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Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy   
 
po prerokovaní materiálu 
 

1. berie na vedomie  

       Návrh koncepcie na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja Bratislavského lesného parku 
na území v správe Mestských lesov v Bratislave do r. 2025 s tým, že rozvojové projekty 
sa budú realizovať postupne, podľa finančných možností mesta a Mestských lesov 
v Bratislave a po prerokovaní s verejnosťou. 

  

2. schvaľuje  

       Zriaďovaciu listinu mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave v predloženom znení.  
 

3. žiada   

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
  

3.1.Uložiť mestskej 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 2016 - 2025. 

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

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

3.4. Uložiť mestskej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť pri vyhotovovaní 
nového LHP (PSL) na obdobie 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. 

3.5. Uložiť mestskej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne zverejňovať 
informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na webovej stránke 
mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej, tabuľkovej aj v mapovej 
podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách (mestská organizácia 
Mestské lesy v Bratislave  + zástupcovia verejnosti). 



3.6. Uložiť mestskej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť vypracovať Výhľadový 
plán poľovníckeho hospodárenia (v zmysle § 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. 

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. 

3.8. Aby ako príslušný cestný správny orgán začal 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. 

3.9. 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. 

3.10. Navrhnúť do návrhu rozpočtu mesta na roky 2015-2017 navýšenie rozpočtu pre Mestské 
lesy v Bratislave o sumu 350 tis. eur ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto 
uznesenia v roku 2015 a v ďalších rokoch vo výške 300 tis. eur.  

3.11. 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 v danom roku až do roku 2026 vrátane. 

 

 



Dôvodová správa 

Mestské lesy v Bratislave (MLB) boli zriadené k 1. 1. 1994, pôvodne ako oddelenie 
magistrátu a od 1. 7. 1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia, za účelom 
spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu mimo 
produkčných funkcií lesov. Mestské lesy v Bratislave hospodária na ploche 3190 ha. Územie 
v správe MLB  je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát. Jeho hranica prechádza 
lokalitami Červený most - Lamač - Kačín - Malý Slavín - Biely Kríž - Vajnorská dolina. Z 
južnej, juhovýchodnej a východnej strany vedie hranica zväčša okrajom lesných porastov v 
susedstve vinohradov, záhradkárskych kolónií a okrajom mestských štvrtí Koliba a Kramáre. 
Lesnatosť tohto územia je 96 %, ostatné plochy pokrývajú lúčne priestory, vodné toky a 
nádrže, zastavané plochy, prípadne účelové lesné plochy. Drevinové zastúpenie: 51 % buk, 18 
% dub, 11 % hrab, 4 % smrek, 3 % lipa, 3 % javor, 1 % jelša, 9 % ostatné dreviny. 

Oblasť Bratislavského lesného parku - územia v správe MLB patrí medzi kľúčové oddychové 
zóny Bratislavy na lokálnej aj regionálnej úrovni. Územie je intenzívne využívané pre 
rekreáciu obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, pre oddych, šport a pobyt v prírode a plní 
významnú funkciu aj z hľadiska ochrany prírody (výskyt chránených druhov a biotopov 
národného a európskeho významu). Lesopark je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty s II. stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a v zmysle 
Zákona o lesoch, § 14, má slúžiť ako rekreačný les. (Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré 
boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, 
právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob 
hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu). 
 
V súčasnej dobe množstvo obyvateľov Bratislavy kriticky vníma neúmerne vysokú ťažbu 
dreva a  tlak developerov na výstavbu v tomto území a vyše 4 600 z nich podpísalo petíciu 
proti výstavbe dostupnú na webovej adrese: 
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=761168. Tisíce občanov Bratislavy popísalo 
aj ďalšie petície požadujúce vyššiu ochranu dotknutého územia, vrátane obmedzenia ťažby 
dreva, vjazdu motorových vozidiel a výkonu práva poľovníctva:     
http://www.ekoforum.sk/peticia/lesy-bratislava a  http://www.ekoforum.sk/peticia/vydrica 
 
 
Z dôvodu pretrvávajúcej požiadavky občanov ako aj záujmu mesta o vytvorenie koncepcie 
ochrany a zveľadenia rekreačnej funkcie lesa predložili občianske združenia materiál 
s návrhom uznesenia, ktorého implementáciou bude zabezpečená požadovaná rekreačná 
funkcia bratislavského lesného parku na pozemkoch vo vlastníctve mesta a v správe MLB. 
Súčasne predložil riaditeľ Mestských lesov Bratislava na požiadanie primátora svoj 
koncepčný materiál Koncepcia budovania a rozvoja Bratislavského lesného parku. Mestská 
rada prerokovala oba materiály v septembri a uložila spracovať jeden spoločný materiál, ktorý 
je obsahom vlastného materiálu s tým, že texty občianskych združení sú v ňom uvedené 
kurzívou. Prijatím navrhovaného uznesenia sa dosiahne obmedzenie ťažby v rokoch 2016-
2025 na 5.000 m3 ročne, obmedzí sa výkon poľovného práva v Bratislavskom lesnom parku, 
zakáže sa vjazd osobnej automobilovej dopravy do lesoparku a vyhlási sa stavebná uzávera do 
spracovania územného plánu zóny pre celý lesopark.  
 
Občianske a ochranárske združenia požadovali zapracovať do uznesenia aj vymedzenie 
území, v ktorých sa nebude vykonávať úmyselná ťažba (bezzásahové územia). Riaditeľ 
mestských lesov nesúhlasí s prijatím bodov uznesenia 3.1., 3.7. a 3.8.   
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1. ÚVOD 
 

Prostredie BRATISLAVSKÉHO LESNÉHO PARKU (ďalej len BLP) je tvorené predovšetkým 

lesnými komplexmi, ktoré sú striedané hodnotnými lúčnymi a vodnými plochami, ktoré sú vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, vo výmere cca 3200 ha. Jedná sa o lesy osobitného určenia, 

ktoré sú prímestské s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou. Bratislavský Lesný park je 

najväčšou súvislou rekreačnou plochou na území hlavného mesta. 

 
 
 

 

 
 
 

1.1 Všeobecné informácie o Mestských lesoch v Bratislave 
 

Mestské lesy v Bratislave (ďalej len MLB) boli zriadené k 1. 7. 1994 ako samostatne hospodáriaca 

príspevková organizácia, za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním 

na podporu  mimoprodukčných  funkcií  lesov.  Hlavnou  úlohou  organizácie  Mestských  lesov v 

Bratislave je  zabezpečovanie týchto mimoprodukčných funkcií v  BLP tak, aby návštevník 

prichádzajúci do mestských lesov pociťoval príjemnú atmosféru vychádzajúcu z pobytu v lesnom 

prostredí. Za týmto cieľom sa MLB snažia  uchovať lesné prostredie na zabezpečenie požadovaných 

rekreačných podmienok pre obyvateľov mesta Bratislavy i ďalších milovníkovprírody.  Organizácia 

MLB zabezpečuje hlavne činnosti, smerujúce k vytváraniu podmienok na krátkodobú rekreáciu, so 

zameraním na podporu turisticko-rekreačných funkcií lesa, teda činnosti na údržbu lesného parku.  Z  

ťažiskových  lesoparkových  činností  sú  to  najmä  výstavba,   rekonštrukcia  a údržba 
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voľnočasových a rekreačných areálov a lesného mobiliáru akým sú: lavičky, stoly, altánky, detské 

ihriská, odpadkové koše a iné zariadenia. Z ďalších činností je to najmä kosenie lúčnych priestorov, 

zvoz smetí, opravy a obruby ciest a chodníkov. Popri týchto činnostiach  MLB vykonávajú a j  

h o s p o d á r e n i e  v  l e s o c h ,  v  z m ys l e  Z á k o n a  o  l e s o c h .  

 

1.2 Organizačná štruktúra platná k 1.1.2014 

• Celkový počet zamestnancov: 15 
 
 

 Riaditeľ  
 
 
 
 
 

 
Ekonómka 

 
Asistentka 
riaditeľa 

Fakturantka/Pokladníčka 

 
 

Zástupca 
riaditeľa 

Odborný lesný 
hospodár 

Pracovník pre 
správu 

a údržbu 

Pracovníčka 
pre rozvoj 
lesoparku 

Účtovníčka Pracovníčka 
pre správu 
majetku 

Upratovačka 
Skrátený pomer 

Správcovia 
areálu PL (2) 

 
 

Vedúci lesných 
obvodov (3) 

 

Technik pre 
pestovnú činnosť 

a lesopark 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 FSC certifikát 
 

Organizácia Mestské lesy v Bratislave bola od roku 2007 držiteľom medzinárodného certifikátu 

FSC, ktorý je uznaním kvality práce lesníkov, známka toho, že sa obhospodarujú lesy prírode blízkym 

spôsobom,   podľa   uznaných   medzinárodných   štandardov.   V  súča sn o s t i  o r ga n i z á c i a  

Mestské lesy v Bratislave u ž  nie je držiteľom FSC certifikátu. Starostlivosť o les prebieha aj 

naďalej podľa štandardov predpísaných certifikačným štandardom FSC. 
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1.4 Certifikácia PEFC / 23 – 21 - 04 
 

Po skončení platnosti certifikátu FSC získali Mestské lesy v Bratislave dňa 20.12.2013 menej 

prestížny certifikát PEFC. Toto osvedčenie č. 4 076 / 2013 potvrdzuje, že Mestské lesy v Bratislave 

obhospodarujú lesy v súlade s požiadavkami certifikačných kritérií definovaných v dokumentoch 

„Slovenského systému certifikácie lesov“ ( SFCS 1002:2009 a SFCS 1003:2009), ktorý bol na základe 

splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC dňa 28.07.2010. 

