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Návrh uznesenia   
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
Petíciu: Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku. 
  
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby uložil Mestským lesom v Bratislave zverejniť na svojej webovej stránke „Poľovnícky 
poriadok poľovného revíru Lesopark“. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Dňa 10. 11. 2016 bola do podateľne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy doručená petícia pod názvom „Petícia: Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku“ 
(ďalej len „Petícia“). Petíciu podporilo 1 310 občanov, z toho bolo platných 1 289 podpisov.  

Podpísaní občania žiadajú primátora hlavného mesta SR Bratislavy a mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o prijatie opatrení so zámerom zvýšiť 
bezpečnosť všetkých návštevníkov Bratislavského lesoparku, z dôvodu naplnenia jeho 
prioritnej funkcie, čiže vytvárania podmienok pre krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode 
a šport v lesnom prostredí. Podporovatelia Petície navrhujú nasledovné kroky:  

1. „Vykonávanie manažmentových opatrení (monitoring zdravotného stavu a počtu zveri, 
selektívny odstrel na základe sociálneho postavenia v stáde, odvádzacie prikrmovanie, 
odstraňovanie uhynutých zvierat...) na lesnej zveri bude realizované výhradne na to 
určenými pracovníkmi ML v BA (ďalej len pracovník), zákonnou formou s vylúčením 
spoločných poľovačiek a norovania. 

2. Realizovanie odstrelu zveri, len v prípade zlyhania ostatných manažmentových 
opatrení, v zmysle platného poľovného zákona č. 274/2009 Z. z. a to iba 
kompetentným pracovníkom, prípadne poplatkovým poľovníkom (ďalej len 
„po ľovník“). 

3. Stransparentnenie každého plánovaného odstrelu formou zverejnenia podrobných 
informácií, a to konkrétne: druhu a počtu odstrelenej zveri, miesta, času a spôsobu 
plánovaného odstrelu, aj s identitou pracovníka a prípadného poľovníka, na 
internetových stránkach ML v BA v sekcii na to špecificky vyhradenej minimálne 5 
dní pred samotným lovom.  

4. Udržiavanie počtu zveri v normovanom stave redukciou prikrmovania na minimálnu 
možnú mieru podľa zákona č. 274/2009 Z. z., a predpisu č. 344/2009 Z. z.; 
a zverejňovanie typu a množstva krmiva pre jednotlivé druhy lesnej zveri, taktiež času 
a miesta podávania krmiva, na internetových stránkach ML v BA v sekcii na to 
špecificky vyhradenej minimálne 5 dní pred samotným podávaním krmiva.  

5. Zníženie možnosti stretov s rekreujúcou verejnosťou, optimalizáciou časov výkonu 
poľovníctva na prvé tri dni týždňa – pondelok až streda, s výnimkou na dni špecificky 
uvedené v zákone č. 274/2009 Z. z. a uspôsobením streleckých koridorov, aby 
nezasahovali do značených turistických, cyklistických a neoznačených lesných ciest. 
Taktiež pri streľbe z posedov zreteľne vyznačiť koridor streľby priamo v teréne.  

6. Prevod výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Lesopark, uznanom Lesným 
úradom Bratislava č. j.: LÚ – 164/1996-Fr., na organizáciu ML v BA v plnom 
rozsahu, t. j. aby ho vykonávala výhradne vo vlastnej réžii. Uvedené žiadame 
od 30. 12. 2016, teda okamžite po vypršaní aktuálne platnej zmluvy o predaji odstrelu 
zveri medzi hl. mestom SR Bratislava a poľovníckou spoločnosťou Hus Divá (IČO: 
37992457). 

7. Najneskôr ku dňu 31. 12. 2016 zrealizovať vyhlásenie nepoľovných plôch podľa bodu 
3.7 schváleného uznesenia č. 1798/2014, a to: „3.7. Požiadať okresný úrad 
o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy za nepoľovné plochy podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§ 4, 
ods. 7) s minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a zoznamu parciel v prílohe č. 1). 
Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho 
hospodárenia.“ 

8. Alternatívne riešenie výpadku financovania z poľovníctva ML v BA predajom 
odstrelených zvierat zoologickým záhradám, prípadne reštauráciám. Prípadnú 
ekonomickú neudržateľnosť navrhovaného modelu riešiť umožnením poplatkového 



odstrelu zveri, jedine s jednotlivým súhlasom primátora hl. mesta Bratislava a iba 
v sprievode správcu, a to len v prípade zlyhania ostatných manažmentových opatrení 
v zmysle platného poľovného zákona č. 274/2009 Z. z..  

9. Sprístupnenie na poľovanie nevyužívaných posedov pre laickú verejnosť na účely 
ekovýchovy, poznávania prírody, pozorovania a fotografovania lesnej zvery.    

10. Pokiaľ nie je uvedené inak, žiadame realizáciu nami uvedených krokov najneskôr 
do 30. 12. 2016, čiže od vypršania zmluvy o predaji odstrelu zveri medzi hl. mestom 
SR Bratislava a poľovníckou spoločnosťou Hus Divá (IČO: 37992457).“ 

 

K predmetnej petícii stanovisko pripravila príspevková organizácia Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy – Mestské lesy v Bratislave.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy sa problematikou poľovníctva, 
ktorá súvisí aj s požiadavkami predmetnej Petície, intenzívne zaoberalo od októbra 2014.  

