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26. 4. 2018 

 

Názov uznesenia: 

Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 

 
 
 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

a./ schvaľuje Koncepciu rozvoja Mestských lesov v Bratislave  

 

b./ žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

b.1. Zabezpečiť spracovanie zonácie Mestských lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja 

Mestských lesov v Bratislave a Akčným plánom. 

Termín: do 31.5.2018 

 

b.2. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu  

o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave.  

Termín: do 31. 01. 2019  

a každoročne vždy na prvé zasadnutie  

mestského zastupiteľstva v danom roku  

až do roku 2021 vrátane. 
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Dôvodová správa 
Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 

 

Úvod 

Účelom zriaďovania prímestských lesov a lesných parkov je vytvoriť v prírodnom prostredí 

vhodné podmienky pre každodennú a krátkodobú rekreáciu obyvateľov miest. Cieľom 

hospodárenia v prímestských rekreačných lesoch je vytvoriť optimálne podmienky pre rekreáciu 

pri súčasnom zachovaní produkčných schopností lesa, ako aj všetkých jeho mimoprodukčných 

funkcií a súčasne pritom obmedziť negatívne dopady rekreačného využívania lesov na najnižšiu 

možnú mieru. K zosúladeniu všetkých týchto požiadaviek a potrieb má slúžiť aj predkladaná 

„Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave“ (ďalej len „Koncepcia“). 

V podmienkach Bratislavy bol základom pre spracovanie Koncepcie Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom je ako strategická téma rozvoja 

definovaná téma „Kvalita životného prostredia a mestského priestoru (D)“. Strategická vízia 

mesta popisuje, že Bratislava chce byť mestom, ktoré rešpektuje zásady udržateľného rozvoja 

a zodpovedne pristupuje k životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu. V strategických 

cieľoch je uvedený aj bod D3 – „Zabezpečovať systematický manažment zelene, jej plôch 

a prírodných prvkov, vrátane ochrany prírody a krajiny a realizácie územného systému 

ekologickej stability“. Udržateľný rozvoj územia je pritom postavený na princípe vyváženosti 

medzi tromi hlavnými piliermi udržateľného rozvoja – ekologickým, sociálnym a ekonomickým. 

Dôležitým podkladom pre spracovanie Koncepcie bol aj Generel Mestských lesov v Bratislave 

z roku 2006, ktorý uvádza množstvo údajov o riešenom území, pričom mnohé závery 

a odporúčania sú aj v súčasnosti stále aktuálne. Najnovšie spracovaným koncepčným 

dokumentom, ktorý začleňuje riešené územie MLB do systému zelene hlavného mesta a jeho 

okolia, je Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja, časť Ochrana prírody a tvorba 

krajiny vrátene prvkov ÚSES, z roku 2013. 

 

Potreba  spracovania  predkladanej  Koncepcie  vyplynula  z požiadavky  Mestského 

zastupiteľstva, ktoré odporučilo prepracovať Koncepciu predkladanú v júni 2016. Bola to 

Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave na roky 2016 - 2018. Hlavnou námietkou bol 

chýbajúci proces participácie a potreba získania viacerých názorov a pohľadov na rozvoj 

MLB. Vedenie MLB zorganizovalo v priebehu roku 2016 viacero stretnutí s rôznymi 

účastníkmi, zainteresovanými stranami a nakoniec obstaralo spracovaný materiál v členení: 

Časť 1 - Analytická časť 

Časť 2 - Koncepčná časť 

Časť 3 - Akčný plán 

V rámci prípravných prác sa uskutočnilo stretnutie - zasadnutie Komisie územného plánu, ŽP 

a výstavby MsZ dňa 10.5.2016, kde sa v bode 3 venovanému doplneniu Koncepcie rozvoja 

MLB 2016 - 2018 uvádza: Starostlivosť o lesné porasty: doplniť plánovaný objem ťažby na 

decénium 2016-2025, lokality ťažby, spôsoby ťažby a približovania dreva, sezónne a iné 
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obmedzenia ťažby z dôvodov rekreácie a ochrany prírody, kritériá FSC, referenčné plochy 

FSC. Doplniť mapovú prílohu a predpokladané náklady. 

 

Mapová príloha „návrh Zonácie“ uvádzaná v Koncepcii je v podrobnosti M 1:50 000 a je 

potrebné ju v nasledujúcom období rozpracovať minimálne na úrovni M 1:10 000 - to je 

mierka v ktorej je dokumentovaná aj porastová mapa, aj plán ťažby v MLB, s vyznačením 

potrebnej podrobnosti. Návrh Zonácie predpokladá cca 50 % plochy MLB zaradiť do zóny s 

prioritou ochrany prírody, tzn. s výrazným obmedzením, alebo úplným vylúčením ťažby 

dreva, čo môže znamenať zníženie výnosov z ťažby cca až o 35 %, ktoré bude potrebné 

nahradiť v rozpočte organizácie. Plánovaný objem ťažby na roky 2018-2021 a roky 2018-2028 

bude predmetom ďalšieho pokračovania, prehĺbenia prác na Koncepcii v zmysle záverov zo 

stretnutia Koordinačnéhotímu zo dňa 6.12.2017. Pokračovanie prác bolo zohľadnené aj v 

schválenom rozpočte hl. m.SR Bratislava na rok 2018. Uvedené závery sú spracované v zmysle 

/bod 3/ zasadnutia Komisie územného plánu, ŽP a výstavby MsZ dňa 10.5.2016. 