 

 
PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetovo najväčší 
systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky 
environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce 
generácie. 
 
 

1.5. Certifikácia FSC 

Certifikácia FSC (Forest Stewardship Council) je celosvetovo uznávaný systém certifikácie 
lesov, ktorý umožňuje dosiahnuť a identifikovať ekologicky, environmentálne a sociálne 
zodpovedné hospodárenie v lesoch. Mestské lesy v Bratislave boli od roku 2007 držiteľom FSC 
certifikátu obhospodarovania lesa. Vydala ho nezávislá, akreditovaná certifikačná organizácia 
na základe výsledkov z vykonaného auditu. Certifikát obhospodarovania lesov FSC dával záruku, 
že v lesoch sa hospodári zodpovedným spôsobom a pri hospodárení sa rovnocenne zohľadňujú 
environmentálne, sociálne a ekonomické záujmy. Zaručoval tiež prírode blízke hospodárenie 
v lesoch a dodržiavanie zásad ochrany prírody podľa medzinárodne uznávaných kritérií. Od 
14.10.2012 si MLB údajne z finančných dôvodov neobjednali audit a tým pádom stratil pre nich  
certifikát FSC platnosť.  

V súčasnosti sú MLB certifikované len systémom PEFC (Program pre vzájomné uznávanie 
lesných certifikačných schém), ktorého kritéria sú v porovnaní s FSC oveľa menej prísne a 
nepresahujú rámec platnej legislatívy (certifikácia FSC predstavuje vysoký nadštandard, kým 
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certifikácia PEFC vlastne len potvrdzuje, že užívateľ lesa dodržiava pri hospodárení platnú 
legislatívu). Z hľadiska potreby dosiahnutia najvyššieho možného štandardu úrovne rekreačnej 
funkcie lesa, ochrany prírody a účasti verejnosti pri starostlivosti o lesy je preto potrebné 
certifikát FSC obnoviť. 

Na Slovensku je certifikovaných podľa PEFC cca 62% všetkých lesov (tj. všetky štátne lesy a 
niektoré neštátne), ale pritom drevospracujúcich podnikov je podľa PEFC certifikovaných len 
55. Naproti tomu podľa FSC je certifikovaných len cca 7% všetkých lesov (32 subjektov, z toho 2 
štátne závody), ale vydaných FSC certifikátov spracovateľského reťazca je 112 (cca dvojnásobok 
PEFC). Táto situácia poukazuje na to, že pri relatívne vysokej ponuke PEFC dreva je na neho 
pomerne malý dopyt a viac menej žiadna šanca získať nejakú cenovú prémiu v dôsledku 
certifikácie. Naproti tomu pri relatívne malej ponuke FSC certifikovaného dreva existuje vyšší 
dopyt a tým aj možnosť získať cenovú prémiu (v rozsahu cca 1-3 % z ceny). 

Ďalšou dôležitou výhodou je, že v napríklad v súčasnej situácii, kedy sa na trh sa dostáva veľké 
množstvo bukového dreva z kalamity v máji 2014, sa bukové rezivo stáva prakticky nepredajné. 
Pokiaľ však ide o drevo FSC certifikované, tak je možné jeho odbyt zabezpečiť. 

Porovnanie FSC a PEFC - Pre lepšiu orientáciu vo vývoji systémov lesnej certifikácie, 
vypracoval v roku 2008 Svetový fond ochrany prírody (WWF) porovnanie dvoch globálnych 
certifikačných systémov FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Program for Endorsement 
of Certification Systems).  

Tabuľka ukazuje percento splnených indikátorov pre každé kritérium v prípade oboch 
certifikačných systémov na národnej a medzinárodnej úrovni. V tabuľke je možné vidieť 
významné rozdiely medzi systémami FSC a PEFC. Rozdiely sú z časti dané rozdielnymi 
prístupmi oboch systémov - silnejšie medzinárodné riadenie pri FSC verzus viac národnej 
autonómie pri PEFC.  

Najnižšie skóre v prípade FSC pre kritérium 3 je dané používaním všeobecných štandardov tam, 
kde doposiaľ neboli vytvorené národné štandardy. Tam, kde existujú národné štandardy, je FSC 
hodnotené na 100%. Vďaka centrálnemu riadeniu organizácie FSC je nepravdepodobné, že by 
ďaľšie národné systémy boli hodnotené nižšie než v tabuľke. V prípade systémov PEFC má 
väčšia národná autonómia za následok väčšiu variabilitu národných systémov. 
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http://www.czechfsc.cz/fsc-certifikace/srovnani-certifikacnich-systemu-/srovnani-fsc-a-pefc---zprava-

fcag-2008.html 
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2. LESNÉ HOSPODÁRSTVO 
 

Mestské lesy v Bratislave v súčasnosti hospodária prírode blízkym spôsobom hospodárenia, ktorý  

je  voči lesom menej rušivý v porovnaní s hospodárením v minulosti. Drevinové zloženie BLP je 

pomerne pestré, výrazne tu dominujú listnaté stromy. Najrozšírenejšou a súčasne  hospodársky 

najvýznamnejšou drevinou je buk, tvoriaci až 50 % porastovej plochy aj zásoby. Ďalšie v poradí, čo 

do podielu a významnosti, sú dub a hrab. Spolu tieto 3 dreviny tvoria až 92 % porastovej plochy . 

Produkcia drevnej hmoty je v súčasnosti  hlavným zdrojom príjmov Mestských lesov v 

Bratislave. Finančné výnosy z predaja dreva tak dopĺňajú príspevok z mestského rozpočtu 

poskytovaný MLB na zabezpečenie plnenia úloh v    hlavnej činnosti, ktorá je zakotvená v 

zriaďovacej listine organizácie na prvom mieste a tou je „zveľaďovanie lesného majetku a 

zabezpečenie jeho rekreačných funkcií“. 

 
2.1 Hospodárska úprava lesa 

V zmysle zákona o lesoch každý vlastník lesa musí hospodáriť podľa Plánu starostlivosti o les, 

ktorý schvaľuje na obdobie desiatich rokov Okresný úrad v sídle kraja (bývalý Krajský lesný úrad). 

Mestské lesy v Bratislave majú aktuálny Plán starostlivosti o les schválený na roky 2006-2015. Plán 

starostlivosti o les (ďalej len PSL) na nasledujúce decénium (2016 – 2025) by mal byť vyhotovený 

tak, aby vyhovoval osobitnému režimu hospodárenia v lese v prospech rekreačných a 

environmentálnych funkcií lesa, najmä pokiaľ ide o celkový objem úmyselnej ťažby 

 

Obnova lesa je vykonávaná formou maloplošného hospodárskeho podrastového spôsobu tak, aby 

neboli výrazne narušené estetické prvky krajiny. Plocha obnovných prvkov je minimalizovaná do 

veľkosti 0, 20 ha, zákon o lesoch dovoľuje veľkosť plochy obnovného rubu pri maloplošnej forme do 

3 ha, pri veľkoplošnej forme do 5 ha. Pri obnove lesa sa dbá na dosiahnutie drevinovej aj vekovej 

rôznorodosti. 

Mestské lesy v Bratislave, v zmysle zákona o lesoch, obnovujú lesné porasty sústavne a včas miestne 

vhodnými lesnými drevinami, pričom je uprednostňovaná prirodzená obnova. Na umelú obnovu sa 

používa geneticky vhodný reprodukčný materiál. Výchova mladých lesných porastov sa vykonáva 

podľa aktuálneho PSL. Výchova porastu sa vykonáva tak, že sa znižuje počet stromov na ploche s 

cieľom odstrániť tvarovo a druhovo nevhodné jedince stromov. Drevo z odstránených stromov 

hrubšie ako 8 cm sa spracováva na predaj. Drevo tenšie ako 8 cm sa ponecháva v poraste, kde 

v priebehu  niekoľkých  rokov  zhnije  a stáva  sa  z  neho  humus,  ktorý  skvalitňuje  lesnú  pôdu 
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a spomaľuje odtekanie dažďovej vody z lesa. Výchovné opatrenia v lesných porastoch mladších ako 

20 rokov sa nazývajú prerezávky, v lesných porastoch starších ako 20 rokov sa nazývajú prebierky. 