V súvislosti s bodom 1. predmetnej Petície uvádzame, že v poľovnom revíri Lesopark 
sa vykonáva iba selektívny odstrel. Spoločné poľovačky a norovanie sa v súčasnosti 
nevykonávajú. Predkladatelia predmetnej petície navrhujú to, čo už reálne existuje. 

Požiadavka v 2. bode Petície je už zrealizovaná. Od 01. 01. 2017 je realizovaný 
poplatkový lov, prostredníctvom poľovníckych hostí pod plnou kontrolou Mestských lesov 
v Bratislave v zmysle pokynov uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 695/2016 zo dňa 
07. 12. 2016 – 08. 12. 2016. 

Požiadavka v bode 3. Petície nie je možné vyhovieť, nakoľko návšteva poľovného 
revíru za účelom lovu je v zmysle zákona o poľovníctve podmienená zápisom v „Knihe 
návštev poľovného revíru“ pri vstupe do revíru, čiže Mestské lesy v Bratislave nemajú 
vedomosť päť dní dopredu o tom, kto a kam pôjde loviť.  Požadované údaje, ktoré by sa mali 
zverejniť nie sú známe päť dní dopredu, ale iba niekoľko hodín (najčastejšie niekoľko minút) 
pred vstupom do revíru. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že zverejňovanie skutočností 
o osobách a nimi realizovanom love je v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Požiadavka uvedená v bode 4. predmetnej Petície týkajúca sa zverejňovania 
skutočností o realizovanom prikrmovaní v minimálnom množstve nie je splniteľná, nakoľko 
prikrmovať zver chodí niektorí so zamestnancov vtedy, keď mu to počasie a plnenie iných 
úloh dovolí. Mestské lesy v Bratislave nevedia päť dní vopred kedy, kam a koľko krmiva 
bude zveri podané. Prikrmovanie zveri sa realizuje a bude realizovať v minimálnom množstve 
pri dodržaní zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. 

Splnenie požiadaviek v bode 5. predmetnej Petície nie je reálne. Bezpečnosť pri love 
zveri je dostatočne zabezpečená prostredníctvom zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. 
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zákone sú presne stanovené 
pravidlá týkajúce sa používania poľovníckej zbrane pri love, pre všetky situácie, ktoré môžu 
pri love nastať.  

V nadväznosti na bod 6. Petície uvádzame, že zmluva o predaji odstrelu zveri bola 
uzatvorená medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Poľovníckou 
spoločnosťou Hus Divá na dobu určitú, a to do 30. 12. 2016. Predmetom a účelom tejto 
zmluvy bolo odplatné odkúpenie odstrelu raticovej zveri v rozsahu každoročne schváleného 
plánu lovu orgánom štátnej správy na úseku poľovníctva v poľovnom revíri Lesopark, 
uznanom Lesným úradom Bratislava. Mestské lesy v Bratislave sú v zmysle zriaďovacej 
listiny správcom poľovného revíru. Zároveň uvádzame, že o prenájom poľovného revíru 
„Lesopark“ sa nikto neuchádzal. Na základe uznesenia č. 695/2016 zo dňa 07. 12. 2016 – 
08. 12. 2016 predmetná zmluva s Poľovníckou spoločnosťou Hus Divá nebola predĺžená.   



Na základe uznesenia č. 695/2016 zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 bude 
od 01. 01. 2017 lov zveri realizovaný poplatkovým odstrelom prostredníctvom poľovníckych 
hostí pod plnou kontrolou Mestských lesov v Bratislave.  

K požiadavke uvedenej v bode 7. Petície uvádzame, že vyhlásenie nepoľovných plôch 
je v kompetencii Okresného úradu Bratislava, termín do 31. 12. 2016 bol nereálny. Hlavné 
mesto v roku 2015 požiadalo Okresný úrad Bratislava o vyhlásenie nepoľovných plôch, ale 
Okresný úrad Bratislava konanie v tejto veci zastavil, pretože Hlavné mesto doteraz 
nedokázalo vyšpecifikovať relevantný dôvod na požadované vyhlásenie nepoľovných plôch. 
Požiadavka je v súčasnosti v procese realizácie, uložená uznesením č. 1798/2014 
z 23. 10. 2014. 

V nadväznosti na bod 8. predmetnej Petície, Mestské lesy v Bratislave zabezpečia 
efektívny chod výkonu práva poľovníctva. Zmeny v realizácii lovu zveri budú zapracované 
do Poľovníckeho poriadku poľovného revíru Lesopark. 

Nevyužívané poľovnícke posedy, ktoré sú predmetom 9. bodu Petície, nemôžu byť 
vyčlenené pre potreby verejnosti, z toho dôvodu, že posedy nemajú bezpečnostné certifikáty 
požadované pre výškové zariadenia (posedy poľovníci využívali na vlastné nebezpečenstvo 
a boli vybudované na ich vlastné náklady). Nevyužívané posedy budú z revíru odstránené. 

