 2020 bude možné uplatniť formy náhrad za obmedzenie bežného 

obhospodarovania aj na pozemky vo vlastníctve alebo správe štátu. 

Pôjde o formu kompenzácie finančnej náhrady alebo alternatívu 

zmluvnej starostlivosti v prípade zvýšených nákladov na hospodárenie 

v súlade s požiadavkami ochrany prírody.“ V prílohe č. 2 vládneho 

materiálu – Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy na 

zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je uvedené: „V 

Z A 

Texty v kapitole 6.1.1 a v kapitole 5.1 boli upravené tak, 

aby boli zosúladené. Text v kapitole  6.1.1. a 6.1.2 bol tiež 

upresnený tak, aby v ňom bola vyjadrená  predpokladaná  

výška finančnej  náhrady  za obmedzenie bežného 

obhospodarovania v PR Rydošová, ktorá bola pre PR 

Rydošová  odvodená  od  sumy  predpokladanej celkovej 

výšky finančnej náhrady uvedenej vo vládou schválenom 

materiály  pre Slovenské komponenty lokality svetového 

prírodného dedičstva. 
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tejto sume sú (na jednotlivé roky) obsiahnuté predpokladané náhrady za 

obmedzenie bežného obhospodarovania formou nájmu pozemkov. Ide 

o odhad finančných prostriedkov, ich výška bude závisieť od toho, či si 

subjekty uplatnia nárok; resp. od ďalších rokovaní s dotknutými 

subjektmi. Všetky prípadné vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré 

budú závisieť od uplatnenia si náhrad za obmedzenie bežného 

obhospodarovania subjektmi, resp. od ďalších rokovaní s dotknutými 

subjektmi, budú pokryté v rámci schválených limitov kapitoly MŽP SR, 

resp. kapitoly MV SR na príslušný rozpočtový rok bez zvýšených vplyvov 

na rozpočet verejnej správy. K predpokladaným nákladom za nájom 

pozemkov u neštátnych subjektov bol na obdobie 2020 – 2022 

pripočítaný rozsah za obmedzenie bežného hospodárenia pre správcov 

lesného majetku vo vlastníctve štátu uvedený v analýze vplyvov na 

podnikateľské prostredie. Ide o ušlý výnos za rok 1 426 700,00 € 

a náklady na vybudovanie a opravu lesných ciest v rozsahu 550 000,00 € 

za rok. Ročne ide o predpokladanú výšku 2 012 700,00 €.“ Žiadame 

kapitolu prepracovať a uviesť v nej výpočet predpokladaných 

náhrad pre navrhované územie v zmysle vládou schváleného 

materiálu. 

Lesy Slovenskej republiky, š.p. rešpektujú uznesenie vlády Slovenskej 

republiky k návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov lokality 

svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy 

Karpát a iných regiónov Európy. Aj preto vo svojich pripomienkach 

vychádzajú hlavne z vládou schváleného materiálu a žiadajú, aby 

navrhovaný projekt ochrany bol dopracovaný v jeho intenciách. 

Poznámka:  Lesy SR, š.p. na prerokovaní  dňa ........12.2019  doplnili 

informáciu o tom, že všetky ich pripomienky sú zásadného charakteru. 

O V 

Berie sa na vedomie. 

2. 

Ministerstvo 

vnútra Slovenskej 

republiky sekcia 

verejnej správy MV 

SR, odbor správy 

štátnych hraníc 

Drieňova 22 

826 86 Bratislava 

[č. SVS-OSSH-

2019/038157-002  

zo dňa 25.11.2019] 

Na slovensko-poľskej štátnej hranici je stanovený hraničný pruh o šírke 

1 m po oboch stranách od čiary štátnej hranice, ktorý je v pravidelných 

intervaloch nutné čistiť (zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR). Hraničný 

pruh sa čistí od krovinatých porastov a niekoľkoročných náletov drevín, 

aby bol zabezpečený jednoznačný a zreteľný priebeh štátnej hranice. 

V žiadnom prípade sa nezasahuje do dospelého lesného porastu.  

O V 

Berie sa na vedomie. 

V súvislosti s vykonávaním prác na údržbe vyznačenia štátnej hranice 

(vrátane čistenia hraničného pruhu) sú dotknuté strany povinné strpieť 

vykonávanie prác spojených s vyznačovaním, zameriavaním a údržbou 

štátnej hranice. Taktiež sú povinné umožniť prístup a vjazd vozidiel 

osobám povereným na výkon týchto prác (zákon č. 298/1999 Z.z. 

o správe štátnych hraníc). 