Úlohou MLB ako správcu lesných pozemkov je v primeranom rozsahu zabezpečovať aj ochranu 

lesa. Ochrana lesa je súbor technických, biologických a administratívnych opatrením zameraných na 

zabránenie vznikaniu škôd na lesoch. (viac v kapitole 2.4.) Škodlivé činitele môžu byť abiotické 

(oheň, vietor, sneh, námraza, imisie...) alebo biotické ( zver, hmyz, huby a človek). 

 
 

2.2 Estetická hodnota drevín zastúpených v Bratislavskom lesnom parku 
 

Hlavnou drevinou oblasti je buk (Fagus silvatica). Jeho estetická hodnota je na jar pri rašení listov, 

keď svieža zeleň bukov dobre pôsobí na zrak. 

 

 
 

Druhou najdôležitejšou drevinou je dub zimný (Quercus petraea). Svoju estetickú hodnotu nadobúda v 

staršom veku rozmermi a rozložitou korunou. Dub červený (Quercus rubra) vyniká na jeseň 

farebnosťou listov. 

 

Hrab (Carpinus betulus) je v poradí početnosti treťou drevinou. Pôsobivé sú jednotlivé kmene, značne 

nepravidelných tvarov alebo skupinky kmeňov v dubinách. Z cenných listnatých drevín, ktoré sú 

zväčša ako prímes v bučinách a dubinách je zastúpený jaseň (Fraxinus excelsior), javor horský (Acer 

pseudoplatanus) a lipy (Tilia cordata, Tilia platyphylos). Jaseň a javor pôsobia esteticky najmä formou 

listov a ich sfarbením na jeseň. Jednotlivé staré kmene, ale aj skupinky veľmi dobre zapadajú do 

rámca krajiny. 



 

 

11  

 

Zastúpenie brestov (Ulmus montana, Ulmus carpinifolia) je ojedinelé. Agát (Robinia pseudoacacia) je 

rozšírený najmä v okrajových častiach. Je pôsobivý pre svoje kvetenstvo a nádhernú vôňu. Väčšie 

plošné zastúpenie nie je žiaduce. 

Najpôsobivejšia z listnatých drevín je breza (Betula pendula). Bielou farbou kmeňa púta a preto je 

nepostrádateľnou okrasnou drevinou, najmä v skupinkách a preriedlych porastoch. Jelše (Alnus 

glutinosa, Alnus incana) sa nachádzajú pozdĺž potokov alebo na iných miestach s pohyblivou hladinou 

spodnej vody, kde sú vhodné a pôsobivé. 

Z ihličnatých drevín je zastúpený smrek (Picea abies ). Tam, kde je jednotlivo na zodpovedajúcom 

stanovišti, s vhodnou kombináciou drevín, prostredie esteticky zhodnocuje. Vyniká farebnou krásou 

jarných výhonkov a vôňou ihličia. 

Z borovíc je v podstatnej miere zastúpená borovica obyčajná (Pinus sylvestris). Borovica čierna (Pinus 

nigra) je zastúpená sporadicky. Borovice sú esteticky veľmi pôsobivé dreviny a v zmesi s listnáčmi 

vytvárajú esteticky krásne lokality a zvyšujú živosť krajiny. Významný je aj smrekovec opadavý 

(Larix decidua), ktorý bol vnášaný hlavne do obnovných prvkov v posledných dvadsiatich rokoch. 

Inak sa vyskytuje ojedinele. Pomáha vytvárať etážové porasty a okolie skrášľuje na jar keď raší a na 

jeseň žltou farbou ihličia. 

 

2.3 Ťažba, manipulácia a doprava drevnej hmoty 

Ťažba dreva sa vykonáva dodávateľským spôsobom. Približovanie sa realizuje kolesovými 

traktormi, ručné približovanie ani približovanie inými mechanizmami sa nepoužíva.  Manipulácia 

dreva sa vykonáva výlučne na odvoznom mieste a odvoz dreva sa realizuje nákladnými autami. Ťažba, 

manipulácia a odvoz drevnej hmoty sú vykonávané najmodernejšími technológiami s použitím 

štandardných mechanizačných zariadení a nepredpokladá sa v tomto smere pre budúcnosť žiadna 

podstatná zmena. Jediné čo sa dá očakávať je, že budú dodávané do výroby novšie, ekologickejšie 

mechanizmy. Ako alternatívu  k ťažbe dreva dodávateľmi bude potrebné do budúcnosti zvážiť aj 

možnosť ťažby vlastnými pracovníkmi organizácie MLB. 

Vzhľadom k primárnej rekreačnej funkcii lesoparku sú všetky činnosti súvisiace s ťažbou 

(ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz dreva, oprava zariadení) realizované iba v pracovných 

dňoch od 6:00 do 16:00. Týmto je poskytnutý návštevníkom BLP istý  komfort využívania územia. 

 
 

2.4 Protipožiarne ochranné služby 
 

V dňoch pracovného voľna a pokoja pracovníci Mestských lesov v Bratislave vykonávajú 

ochranné služby v lese zamerané na ochranu lesa najmä pred požiarmi a na rešpektovanie zákonom 

zakázaných činností. Ochrana lesov pred požiarmi je zvlášť dôležitá, pretože lesné požiare často 

spôsobujú  škody  veľkého  rozsahu.  V zmysle  zákona  č.  314/2001  Z.  z.  o ochrane  pred  požiarmi 
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a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii má každý užívateľ lesa uložené povinnosti na 

zabránenie vzniku požiarov v lesoch. V podmienkach MLB je potenciálne riziko vzniku závažnejšieho 

poškodenia   lesných porastov v dôsledku požiarov pomerne nízke, v sledovanom období upynulých 40 

– 50 rokov tu nebol zaznamenaný významnejší požiar. 

 
 

 

 

 
 
 

2.5. Lesné hospodárstvo 

Celková plánovaná výška ťažby na území v správe Mestských lesov v decéniu 1996 - 2005 bola 
200 568 m3, z toho obnovná ťažba 167 737 m3 a výchovná ťažba 32 831 m3 na ploche 1 077,79 
ha, prerezávky boli plánované na ploche 181,03 ha. 

Celková plánovaná výška ťažby v decéniu 2006 - 2015 je 177 986 m3, z toho obnovná ťažba 134 
403 m3 a výchovná ťažba 43 583 m3 na ploche 1142,48 ha, prerezávky sú plánované na ploche 
265,94 ha. V lesnom hospodárskom pláne na decénium 2006 - 2015 sa uplatňuje podrastový 
hospodársky spôsob v malých skupinách kotlíkového charakteru do výmery 0,20 ha a účelový 
výber.  

Z uvedených údajov je zrejmé, že priemerný ročný objem úmyselnej (plánovanej) ťažby sa za 
posledných 20 rokov znížil  len nepatrne, tzn. cca o 10 % (v r. 1996 – 20 000 m3/rok, 
v súčasnosti 17 800 m3/rok), aj to len vďaka tlaku verejnosti a ochranárskych organizácií. 
Vysoká ťažba dreva tak dlhodobo predstavuje najzávažnejší problém z hľadiska napĺňania 
rekreačnej funkcie územia. Túto skutočnosť potvrdil aj riaditeľ MLB v rozhovore pre 
Bratislavské noviny: 

„Aby by to bolo únosné pre lesopark, tak by bolo ideálne ťažiť ročne asi len 5000 kubíkov 
dreva. To by bolo optimálne pre les, aby nemal charakter hospodárskeho, ale rekreačného 
lesa.“ 

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/zivotne-prostredie/mestske-
lesy-v-bratislave-tento-rok-ziju-len-z-dreva.html?page_id=283145 
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2A. POĽOVNÍCTVO 

V obvode Mestských lesov Bratislava sa nachádza režijný poľovnícky revír Lesopark, ktorého 
hranice sú totožné s hranicami užívania lesov. Výkon práva poľovníctva zabezpečujú MLB 
vlastnými zamestnancami a prostredníctvom predaja povoleniek na odstrel. Normované stavy 
pre jeleniu zver sú 19 ks, danieliu 10 ks, mufloniu 8 ks, srnčiu 112 ks a diviačiu 43 ks. V 
poľovníckej sezóne 2012/2013 boli ulovené 3 kusy jelenej, 14 kusov danielej, 27 kusov srnčej a 
150 kusov diviačej zveri. MLB každoročne organizujú spoločné poľovačky na diviaky. Tieto 
spoločné poľovačky bývajú organizované v pracovných dňoch, aby sa predišlo kolíziám s 
rekreujúcou sa verejnosťou. Napriek tomu so stále stúpajúcou návštevnosťou lesoparku (aj počas 
pracovných dní) toto riziko kolízií stále narastá. Pohyb osôb je nepredvídateľný, nedeje sa iba na 
lesných cestách, ale návštevníci sa často pohybujú aj v lesných porastoch. Čoraz častejšie 
vznikajú konflikty medzi záujmami verejnosti a poľovníckou činnosťou. Poľovnícka činnosť v 
dotknutom území je v súčasnosti len veľmi ťažko zlučiteľná s ostatnými verejnými záujmami. 
Nemožno súhlasiť s tým, aby záujmy poľovníkov ako jednej, pomerne málopočetnej skupiny 
spoločnosti boli nadradené záujmom širokej verejnosti.  