V nadväznosti na bod 10. predmetnej Petície: Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku 
konštatujeme, že požiadavka v bode 1. je potvrdenie súčasného stavu veci. Požiadavky 
v bodoch 2, 6, 8 a 10 boli splnené uznesením Mestského zastupiteľstva č.695/2016 zo dňa 
07. 12. 2016 – 08. 12. 2016. Požiadavky v bodoch 3, 4, 5 a 9 sú nesplniteľné z dôvodov 
uvedených v dôvodovej správe a požiadavka v bode 7. je riešená uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 1798/2014 z 23. 10. 2014. 
 

 
 























9.3.Kód uzn.:

Uznesenie k poľovnému revíru

Uznesenie 695/2016
zo dňa 07.12.2016 - 08.12.2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. nepredĺžiť zmluvu o predaji lovu zveri,
2. zabezpečiť výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri „Lesopark“ vo vlastnej réžii prostredníctvom príspevkovej
organizácie Mestské lesy v Bratislave,
3. lov zveri realizovať poplatkovým odstrelom,
4. Vyhodnotiť ekonomickú efektívnosť tohto uznesenia
 

T: 31.12.2017

- - -



Koncepcia mestských lesov 

kód uzn.: 7.3 
9.2.2 

 

Uznesenie č. 1798/2014 
zo dňa 23. 10. 2014 

 
Mestské  zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 
návrh koncepcie na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja Bratislavského lesného parku na 
území v správe mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave do roku 2025 
s tým, že rozvojové projekty sa budú realizovať postupne podľa finančných možností hlavného 
mesta SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave a po 
prerokovaní s verejnosťou. 

 B. schvaľuje 
zriaďovaciu listinu mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave v predloženom 
znení.  

C. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy   

1. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zníženia 
úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského 
lesného parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej 
ťažby bol 5 000 m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej ťažby nepresiahol 
50 000 m3 počas 10 rokov platnosti nového LHP (PSL) v období rokov 2016 - 2025.  

2. Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského lesného 
parku v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave až do 
konca platnosti LHP (PSL) v decembri 2015 s tým, že sa moratórium nebude týkať 
výchovnej úmyselnej ťažby. 

3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť obnoviť 
certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného parku, 
ktoré sú v jej správe. 

4. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť pri 
vyhotovovaní nového LHP (PSL) na obdobie rokov 2016 - 2025 zapracovať do neho 
požiadavky vyplývajúce z tohto uznesenia a pri vyhotovovaní nového LHP (PSL) 
aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi 
organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu a ochrany 
prírody na území Bratislavského lesného parku v jej správe. 

5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť 
priebežne zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe 
na webovej stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 



(v textovej, tabuľkovej aj v mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne 
vyznačených ťažbách (mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave  
a zástupcovia verejnosti). 

6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť 
vypracovať Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní 
aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi 
organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany 
prírody a poľovníctva na území Bratislavského lesného parku v jej správe. 

7. Požiadať Okresný úrad v Bratisalve o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom 
parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa 
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha 
(podľa mapy a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa 
zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

8. Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 
Zb. v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej automobilovej 
dopravy na Ceste mládeže počas celého roka v úseku od parkoviska pri Červenom 
moste - Partizánskej lúke až po parkovisko pri horárni Krasňany. 

9. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej Studienky, 
presnejšie v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a do času jeho 
schválenia vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel pre reštauračné 
zariadenia pred druhým jazerom. 

10. Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 
navýšenie rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave 
o sumu 350 000,00 Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v roku 
2015 a v ďalších rokoch vo výške 300 000,00 Eur.  

11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až 
do roku 2026 vrátane. 

TK: 31. 01. 2015 až do roka 2026 vrátane 

- - - 

 



Výpis 

Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 
dňa 17.1.2017. 

 

Uznesenie k bodu 9 „Petícia: Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku“ 

 

Návrh uznesenia 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  
 
A.) berie na vedomie  

 
B.) odporúča  
Mestským lesom v Bratislave, aby zvážili prípadné zavedenie niektorých z navrhovaných opatrení 
v predkladanej petícii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 

 
Za správnosť opisu: Mgr. Erika Igondová 
V Bratislave, 17.1.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



18.1.1.Kód uzn.:

Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku

Uznesenie 477/2017
zo dňa 02.02.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1.  zobrať na vedomie Petíciu: Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku.
                                                                
2.  požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby uložil Mestským lesom v Bratislave zverejniť na svojej
webovej stránke „Poľovnícky poriadok poľovného revíru Lesopark“.

- - -



                                                                                                                           Kód uzn. 18.1.1. 
                                                                                                                    
 

Návrh uznesenia v znení odporúčania Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
Petíciu: Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku. 
  
 

B. odporúča 
 
Mestským lesom v Bratislave, 
aby zvážili prípadné zavedenie niektorých z navrhovaných opatrení v predkladanej petícii. 
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