O V 

Berie sa na vedomie.  

Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 298/1999 Z.z. 

o správe štátnych hraníc budú môcť byť v primeranom 

rozsahu vykonávané. 
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V hraničnom pruhu je zakázané umiestňovať stavby a zariadenia, ktoré 

neslúžia na vyznačenie štátnej hranice. 
O V  

Berie sa na vedomie. 

3. 

Okresný úrad 

Snina 

Odbor starostlivosti 

o ŽP 

Partizánska 1057 

069 01 Snina 

K zámeru na vyhlásenie prírodnej rezervácie Rydošová (územie 

komponentu „Udava“ jadrovej zóny lokality svetového dedičstva 

UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov 

Európy“) v časti prekryvu navrhovanej prírodnej rezervácie Vihorlatský 

prales s územím okresu Snina, teda v územnej pôsobnosti Okresného 

úradu Snina nemáme výhrady a s vyhlásením súhlasím.  

O V 

Berie sa na vedomie.  

Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť riešenie náhrad za obmedzenie 

bežného obhospodarovania, ktoré nie sú v projekte ochrany riešené 

z dôvodu, že ako správcovia predmetných nehnuteľností sú len neštátne 

subjekty. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 356/2019 

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, od 1.1.2020, však bude možné poskytovať finančné 

náhrady aj štátnym subjektom. Domnievame sa teda, že aj s ohľadom na 

krátkosť času do nadobudnutia účinnosti novely by mali byť tieto 

náhrady vyčíslené. 

O A 

Text projektu ochrany bol v kapitole 6.1.1. primerane 

upravený tak, aby bol v súlade so zákonom č.543/2002 

Z.z. a tak, že bol doplnený o predpokladanú výšku 

finančnej  náhrady  za obmedzenie bežného 

obhospodarovania v PR Rydošová, ktorá bude pre PR 

Rydošová  odvodená  od  sumy  predpokladanej celkovej 

výšky finančnej náhrady uvedenej vo vládou schválenom 

materiály  pre Slovenské komponenty lokality svetového 

prírodného dedičstva. 

Ďalej odporúčame zabezpečiť vypracovanie máp prekryvu navrhovanej 

PR so stavom podľa katastra nehnuteľností (C-KN a E-KN).  

 

O A 

Mapová príloha vymedzenia  územia PR podľa   parciel  

C- KN  a E-KN  bola dopracovaná (mapa 8.2.4). 

Odporúčame zabezpečiť vypracovanie máp prekryvu navrhovanej PR so 

stavom podľa JPRL. 
O 

 

A 

 

Mapová príloha vymedzenia  územia PR podľa   

aktuálneho stavu   JPRL podľa PSL bola dopracovaná 

(mapa 8.2.5) a bola doplnená príloha 8.2.6, ktorá obsahuje 

zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa. 

Odporúčame hranice novonavrhovanej PR viesť po hraniciach C-KN, t.j. 

v prípade potreby zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu, 

z dôvodu jednoznačnej identifikácie hranice PR, aby v budúcnosti 

nedochádzalo k nejednoznačnosti priebehu hranice PR a taktiež, aby 

bola zabezpečená právna istota správcu PR a vlastníkov (správcov, 

užívateľov) susedných pozemkov o priebehu hranice. Uvedenou 

skutočnosťou sa zabezpečí jednoznačný priebeh hranice aj pri možnej 

kontrolnej činnosti, výkone štátneho dozoru, alebo riešení nelegálnych 

prejavov orgánmi činnými v trestnom konaní.  

O V 

Berie sa na vedomie. Podľa § 51 zákona č.543/2002 Z. z. 

účinného od 01.01.2020  bude  štátny zoznam osobitne 

chránených častí prírody a krajiny  obsahovať  súpis, popis 

a geometrické a polohové určenie  chránených území. Na 

základe tejto povinnosti by nemalo prichádzať k situácii, 

že pre chránené územie nebude jasný priebeh jeho hranice.  

Taktiež si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že na str. 34 sa uvádza 

parc. C-KN 4167/101. Uvedená parcela nie je C-KN, ale E-KN (C-KN 

753/3). Zároveň vlastníkom uvedených parciel nie je podnik Lesy 

Slovenskej republiky, š.p., ale Slovenská republika a následne správca – 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., nie však OZ Vranov nad Topľou, ale 

O A 

V projekte ochrany bola opravená príslušná tabuľka 

v prílohe 8.3, v ktorej sú  uvedené predmetné 

chybné/nepresné a chýbajúce  informácie. Údaj bol 

doplnený aj do kapitoly 1.3.6 projektu ochrany. 