V minulom roku bol v rekreačnej oblasti Železnej studienky poľovnou zbraňou usmrtený pes 
jasne označený reflexným obojkom pred očami jeho majiteľky, čo pobúrilo širokú bratislavskú 
verejnosť. Tento incident, ktorý sa odohral uprostred frekventovanej rekreačnej oblasti na mieste 
s voľným pohybom osôb, pritom zďaleka nie je ojedinelý. Čoraz viac občanov sa v mestských 
lesoch prestáva cítiť bezpečne práve na základe takýchto negatívnych osobných skúseností a aj z 
dôvodu obáv z ďalších možných konfliktov s poľovníkmi v tomto relatívne malom a husto 
navštevovanom území. Ohrozovanie strelnými zbraňami predstavuje v tomto priestore vysoké 
potenciálne riziko s následkami, ktoré bývajú nezvratné a trvalé, na ľuďoch aj na zvieratách. 

Reakciou verejnosti na túto neúnosnú situáciu bolo aj spustenie Petície za obmedzenie výkonu 
práva poľovníctva a zrušenie vybraných častí poľovných revírov pre vyššiu bezpečnosť 
občanov v lesoch v okolí Bratislavy, ktorú doteraz podpísalo vyše 2 300 občanov. 

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=714442 

Občania v petícii žiadajú vyčleniť (obmedziť) výkon práva poľovníctva výlučne na potrebu 
redukcie diviačej zveri (v prípade jej premnoženia) v osobitnom režime tohto výkonu a začať 
konanie na postupné zrušenie uznaných poľovných revírov vypovedaním zmlúv o prenájme 
poľovných revírov na lesných pozemkoch Bratislavského lesoparku. 

Zosúladenie poľovníckej činnosti s ostatnými verejnými záujmami, najmä s rekreáciou, by mal 
riešiť Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (v zmysle § 21 Vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o 
poľovníctve), ktorý však pre územie Bratislavského lesoparku v správe MLB doteraz nebol 
spracovaný. 
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Z uvedených dôvodov je potrebné prijať preventívne opatrenia na zabezpečenie maximálnej 
bezpečnosti návštevníkov lesoparku, a to: 

1. vylúčiť spoločné poľovačky z celého územia v správe MLB počas celého roka (pri 
spoločných poľovačkách je riziko ohrozenia verejnosti najväčšie)  

2. uprednostniť individuálne spôsoby poľovania, tzn. postriežkou (lovom z posedu) alebo 
posiedkou (pešou pochôdzkou) 

3. v časti lesoparku vytvoriť nepoľovné zóny vyhlásením dotknutých pozemkov za nepoľovnú 
plochu 

4. urýchlene spracovať a prijať Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (v zmysle § 21 
Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. ktorou sa 
vykonáva zákon o poľovníctve). V tomto pláne špecifikovať ďalšie konkrétne opatrenia 
(vrátane stanovenia časových a priestorových pravidiel a limitov na výkon poľovníctva, 
rozmiestnenia posedov a ostatných poľovníckych zariadení, vymedzenia nepoľovných zón 
a pod.)  
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3. POTREBY OBYVATEĽSTVA NA KRÁTKODOBÚ REKREÁCIU 
 

Rekreácia predstavuje relatívne novú sféru života, ktorá sa oddiferencovala v masovom rozšírení 

od jeho iných zložiek až v industriálnej etape vývoja spoločnosti. Je uvedomelým, cieľavedomým 

alebo spontánnym procesom, činnosťou, respektíve súborom činností, zameraných na regeneráciu 

telesných a duševných síl i na všestranný rozvoj osobnosti človeka. Uskutočňuje sa vo voľnom čase a 

vo vhodnom prostredí. Využívanie voľného času sa realizuje rozlične, širokou škálou činností od 

kultivácie ducha formou vzdelávania a sebarealizácie, ako aj dobrovoľnej účasti na riadení a 

správe spoločenských záležitostí, alebo manuálnych prác uskutočňovaných z vlastnej záľuby ako 

zložiek aktívneho oddychu, cez kultiváciu tela – šport, až k pasívnemu odpočinku. Zastúpenie súboru 

činností rôzneho charakteru si vyžaduje vzájomné proporcionálne vyváženie. 

Vo všeobecnosti sa neodporúča  preferovať alebo potláčať ani jednu oblasť činností voľného času. 

Vyplýva to z potreby človeka po oscilácii medzi telesnou aktivitou, ako aj kultúrno-spoločenskými 

aktivitami, medzi hrou a zábavou resp. vzdelávaco- výchovnou činnosťou, medzi relatívne pasívnymi 

formami r e k r e á c i e , prípadne aj požiadavkou na samotu, až po aktívne včlenenie sa do 

konkrétnej skupiny ľudí. Rekreácia obyvateľov uskutočňovaná vo voľnom čase sa podľa zaužívaného 

triedenia z hľadiska dĺžky trvania člení na krátkodobú rekreáciu, ktorá zahŕňa voľnočasové možnosti 

pracovných a voľných dní, a na dlhodobú rekreáciu, ktorá zahŕňa dovolenku. 

Z aspektu urbanistického riešenia mestských aglomerácií sa najvýraznejšie uplatňujú nároky 

vyplývajúce z krátkodobej rekreácie. Na stanovenie objemu a štruktúry nárokov obyvateľov na 

krátkodobú rekreáciu majú priamy vplyv: 

- veľkosť sídla, vyjadrená počtom obyvateľov 

- kvalita jeho životného prostredia 

- hospodársky charakter mesta a s tým spojené demografické a sociologické aspekty 

- hustota a kvalita komunikačnej siete 

- poloha sídla vo vzťahu k disponibilným rekreačným priestorom 

Prostredie veľkého mesta je z hľadiska činiteľov určujúcich nároky na krátkodobú rekreáciu, 

charakteristické vo väčšej miere neustálym ruchom, znečisteným ovzduším a menším podielom zelene 

a iných prírodných prvkov. 

Obyvatelia veľkých miest sa prevažne viac podieľajú na kategórii tzv. sedavých zamestnaní, z čoho 

vyplýva veľký nedostatok telesného pohybu a potreba kompenzácie tejto nerovnováhy športovo – 

rekreačnými aktivitami vo voľnom čase, predovšetkým ale vo voľnej prírode. Sú to najmä rekreačno – 

športové aktivity, predstavujúce však len jednu skupinu z celkového komplexu aktivít voľného času. 
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Bratislavský lesný park poskytuje vhodné prostredie pre nasledovné aktivity: 
• Turistika 

• Cykloturistika 

• Beh 

• Orientačný beh (maratón, polmaratón) 

• Piknikovanie (pasívna forma relaxu) 

• Futbal 

• Volejbal 

• Lyžovanie 

• Beh na lyžiach 

• Kolobežky 

• Rybolov 

• Zber lesných plodov 

• Poľovníctvo 

• Pozorovanie vtáctva a zveri 

• Lesná pedagogika 
 
 

3.1 Ciele v oblasti krajinárskych a lesopestovných zásad budovania BLP 
 

Lesný park zaberajúci veľké plochy je zložitým komplexom. V procese jeho tvorby a údržby 

je potrebné riešiť otázky lesohospodárske, architektonicko-krajinárske a kultúrno-rekreačné, ako aj 

environmentálne aspekty a ochranu prírody. 