 

Spracovaná Koncepcia poukazuje o. i. aj na nárast pohybu, dopravy na území MLB, najmä 

pohybu cyklistov. Narastá problém s parkovaním osobných automobilov pri hlavných 

nástupných bodoch do Lesoparku. Aj preto je potrebné podrobnejšie rozpracovať túto tému 

v roku 2018, spracovať podrobnejšiu mapu trás dopravy a pohybov na území MLB. 

Ďalšou témou na prehĺbenie Koncepcie je nový prieskum návštevnosti MLB /ostatný sa 

uskutočnil v roku 2015/. Tu je možné a potrebné využiť aj poznatky z organizovania Ankety 

v rámci prác na Koncepcii v roku 2017. 

 

Osobitou súčasťou spracovávaného materiálu je proces Participácie, ktorého výstupom je 

Záverečná správa. V rámci prác na Koncepcii sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s kľúčovými 

aktérmi, niekoľko stretnutí so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami. Zápisy zo 

stretnutí sú súčasťou samostatnej časti Participácia. Podklady a výstupy zo stretnutí boli 

využité pri tvorbe tohto materiálu. Proces zapojenia verejnosti pri príprave koncepcie rozvoja 

Mestských lesov Bratislava sa uskutočnil v čase od augusta do decembra 2017. Napriek tomu, že pôvodný 

proces bol nastavený na jeden rok a spracovatelia boli vzhľadom na oneskorenie konfrontovaní s potrebou 

zvládnuť tento proces za polovičný čas, podarilo sa im aj v skrátenom čase, ktorí mali k dispozícii, dodržať 

všetky požiadavky na proces.  
 

Členmi a členkami koordinačného tímu sa stali zástupcovia relevantných inštitúcií a organizácií, ktorých 

sa problematika dotýka. Okrem spracovateľov boli v tíme zastúpení predstavitelia Mestských lesov 

Bratislava, bratislavskej samosprávy (hlavné mesto, mestské časti) a občianskych združení, ktoré sa téme 

venujú. 

 

Záver: 

Spracovaná Koncepcia rozvoja MLB naplnila požadované zadanie a ciele. Vzhľadom na 

disponibilný čas a nový spôsob komunikácie (participácia) sa v jednotlivých oblastiach 

objavili aj niektoré nové témy, ktoré bude potrebné podrobnejšie dopracovať. Základnou 

úlohou bola požiadavka presnejšie stanoviť podmienky starostlivosti o lesné porasty: 
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spôsoby ťažby a približovania dreva, sezónne a iné obmedzenia ťažby z dôvodov rekreácie 

a ochrany prírody, kritériá FSC, referenčné plochy FSC, ktorých zásady sú popísané 

v Koncepcii. 
 

Členovia a členky Koordinačného tímu: 

Ing. arch. Peter Žalman, CSc, hlavný spracovateľ 

Ing. arch. Zora Pauliniová, proces participácie verejnosti 

Rudolf Ivičič, Mestské lesy Bratislava 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

Ing. arch. Elena Pätoprstá 

Ing. arch. Branislav Kaliský 

Ing. Jakub Mrva 

Ing. Martin Vlačiky, PhD. 

 

Spracovatelia 

Ing. Arch. Peter Žalman, CSc 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

Ing. Jakub Mrva 

Mgr. Martin Obuch 

Rudolf Ivičič 

PaeDr. Jana Znášiková 

Mgr. Monika Chrenková 

 

 

Príloha: 

 

Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 

1.  Mapujúca a analytická časť-    základné vstupy, analýzy, grafické schémy 

2.  Koncepčná časť   - vízia a základné výstupy  

3.  Akčný plán -   opatrenia aktivity, rozpočet  

4.  Správa z participatívneho procesu  
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                                                                  Výpis zo zasadnutia 

Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 18.4.2018. 

 

Uznesenie k bodu ..... „Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

a./ schváliť Koncepciu rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2018-2021 

 

 

b./ požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

b.1. Zabezpečiť spracovanie zonácie Mestských lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja 

Mestských lesov v Bratislave a Akčným plánom do 31. 5. 2018 

 

b.2. predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu  

o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave do 31. 01. 2019  

a každoročne vždy na prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v danom roku až do roku 2021 

vrátane. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1  
Komisia bola uznášaniaschopná. 
 
Uznesenie bolo prijaté 

 
Za správnosť opisu: Mgr. Erika Igondová 

V Bratislave, 18. 4. 2018 

 

 

 