Oznámenie zámeru vyhlásiť PR Rydošová bolo zaslané 
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Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica. Lesy Slovenskej 

republiky, š.p., OZ Vranov nad Topľou sú v pozícii obhospodarovateľa 

lesa. Pri parc. E-KN 4167/101 je však ako správca uvedený Slovenský 

pozemkový fond.  

i správcovi majetku štátu – Slovenskému pozemkovému 

fondu. 

4. 

Lesoochranárske 

zoskupenie VLK 

Tulčík 310 

082 13 Tulčík 

V kapitole 1.4 Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje 

chránené územie a jeho ochranné pásmo požadujeme doplniť 

nasledovný text: 

Predmetom ochrany chráneného územia je zabezpečenie ochrany 

prirodzených procesov a umožnenie nerušeného vývoja geobiologického 

spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území. Jeho súčasťou sú aj 

biotopy európskeho významu uvedené v kapitole 1.4.1, biotopy druhu 

európskeho významu a biotopy druhov národného významu uvedené 

v kapitole 1.4.2 a biotopy druhov vtákov európskeho významu 

a biotopov sťahovavých druhov vtákov uvedené v kapitole 1.4.3. 

Požiadavka je zásadná. 

Odôvodnenie: Doplnenie predmetu ochrany vyplýva z potreby nielen 

legislatívneho, ale i praktického zabezpečenia ochrany prirodzených 

prírodných procesov. V rámci nominačného, resp. renominačného 

procesu, zápisu slovenských komponentov na Zoznam Svetového 

dedičstva UNESCO boli v nominačnom projekte, resp. v dokumente 

Tentative List Submission Format for Transnational and Transboundary 

Future Nominations (vypracovalo a predložilo Ministerstvo životného 

prostredia SR 31.01.2019), hodnoty nominácie, ktoré si zaslúži zápis do 

zoznamu svetového dedičstva identifikované podľa kritéria ix) v zmysle 

§ 77 Vykonávacích pokynov pre implementáciu Dohovoru o Svetovom 

dedičstve (https://whc.unesco.org/en/guidelines/). Znenie kritéria ix) 

„(nominované územia) sú mimoriadnymi príkladmi predstavujúcimi 

významné prebiehajúce ekologické a biologické procesy v evolúcii 

a vývoji suchozemských, sladkovodných, pobrežných a morských 

ekosystémov a spoločenstiev rastlín a zvierat“. Vyššie uvedené 

doplnenie predmetu ochrany zabezpečí naplnenie cieľov striktnej 

ochrany jadrovej zóny UNESCO lokality tak, ako to od nás vyžadujú 

medzinárodné záväzky.     

Z A 

 Do  textu  kapitoly 1.4.  bolo doplnené spresnenie   

predmetu ochrany PR Rydošová primerane  v zmysle  

predmetnej pripomienky nasledovne: 

Hlavným predmetom ochrany prírodnej rezervácie 

Rydošová je aj zabezpečenie ochrany prirodzených 

procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných 

spoločenstiev nachádzajúcich sa na tomto území. 

 

 

V kapitole 2.1. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany 

požadujeme text upraviť nasledovne:  

Hlavný (strategický) cieľ: Zabezpečiť striktnú ochranu zóny A formou 

ochrany prirodzených procesov, umožniť nerušený vývoj 

Z A 

V texte kapitoly 2.1., v súlade s úpravou  kapitoly 1.4., bol  

primerane  upravený hlavný cieľ (strategický cieľ), za 

účelom ktorého  je zabezpečované vyhlásenie  PR 

Rydošová nasledovne: 

https://whc.unesco.org/en/guidelines/
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geobiologického spoločenstva a dosiahnuť zachovanie priaznivého stavu 

kategórie A alebo B u biotopov a druhov európskeho významu v rámci 

celého komplexu lesných spoločenstiev a z dôvodu zápisu Bukových 

pralesov Karpát a iných regiónov Európy do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO zabezpečenie adekvátnej legislatívnej ochrany 

jadrovej zóny a nárazníkovej zóny lokality UNESCO v súlade 

s požiadavkami kladenými na toto územie medzinárodného významu.  