Cieľom plánovitej úpravy a tvorby Bratislavského lesného parku z pohľadu Mestských lesov v 

Bratislave je vytvorenie zdravého, biologicky hodnotného a esteticky pôsobivého lesa – harmonicky 

zladeného obrazu krajiny. Pri formovaní lesoparkovej krajiny sa vykonávajú tri základné druhy 

lesoparkových zásahov: sadba, pestovanie a obnova (ťažba) porastov, ktorými sa má zaistiť stav 

porastov lesoparkového charakteru. Aj pri pestovných úkonoch musia byť porasty usmerňované na 

docielenie skupinovitého zmiešania, horizontálneho a vertikálneho rozčlenenia. Ihličnany okrasného 

charakteru  je vhodné  umiestňovať len po okrajoch otvorených miest, napr. n e l e s n ý c h  

p l ô c h ,  okolo jazier, rybníkov, vodných nádrží a pod. Pestovanie porastov má z hľadiska 

lesohospodárskeho aj lesoparkového prvoradý význam pre vytvorenie odolných, zdravých a 

produkčne plnohodnotných porastov. Preto je potrebné pri vykonávaní lesopestovných opatrení 

(najmä pri úrovňových prebierkach) zámerne uprednostňovať dreviny esteticky a biologicky cennejšie 

a dekoratívnejšie. 

Obnova porastov sa má vykonávať na celom území lesného parku spôsobom skupinovito až jednotlivo 

výberkovým a má zaistiť vytvorenie porastov skupinovite zmiešaných z drevín dostatočne vertikálne 
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a horizontálne rozčlenených, zdravých a odolných, ktoré by spĺňali všetky požiadavky vyplývajúce 

z určeného účelu lesa. 

Okrem toho niektoré ťažby, resp. obnova porastov sa bude musieť vykonať aj z  dôvodov čisto 

lesoparkových: pre vytvorenie a zvýraznenie malebnejších krajiniek, zátiší, okrajov a pozadí, pre 

odkrytie krajších panorám, pre vytvorenie alebo rozšírenie výhľadov na ďaleké a širšie okolie, pre 

rozšírenie jestvujúcich alebo vytvorenie nových rekreačných priestranstiev a pod. Tieto ťažobné 

zásahy musia byť vykonávané tak, aby sa s nimi docielilo zlepšenie krajinárskej hodnoty celého 

územia, aby sa zachoval prirodzený ráz lesov a neprivodilo sa zhoršenie najmä ich pôdoochrannej a 

retenčnej funkcie. Nie je prípustné vykonávať na území lesného parku ťažby spôsobom 

holorubným a veľkoplošným, nakoľko tento spôsob odporuje všetkým určeniam lesného parku. 

V zdravom, p r i m e r a n e  udržiavanom lese s vysokou estetickou a  b i o l o g i c k o u  hodnotou 

zažíva návštevník pozitívne emócie, ktoré sú mimoriadne dôležité pre rýchlu a efektívnu 

regeneráciu, pre  pozitívne  naladenie  do života, obnovenie psychických síl a životnej motivácie. 

 
 

3.2 Rekreačno – športové činnosti 
 

V každom ročnom období je BLP veľmi intenzívne využívaný. Najpopulárnejšie je športové 

využitie, v hlavnej sezóne sú organizované významné športové podujatia s dlhoročnou tradíciou. 

Cyklistika, turizmus, rekreačný, kondičný aj orientačný beh sú športy, ktoré návštevníci vyhľadávajú 

v území celoročne. Za týmto účelom sa MLB starajú a udržiavajú  priechodné lesné cesty a 

chodníky s  rôznymi povrchmi – asfaltové cesty ako aj malé, ale trasou zaujímavé lesné chodníky. Na 

území MLB spolupracuje viacero organizácii, ktoré združujú rôzne záujmy návštevníkov a 

užívateľov lesa. Pre pravidelné podujatia a aktivity MLB vytvárajú regulatívy, vydávajú súhlas na 

pohyb v území, určujú podmienky, za akých sú tieto aktivity v súlade so záujmami všetkých 

užívateľov lesa. 

Zoznam športových podujatí organizovaných v prvom polroku r. 2014 na území spravovanom MLB: 

• Bratislavský polmaratón 

• Otvorenie bežeckej sezóny 

• KELLYS Greenbike Tour 

• Stupavský maratón 

• Beh Baba-Kamzik 

• Tesco beh pre život 

• Pochod Malý Slavín 

• Na kolesách proti rakovine 



 

 

18  

 

• Family day 

• Lesnou cestou do rozprávky 

• Rôzne orientačné behy 

• Športové podujatia ŠK Vazka 

• Športové podujatia k VZCT Rohatka 

• Račiansky kros – behy pre radosť 

• Štefánik trail 

• Novomestský pedál 

• Malokarpatský cross maratón a MTB Cyklorally 

• Reebok spartan race 

• Ráčikovský beh pre rodiny 

• MDD na Partizánskej lúke 

• Športové podujatia občianskeho združenia Discgolfu 

• Zraz cykloturistov 

• Športové aktivity organizácii (Slovnaft, VW, VŠZP, a i.) 

• Denné letné tábory pre STARZ 

• Linka detskej istoty UNICEF Slovakia – 21 km pre deti 

• 

V zime sa pri priaznivých snehových podmienkach v území udržiava bežecká stopa, na ploche 

amfiteátra sa  pri  dlhšie  trvajúcich  mrazoch  udržiava  ľadová plocha  na  bezplatné  verejné  

korčuľovanie. K obľúbeným zimným športom patrí aj lyžovanie na Cvičnej lúke na Kolibe, turistika 

na lyžiach a aj rekreačné sánkovanie. 

V spolupráci s hlavným mestom SR a Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len BSK) sa 

udržiavajú  a  budujú  cyklotrasy  na  území  BLP.  Na podporu  bežeckého  športu  bola  v spolupráci 

s reklamným partnerom označená trasa polmaratónovej bežeckej trate so štartom a cieľom pri 

Červenom moste, čo zjednodušilo usporiadanie polmaratónov na našom území. 

Okrem tradičných športových aktivít sú v BLP vytvorené aj podmienky na rozvoj netradičných 

športov: na území sa rozvíja nový druh rekreačného športu Geocaching, na Malom Slavíne bolo 

postavené verejné discgolfové ihrisko, veľkej obľube sa teší aj verejná zjazdová cyklistická trať 

Rohatka (Kamzík - II. rybník) a v areáloch na Partizánskej lúke a v Krasňanoch je návštevníkom 

k dispozícií ihrisko na Petanque. 
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3.3 Komunikácia s verejnosťou a ostatnými odbornými organizáciami 
 

Mestské lesy v Bratislave sú členmi odborných organizácií a združení ako napríklad Združenie 

obecných lesov, Zväz zamestnávateľov v lesnom hospodárstve a Slovenská poľovnícka komora. 

O dianí v MLB je verejnosť informovaná prostredníctvom web stránky www.ba-lesy.sk, kde sú 

uverejnené aktuálne oznamy, informácie o kvalite vody v studničkách, panely náučných chodníkov, 

odkazy na právne predpisy súvisiace s činnosťou  MLB, generel a štatút BLP ale aj iné užitočné 

informácie. Zverejnená je tu aj podrobná mapa Lesoparku. O aktivitách v najnavštevovanejšom areáli 

Partizánska lúka informuje jeho webovsky portál www.partizanskaluka.sk, a Facebooková stránka. 

V spolupráci s DPMB bola upravená trasa linky MHD č. 43 s predĺžením po Kačín. Pre veľký úspech 

premáva na predĺženej trase v hlavnej turistickej sezóne aj v ďalších rokoch po otvorení areálu Kačín. 

 
 

3.4 Lesná pedagogika 
 

Rok 2013 bol začiatkom skúšobnej sezóny výučby lesnej pedagogiky pre školy a materské školy. 

Ponuka programov pre školy sa osvedčila a aktivity lesnej pedagogiky budú postupne rozšírené. 

Výučba bude prednostne realizovaná vonku v prírode v areáli MLB, pri niektorých programoch alebo 

v prípade nepriaznivého počasia bude využívaná učebňa v sídle MLB. 

Stále je však aktuálna potreba zriadiť Lesnú školu s účelom zabezpečiť podmienky na rozvoj 

environmentálneho povedomia detí a mládeže, propagácie ochrany prírody a lesníctva a propagácie 

využívania  dreva ako jednej z najekologickejších surovín na našej Zemi. 

V aktivitách na podporu lesníctva MLB spolupracujú s Národným lesníckym centrom vo Zvolene 

a každoročne   organizujú   obľúbenú   akciu   Lesnícky   deň   na   Partizánskej   lúke.   V spolupráci 

s magistrátom hl. mesta sa tým Mestské lesy v Bratislave prezentujú každoročne na dňoch samosprávy 

v akcii Bratislava pre všetkých. 
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3.5 Hlavné centrá rekreácie 
 

Rekreačné centrum Koliba - Kamzík: 

Patrí k miestam, kde sa tradične koncentruje vysoká návštevnosť v BLP. Je dopravne dostupný 

trolejbusom MHD. Svojim položením, charakterom a prírodnými podmienkami slúži návštevníkom 

BLP buď ako konečný bod ich rekreácie, alebo ako východiskový bod na dlhšie pešie  túry po 

značkovaných trasách. Má teda podmienky na krátkodobú statickú ale aj dynamickú rekreáciu počas 

celého roka. 

 
 

 

 
Obr.: Televízna veža na Kamzíku 

 
 
 

Lokalita Cvičná lúka dostala meno najmä vďaka lyžiarskej lúke, na ktorej sa učia deti v zimných 

mesiacoch lyžovať. V letnom období tu premáva 360-metrov dlhá bobová dráha. Neďaleko dráhy sa 

nachádza Lanoland – lanové centrum, je to sústava lán pripevnených na stromoch v rôznych výškach 

nad zemou, na ktorých si môžu skúšať odvahu a šikovnosť milovníci adrenalínových športov. Na 

Kamzík vedie sedačková lanovka od bývalej reštaurácie Snežienka. Lanovku okrem turistov využívajú 

hlavne cyklisti, ktorý sa potom spúšťajú po cyklistickej Dowhill zjazdovke Rohatka so štartom vedľa 

lanovky. Horná stanica lanovky (Kamzík - Koliba) je vo výške 422 metrov nad morom, dolná časť 

(Železná studienka) je vo výške 236 metrov nad morom. Z lanovky je pekný pohľad na Malé Karpaty. 

Veľmi obľúbenou lokalitou s krásnym výhľadom na Bratislavu je samostatná lúčka nachádzajúca sa 

pod televíznou vežou nazývaná Americké námestie. 

Horná mlynská dolina: 

Horná mlynská dolina patrí k najkrajším a najnavštevovanejším rekreačným miestam Bratislavského 

lesoparku. Je to údolie, ktoré začína pri Červenom moste a končí pri Sanatóriu. Za „Červeným 

mostom“ sa nachádzajú parkoviská pre návštevníkov a niekoľko informačných tabúl. 
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Schodiskami od parkoviska sa dostanete do areálu Partizánskej lúky, ktorý je reprezentatívnym 

vstupom do lesoparku a slúži ako výletné miesto najmä rodinám s deťmi. Areál prešiel v roku 2006 

kompletnou  rekonštrukciou.  Zrekonštruovali  sa  športoviská,  postavili  sa  nové  detské  preliezačky 

a hojdačky. Pre návštevníkov je k dispozícii futbalové a basketbalové ihrisko. Dobudoval sa „Altánok 

Futbalka“, ktorý slúži na vytvorenie zázemia nielen pre športovcov, ale aj na spoločenské akcie po 

športových podujatiach. Upravené sú aj lesné chodníky vhodné na prechádzky, beh a pod. 

Rekonštrukciou prešiel aj amfiteáter, pribudli nové sociálne zariadenia a bufet, ktorý slúži na 

občerstvenie. Pribudol drevený chodník okolo futbalového ihriska, vyhliadkový chodník a 

promenádne chodníky okolo jazera. Okrem toho na jazere pribudlo aj mólo, a pre ľudí sa otvorila nová 

atrakcia - člnkovanie s možnosťou rybolovu. 

 
 

 

Obr.: Člnkovanie na rybníku 
 
 

Pokračovaním promenádneho chodníka sa dostaneme k ôsmemu mlynu, ktorý je viac známy ako 

KLEPÁČ. Bol zrekonštruovaný v roku 2008 a v súčasnosti slúži najmä deťom a mládeži pre 

vzdelávacie a výchovné programy, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne, pobyty v prírode a ďalšie 

záujmové činnosti. 

Od Klepáča pokračujeme cestou na Železnú studienku, kde majú sídlo Mestské lesy v Bratislave. Po 

ľavej strane sa nachádza IX. Mlyn, ktorý je v súkromnom vlastníctve. 

Ďalej sa dostaneme k bufetu na Železnej Studienke (v minulosti atraktívne miesto, dokonca s kúpeľmi 

a reštauráciou).Vybavenie Železnej Studienky nevyhovuje súčasným požiadavkám kultúrneho a 

estetického prostredia. Hlavné mesto SR dlhodobo plánuje jej revitalizáciu. 

Rybníky I. a II. sú využívané na rybolov, v zime na korčuľovanie. Chodníky okolo rybníkov potrebujú 

rekonštrukciu. Brehové porasty sú spustnuté a rušivo vplývajú na návštevníkov, preto sa musia 

vyčistiť a krajinársky upraviť. 

Lokalita Železná studienka: 

Cesta sa tu rozvetvuje na dva smery na Kačín a na Drieňovské lúky. 
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Drieňovské lúky sú vybavené na športové aktivity (futbal, stolný tenis a pod.), nachádzajú sa tu tri 

altánky, ohniská a lavičky. Vybudované je aj drevené detské ihrisko nachádzajúce sa pri spodnej 

stanici lanovky.  V budúcnosti je naplánovaná dostavba minifutbalu.  

 
 

 

Obr.: Ihrisko pod lanovkou 
 

I. kameňolom slúži hlavne na opekanie. K dispozícii sú altánky a lavičky. 

Lúka  Tábor  sa  nachádza  na  pol  ceste  medzi  Snežienkou  a  Sanatóriom a  je  vybavená  altánkom 

a ohniskom. 

Sanatórium slúžilo na doliečovanie pacientov so srdcovo – cievnymi ochoreniami. Postavili ho v 

rokoch 1943 – 44 pre MNO Slovenského štátu. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve a čaká na 

svoje ďalšie využitie. 

Dlhé lúky sú vo veľkej miere využívané na rekreáciu, vybavené sú altánkami, ohniskami, stolmi a 

lavičkami na sedenie. V blízkosti sa nachádza studnička Johanka, ktorá poskytuje turistom osvieženie. 

 
 

 

Obr.: Dlhé lúky 
 

Pri II. kameňolome sa nachádza jazierko a drevené altánky. V blízkosti sa nachádza studnička. 

Súčasťou lokality III. kameňolom je altánok a ohnisko. 
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Ďalšie  obľúbené  výletné  miesto Bratislavčanov je  areál  pri  horárni  Kačín  s altánkami,  lavičkami 

a preliezačkami pre deti. Je prístupný od Železnej Studienky alebo od Lamača. Areál prešiel v roku 

2010 rekonštrukciou. Nachádza sa tu malý altánok so skupinovým sedením pre 16 – 20 ľudí, veľký 

altánok s barovým pultom, lavicami a stolmi pre 42 ľudí, veľké a malé ohnisko, gril na opekanie na 

rošte, sedenie pri kamennom stole, detské ihrisko, vyhliadkové lavičky, piknikové lavičky, info stojan 

na drevenom pódiu s mapou areálu a cyklomapou, artefakty z prírodného kameňa. Od apríla do konca 

septembra premáva do tejto lokality počas víkendov a sviatkov MHD č. 43. 

 
 

 

 

Obr.: Voľnočasový areál Kačín 
 

Na Malý Slavín sa môžeme dostať cestou od Rače. Vybavený je altánkami a ohniskami. Túto lokalitu 

obľubujú turisti, je tu vybudované posedenie a ohniskom, ihrisko na minifutbal a stolný tenis a 

nachádza sa tu aj pomník padlých ruských vojakov vďaka čomu dostala táto lokalita  aj  názov. 

Lokalita je aj spomienkovým miestom pre dôchodcov a veteránov z II. sv. vojny. 

 
 

 

Obr.: Pomník padlých ruských vojakov 
 

Pánova lúka je priestranná plocha, ktorá leží na slnečnom južnom svahu. Nachádza sa tu vyhradené 

miesto na kladenie ohňa a krytý prístrešok so stolmi a lavicami. 
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V lokalite Červený kríž sa nachádzajú ohniská a drevené altánky. Výnimočnosťou tejto lokality je 

monument dreveného červeného kríža. Lokalita si vyžaduje obnovu, resp. čiastočnú 

rekonštrukciu, nakoľko posledná obnova je z r. 1995. 

 
 

 

 

Obr. Areál Červený kríž 
 
 

Areál Pod horárňou Krasňany prešiel revitalizáciou, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu 

URBANNATUR v rokoch 2010-2013, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce SK – AT 2007-2013, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Obľúbené piknikové miesto nad Peknou cestou v Krasňanoch bolo vybavené lesoparkovým 

zariadením v 80. rokoch minulého storočia a dlhé roky slúžilo obyvateľom Bratislavy najmä z okolia 

Rače a Krasňan na oddych a rekreáciu. Po kompletnej rekonštrukcii sú v súčasnosti v areáli 

vybudované dva altánky, pikniková zóna, lavičky a detské multifunkčné ihrisko, na ktorom sa 

vybudovali hojdačky, lanová pyramída a komplex detských preliezačiek pod názvom „Straka“. 

 
 

 

Obr. Detské multifunkčné ihrisko v novom areáli Pod horárňou Krasňany 
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3.6 Oficiálne značené turistické trasy 

 
Územie BLP je pretkané sieťou cyklotrás a lesných a turistických chodníkov. Hlavný rekreačný 

chodník vedie  súbežne s cestou po Hornej mlynskej doline. Ďalší často využívaný rekreačný chodník 

vedie  od Rače po Červený Kríž. 