Požiadavka je zásadná. 

Odôvodnenie: Doplnenie hlavného cieľa ochrany vyplýva z potreby 

nielen legislatívneho, ale i praktického zabezpečenia ochrany 

prirodzených prírodných procesov. V rámci nominačného, resp. 

renominačného procesu, zápisu slovenských komponentov na Zoznam 

Svetového dedičstva UNESCO boli v nominačnom projekte, resp. 

v dokumente Tentative List Submission Format for Transnational and 

Transboundary Future Nominations (vypracovalo a predložilo 

Ministerstvo životného prostredia SR 31.01.2019), hodnoty nominácie, 

ktoré si zaslúži zápis do zoznamu svetového dedičstva identifikované 

podľa kritéria iX) v zmysle § 77 Vykonávacích pokynov pre 

implementáciu Dohovoru o Svetovom dedičstve 

(https://whc.unesco.org/en/guidelines/). Znenie kritéria ix) 

„(nominované územia) sú mimoriadnymi príkladmi predstavujúcimi 

významné prebiehajúce ekologické a biologické procesy v evolúcii 

a vývoji suchozemských, sladkovodných, pobrežných a morských 

ekosystémov a spoločenstiev rastlín a zvierat“. Vyššie uvedené 

doplnenie hlavného cieľa zabezpečí naplnenie cieľov striktnej ochrany 

jadrovej zóny UNESCO lokality tak, ako to od nás vyžadujú 

medzinárodné záväzky.     

Zabezpečiť striktnú ochranu zóny A formou ochrany 

prirodzených procesov a umožnenia prirodzeného vývoja 

prírodných spoločenstiev, dosiahnuť zachovanie 

priaznivého stavu kategórie A alebo B u biotopov a druhov 

európskeho významu v rámci celého komplexu lesných 

spoločenstiev a z dôvodu zápisu Bukových pralesov 

Karpát a iných regiónov Európy do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO zabezpečiť adekvátnu legislatívnu 

ochranu jadrovej zóny a nárazníkovej zóny lokality 

UNESCO v súlade s požiadavkami kladenými na toto 

územie medzinárodného významu. 

. 

Predložený návrh ochrany nerešpektuje uznesenie Vlády SR, v ktorom 

sa uvádza „striktná nárazníková subzóna (buffer zone 1 – B1) – 

bezprostredne nadväzuje na komponenty a jej primárnou funkciou je 

ochrana komponentov pred existujúcimi alebo potenciálnymi hrozbami, 

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť mikroklimatické podmienky 

v blízkosti komponentov. Zásahy v ochrannej nárazníkovej zóne by 

preto mali byť zamerané iba na jednotlivý stromový výber v prospech 

ochrany samotných komponentov“.  

V predloženom projekte ochrany PR Rydošová sa na stranách 12, 13, 15 

a 16 uvádza pre zónu B (B1) (EFP 2) jednotlivý, sanitárny výber 

Z ČA 

Text v projekte ochrany bol upravený tak, aby bol v súlade 

s vládou schváleným materiálom. Pojem „sanitárny“ bol 

vypustený. 

 

https://whc.unesco.org/en/guidelines/
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stromov bez bližšieho vysvetlenia a obmedzení. Požadujeme doplniť 

definíciu sanitárneho výberu stromov tak ako je uvedená v uznesení 

vlády.  

Požiadavka je zásadná.  

Odôvodnenie: V súvislosti so zabezpečením striktnej ochrany 

nárazníkovej zóny B1 (zóna B navrhovanej PR Rydošová) sa v uznesení 

vlády uvádza, že zásahy v tejto zóne môžu byť zamerané iba na 

jednotlivý stromový výber. Projekt ochrany zaviedol pojem sanitárny 

výber stromov. Tento pojem nepozná ani zákon o ochrane prírody ani 

zákon o lesoch. Môže sa preto stať, že bude voľne zamieňaný za 

náhodnú ťažbu, ktorú definuje zákon o lesoch  č. 326/2005 Z.z. ako 

súčasť opatrení na ochranu lesa alebo opatrení spojených 

s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch. 

Uplatňovanie princípov lesného hospodárenia podľa zákona o lesoch nie 

je zlučiteľné so zabezpečením striktnej ochrany B1 zóny, v ktorej má 

byť umožnený iba jednotlivý stromový výber v prospech ochrany 

samotných komponentov. 