 
Značkované turistické chodníky: 

 
• Červená značka: Kĺzavá - Kamzík - U jeleňa - Tabule - Červený Kríž - Biely Kríž 
• Zelená značka: sánkarská dráha Koliba – Kamzík 
• Žltá značka: Brečtanová – Kamzík – IX. Mlyn – Lamač 
• Modrá značka: Ahoj – hotel WEST – Americké nám. – Partizánska lúka 
• Červená značka: Lamač – Kačín 
• Žltá značka: Krasňany – Prvý Kameňolom – Tábor – Kačín 

• Modrá značka: Krasňany – U Slivu – Cerová dráha 

• Modrá značka: Knížková dolina – Pánova lúka – Spálený krmelec 
• Zelená značka: Knížková dolina – Zbojnička – Kotlárka 

• Žltá značka: Zbojnička – Pánova lúka – Malý Slavín 
• Modrá značka: Slalomka – Biely Kríž 

 
Okrem označených turistických trás sa nachádza v BLP aj množstvo chodníkov, ktoré nie sú 

vyznačené v mapách, ale sú obľúbeným miestom vychádzok hlavne v blízkosti hustejšie obývaných 

území. 

 

 

 
Obr.: Lesoparková mapa Mestských lesov v Bratislave 
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3.7 Verejná doprava a komunikácie 
 
 

V BLP je uspokojiva sieť asfaltových ciest, ktoré majú osobitný režim dopravy. Aj do 

budúcna neuvažujeme so zmenou tohto režimu a povolením vjazdu motorových vozidial nad limit 

súčasných obmedzení. Rozšírením prístupu motorovým vozidlám do vnútrozenia BLP b y  sa 

rekreačné lesy vystavili riziku narušenia už aj teraz citlivej rovnováhy medzi stále vyššou potrebou 

komfortu z dostupnosti a čarom tichej rekreácie mimo rušivý dopravný hluk. Práve s ú č a s n é  

dopravné limity so zákazom vjazdu, ktoré vychádzajú aj z technických možností úzkých lesných 

ciest bez technickej infraštruktúry, sú obmedzujúce pre významnejší rozvoj občiaskej vybavenosti 

v hlavných dolinách. Tento fakt má významnú úlohu pre zachovanie, resp. sprísnenie súčasného stavu 

dopravných limitov a tak aj pre zachovanie dolín bez individuálnej dopravy, statickej aj dynamickej. 

Najvyužívanejšia cesta v BLP je cesta od Červeného mosta na Železnú studienku, resp. až po bývalý 

liečebný ústav - Sanatórium. Dopravu v území zabezpečuje MHD č. 43, ktorá od apríla do konca 

septembra počas víkendov a sviatkov premáva až do lokality Kačín. 

 

1.) Prístupové komunikácie: 
 

• Cesta na Červený Most – prístup na Železnú studienku a Kačín. Asfaltová dvojpruhová 

komunikácia, ktorá za úrovňou Červeného mosta prechádza do dlažobných kociek. Jedná sa o 

najvyužívanejšiu cestu pre individuálnu dopravu a MHD. Na križovatke pred Červeným 

mostom je vybudovaný kruhový objazd z bariérových pásov. Cesta sa napája na hlavný ťah na 

Brno 

• Cesta na Kamzík – prístup na Kolibu a Kamzík. Dvojpruhová asfaltová cesta s novým 

povrchom. Využívajú ju hlavne motorizovaní návštevníci Bratislavy zo Slovenska, ale aj z 

cudziny na krátkodobú aj dlhodobú rekreáciu (hotel West). MHD končí pri reštaurácii 

Slamená búda, odtiaľ už návštevníci musia prejsť do lesoparku pešo 

• Pekná cesta – prístup od Krasňan. Cesta bola zrekonštruovaná v r. 2009. Využívaná je viac 

domácimi návštevníkmi, najmä z Krasňan a Rače, hlavne majiteľmi chatiek a záhrad v tejto 

oblasti 

• Knižkova dolina – prístup od amfiteátra v Rači 

• Potočná – prístup od Rače. Táto cesta je využívaná väčšinou obyvateľmi Rače ako nástupný 

bod na Červený a Biely Kríž 

• Cesta na Klanec – prístup od Lamača na Kačín. Asfaltová cesta je využívaná hlavne 

domácimi obyvateľmi z Lamača ako nástupný bod na Kačín, ale aj k okolitým lúčkam 
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2.) Parkoviská: 
 

V blízkosti bezprašných ciest z dôvodov bezpečného parkovania, dodržiavania dopravnej 

disciplíny boli pre motorové vozidlá zriadené parkoviská. Takýmto spôsobom sa v podstatnej miere 

zamedzilo svojvoľnému zachádzaniu a parkovaniu v lese alebo na priestoroch určených pre rekreačný 

oddych. Parkoviská boli zriadené predovšetkým na miestach, ktoré sú vhodné ako východiská 

turistiky, v blízkosti sú rekreačné oddychové lúky a pod. 

V súčasnosti verejnosť využíva nasledovné plochy: 

• Červený most – 2 parkoviská nad Partizánskou lúkou 
• Koliba – pred reštauráciou SHOPPA, pri hoteli West a pri Cvičnej lúke 

• Krasňany – pozdĺž Peknej cesty 
• Rača – pri amfiteátri v Knižkovej doline, na Potočnej 

 
 

3.8. Individuálna automobilová doprava 

Individuálna automobilová doprava predstavuje na území Bratislavského lesoparku závažný 
problém, ktorý je potrebné riešiť. Návštevníci (chodci, bežci, cyklisti, korčuliari) využívajú pre 
svoj pohyb nielen lesné cesty, ale dôležitou komunikáciou je pre nich aj Cesta mládeže. Z tohto 
dôvodu je počas víkendov táto komunikácia  uzatvorená pre individuálnu automobilovú 
dopravu. Pri súčasnom stave územia, kedy už dochádza k znižovaniu jeho rekreačného 
potenciálu ďalším nárastom intenzity individuálnej automobilovej dopravy, je potrebné 
stanoviť jasné pravidlá pre pohyb motorových vozidiel. Podľa tohto návrhu je potrebné 
stanoviť nový režim, ktorý by zakazoval vjazd individuálnej automobilovej dopravy vyššie od 
parkoviska pri Červenom moste - Partizánskej lúke počas celého roka. Je potrebné stanoviť 
jasný a transparentný systém udeľovania výnimiek na vjazd a zaviesť v prípade jednorazových 
vjazdov platené vstupy. Takisto je potrebné inštalovať mechanické odomykateľné zábrany 
(závory) na začiatku a na konci Cesty mládeže a tiež na ďalších vstupoch do Bratislavského 
lesoparku.  

Obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy bude mať pozitívny vplyv na kvalitu rekreácie 
obyvateľov (zníženie hluku, splodín, zvýšenie bezpečnosti) a obmedzí tlaky na ďalšie 
poškodzovanie územia umožnením individuálnej automobilovej dopravy. Na území mesta je na 
mestských komunikáciách príslušným cestným orgánom podľa zákona č. 135/1961 Zb. v 
platnom znení primátor mesta Bratislava. 
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4. SÚČASNÝ STAV BLP A JEHO FORMOVANIE DO ROKU 2014 
 

 Starostlivosť o BLP vyžaduje predovšetkým zosúladenie požiadaviek obyvateľstva s kapacitou a 

prírodným charakterom lesoparku, aby jeho využívaním ostalo prírodné prostredie lesoparku 

zachované, a aby nenastala jeho devastácia. Táto zásada sa prejavuje vo vhodnom rozmiestnení 

návštevníkov, vo výbere činností a im zodpovedajúcich funkčných plôch a zariadení. 

Lúčne priestory, ktoré sú významný krajinotvorný prvok, sú niekoľko krát za rok kosené. 

Smeti  po  návštevníkoch  sa  separujú  a sústreďujú  do  veľkokapacitných  kontajnerov.  Ročne  sa 

z lesoparku odvezie cca 50 t odpadkov. 

Vykonáva sa celoročná údržba drevených lesoparkových zariadení a ich doplňovanie podľa potreby. 

Z veľkého počtu turistických trás sa odstraňujú vyvrátené stromy a robia sa orezy ciest. Orientáciu 

v lesoparku zabezpečujú mapy, ktoré sú plošne rozmiestnené po území a pravidelne udržiavané. 

Takisto je vykonávaná údržba dvoch náučných chodníkov, ktoré MLB v území vybudovali. 