V stanovisku Ministerstva ŽP SR č. 8220/2019-6.4 (60279/2019), sekcie 

ochrany prírody a krajiny, zo dňa 15.11.2019 je uvedené: „Plánovaný 

manažment v striktnej nárazníkovej zóne B sa približuje bezzásahovému 

režimu v samotnej lokalite a obmedzený je len na jednotlivý výber 

výlučne v prospech ochrany komponentov, predovšetkým v súvislosti 

s ochranou lokality pred inváznymi druhmi“. 

Zároveň žiadame, aby projekt ochrany zabezpečil, že vyššie uvedená 

definícia striktne nárazníkovej zóny a možné zásahy v nej zamerané iba 

na jednotlivý výber v prospech ochrany samotných komponentov, bude 

uvedená aj vo vyhláške, ktorou sa vyhlási PR Rydošová. 

Požiadavka je zásadná.  

Odôvodnenie: Projekt ochrany uvádza pre nárazníkovú zónu B1 (zóna 

B) ochranu štvrtým stupňom ochrany podľa v súčasnosti platného 

zákona č. 543/2002 Z.z. štvrtý stupeň ochrany neumožňuje zabezpečiť 

striktnú ochranu lesných porastov B1 (B) zóny v zmysle jednotlivého 

stromového výberu v prospech ochrany samotných komponentov. Preto 

považujeme za nevyhnutné, aby projekt ochrany vyžadoval definovanie 

ochrany B1 (B) zóny v zmysle uznesenia priamo vo vyhláške, ktorou sa 

vyhlási PR Rydošová.        

Z V 

Berie sa na vedomie.  

PR Rydošová bude vyhlásená nariadením vlády SR, nie 

vyhláškou MŽP SR. Samotné nariadenie, ktorým sa bude 

vyhlasovať PR Rydošová, nie je predmetom tohto 

prerokovania k zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu 

Rydošová. Návrh nariadenia vlády SR bude predmetom 

medzirezortného pripomienkového konania. 
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Na základe požiadaviek predložených štátnym podnikom Lesy SR počas 

prerokovania zámeru dňa 06.12.2019 si Vás dovoľujeme upozorniť, že 

budovanie udržateľnej dopravnej siete a zrekonštruovanie 

a zracionalizovanie lesnej dopravnej siete, sa v zmysle návrhu na úpravu 

hraníc schváleného Vládou SR týka iba širšej nárazníkovej zóny B2. 

Viď príloha č. 8.2.3 predloženého projektu ochrany PR Rydošová 

a strana č. 4 a strana č. 5 dokumentu „Návrh na úpravu hraníc 

slovenských komponentov lokality svetového dedičstva Staré bukové 

lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ schváleného 

Vládou SR dňa 14.10.2019.  

Pripomienka je zásadná  

O V 

Berie sa na vedomie. Viď vyhodnotenie pripomienok 

Lesov SR, š.p. 

Žiadame o opravu chyby. V predloženom návrhu projektu ochrany 

chýbajú dielce JPRL 112001 a 112002 v lesnom celku LESY NIŽN8 

JABLONKA, užívateľ LESY SR _ OZ Vranov nad Topľou, ktoré sú 

v zmysle prílohy č. 5.2. „Zoznam JPRL zahrnutých do lokalít svetového 

dedičstva (jadrová zóna) – návrh spresnenia z 10. októbra 2019“, 

schválenej Uznesením Vlády SR č. 508 zo dňa 14. októbra 2019 

súčasťou jadrovej zóny komponentu Udava. Tieto dielce požadujeme 

doplniť do zóny A s piatym stupňom ochrany a primerane prispôsobiť 

tabuľky.  

Pripomienka je zásadná. 

Z ČA 

Vo vymedzení projektu ochrany sú zahrnuté všetky lesné 

porasty, nadväzujúce v rámci jadrovej zóny komponentu 

Vihorlat zo západnej strany na už existujúcu PR Udava. 

Ostatné lesné porasty budú riešené úpravou vymedzenia 

PR Udava a zastabilizovaním lokality. 

V kapitole 1.3.2 projektu ochrany bol doplnený zoznam 

lesných porastov, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých zónach 

PR Rydošová.  

 

Pozn.: 

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke  v stĺpci  "TYP"  a "Vyh." (vyhodnotenie) pri vyhodnocovaní pripomienok : 

O – obyčajná  A – akceptovaná 

Z – zásadná  N – neakceptovaná 

  ČA– čiastočne akceptovaná 

  

V  - berie sa na vedomie 

 