Jedným z nich je náučný chodník z Partizánskej lúky cez Železnú studienku na Kamzík. Dĺžka a 

náročnosť trasy je cca 4 km s prevýšením 210 m, so strednou terénnou náročnosťou a trvaním cca 2,5 

hod. Na trase sú informačné tabule zamerané na faunu a flóru Malých Karpát ako aj iných 

zaujímavosti typických pre BLP. 

 
 

 

 
 

Druhý je dendrologický náučný chodník (o stromoch a drevinách) nad Partizánskou lúkou. Na trase 

s 5-timi panelmi je možné spoznať dreviny rastúce na území v správe Mestských lesov v Bratislave. 

Na jednotlivých paneloch je opísané ich praktické využitie pre potreby človeka. V teréne sú vybrané 

dreviny označené tabuľkami. Na trase sú aj ďalšie atrakcie, ktoré pomôžu hlavne deťom získať 

poznatky o využití dreva pre človeka a nadobudnúť pozitívny vzťah k prírode, lesu a lesníckemu 

remeslu. Dĺžka trasy je cca 400m a so zastavením sa pri všetkých atrakciách trvá prehliadka približne 

35 minút. 

V území je na veľmi dobrej úrovni vybudovaná sieť lesných asfaltových ciest, ktoré okrem 

zabezpečovania potrieb lesného hospodárstva plnia aj funkciu turistických, bežeckých a cyklistických 
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trás. Pravidelne sa vykonáva údržba týchto ciest, ktorá spočíva hlavne v odstraňovaní vzniknutých 

výtlkov a kosení krajníc. 

Nevyhnutná kompletná rekonštrukcia asfaltových úsekov, vrátane údržby mostov, je veľmi nákladnou 

investíciou, hlavné mesto SR našu požiadavku z dôvodu finančnej náročnosti každoročne odsúva. 

 

Jednou z najnavštevovanejších lokalít je areál Partizánska lúka s rozlohou 4,2ha, kde okrem údržby 

zariadení, kosenia a odvozu smetí je zabezpečené aj non stop stráženie areálu na zamedzenie 

vandalizmu. 

 
 

4.1 Projekty realizované v BLP do r. 2014 
 

Posledné   roky,   pre   organizáciu   MLB   veľmi   dynamické,   sa   niesli   v znamení   zmien 

a významnejšej obnovy mnohých častí BLP. Partizánska lúka a Cesta mládeže (2006), Malý Slavín 

(2007), rekonštrukcia lesnej cesty Krasňany (2009), Kačín (2010), Krasňany (2012). Areály prešli 

kompletnou revitalizáciou lesoparkového zariadenia, ktorého životnosť je približne 25 rokov a ktoré sa 

postupne na týchto lokalitách stávalo nefunkčné a pre užívanie nebezpečné. BLP sa tak stáva jedným 

z atraktívnych priestorov na trávenie voľného času pre rôzne záujmové skupiny obyvateľov hlavného 

mesta. 

V rokoch 2010-2013 v rámci medzinárodnej spolupráce Slovensko - Rakúsko boli Mestské lesy 

projektovým partnerom oddelenia magistrátu MA49 - Lesný úrad a poľnohospodársky podnik mesta 

Viedne v rámci spoločného projektu „URBANNATUR – Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne 

chránenom prostredí“. Výsledkom spoločnej výskumno-projektovej práce oboch tímov bola realizácia 

pilotných oddychových areálov Krasňany (SR) v r.2012 a Esslinger Furt (Rakúsko) v r.2013, ako aj 

vypracovanie stratégie na reguláciu návštevnosti v prírodne chránených územiach projektových 

partnerov, či návrhy architektonických zámerov na revitalizáciu najznámejších lokalít v BLP. 

 
 

Rok 2006 
 

1. Revitalizácia územia – lokalita Železná studienka, areál Partizánska lúka 
 

Partizánska lúka býva často mylne nazývaná aj Železná studienka, tá sa však nachádza v jej tesnom 

susedstve a obe spolu patria k najznámejším bratislavským rekreačným lokalitám Hornej Mlynskej 

doliny. 

V roku 2006 sa začalo s rekonštrukciou Partizánskej lúky a následne aj s rekonštrukciou Cesty 

mládeže a vybudovaním verejného osvetlenia po časť Klepáč v historickom štýle. 
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Hlavným investičným zámerom bola rekonštrukcia amfiteátra a vybudovanie voľnočasového areálu, 

zameraný na rodinný oddych a detské hry – detské ihriská, fitnes, gril altánok s posedením. 

 
 

 

Obr.: Areál na Partizánskej lúke 
 
 

2. Detské ihrisko na Drieňovských lúkach pri Lanovke 

Okrem areálu  na  Partizánskej  lúke  bolo  v tomto  roku  vybudované  aj  detské  ihrisko  pri  lanovke 

v lokalite Drieňovské lúky. Vzhľadom na využívanie ihriska je potrebné ihrisko rozšíriť a doplniť 

hernými a hracími prvkami. 

3. Náučný chodník Červený most – Železná studienka – Kamzík 

Od Červeného mosta smerom k Železnej studienke a cestou na Kamzík sú rozmiestené tabule, ktoré 

sa venujú histórii, faune, flóre, poľovníctvu a lesníctvu. Informačných tabúľ je spolu 18 a náučný 

chodník je využívaný školami na praktickú výučbu prírodovedných predmetov v teréne. 

 
 

 

Obr.: Informačná tabuľa - Náučný chodník 
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4. Chodník TESCO – Partizánska lúka 

Po rekonštrukcii obľúbeného voľnočasového areálu Partizánska lúka v lokalite Železná studienka bolo 

nutné zlepšiť možnosti parkovania vo vyťažených dňoch. Preto Mestské lesy v Bratislave dohodli 

s vedením OD Tesco Lamač možnosť parkovania návštevníkov lesoparku na ich parkovisku. Trasa 

bola označená informačnými tabuľami a lesný chodník, ktorý spája obidve parkoviská bol upravený 

v celej dĺžke 800m. Je potrebné obnoviť smerníky poškodené bezdomovcami. 

 

Obr.: Informačná tabuľa na Partizánskej lúke 
 
 

 
Rok 2007 

 
1. Dendrologický chodník nad Partizánskou lúkou 

Po úspechu náučného chodníka sa pristúpilo k vytvoreniu samostatného dendrologického chodníka 

zameraného na lesné dreviny rastúce na území Mestských lesov v Bratislave, ktorého úlohou je nielen 

naučiť deti spoznávať lesné dreviny, ale aj získavať informácie o nich. 
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2. Lesná cesta – Knižkova dolina 

 
Asfaltová cesta v Knižkovej doline bola v tomto roku opravená v plnom rozsahu v dĺžke 1,5 km. 

 

 

 
Obr.: Asfaltová cesta v Knižkovej doline 

 
3. Picia fontánka na Partizánskej lúke 

 
Vďaka sponzorskému daru spoločnosti BVS sa vybudovala na Partizánskej lúke picia fontánka. 
Návštevníci majú možnosť osviežiť sa vodou od BVS. 

Na jazere nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti Partizánskej lúky bola otvorená po dlhých rokoch 
požičovňa lodičiek s možnosťou člnkovania a rybolovu. 

 
 
 

ROK 2008 
 

1) Futbalka 
 

Pre zvýšený záujem o využívanie Partizánskej lúky sa dobudovali na detských ihriskách hojdačky, 

športové a herné prvky. Bol vybudovaný „altánok Futbalka“, ktorý slúži na vytvorenie zázemia nielen 

pre športovcov, ale aj na spoločenské akcie po športových podujatiach. 

 
2) Green bike Tour 

 
V tomto roku bola vybudovaná cyklotrasa Green bike tour, ktorá má dĺžku 72 km , cca 730 m 

prevýšenie a vytvára okruh regionálneho významu nad Bratislavou. Prechádza známymi lokalitami 

Mestských lesov, ako napr. Železná studienka, Kačín, Malý Slavín, Biely kríž, Pekná cesta, 

Kamzík. Okruh je vhodný na rodinné výlety a je napojený na jestvujúcu sieť cyklotrás Malých Karpát. 
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ROK 2009 
 

1. Rekonštrukcia lesnej cesty od Peknej cesty ku horárni Krasňany. 

Lesná asfaltová cesta  bola v roku  2009 kompletne zrekonštruovaná vrátane mosta pri muničnom 

sklade na Peknej ceste až po Horáreň Krasňany. Rekonštrukcia bola plne hradená z finančných 

prostriedkov  EU. 

 
ROK 2010 

 
Rok 2010 bol rokom rekonštrukcií 6 studničiek, ktoré prešli kompletnou renováciou. 

 

  

 

 
Obr.: Studnička Chladná Obr.: Studnička Jarošova Obr.: Studnička Zbojníčka 

 
1.   Otvorenie a odovzdanie zrekonštruovaného voľnočasového areálu Kačín 

 
V mesiacoch október roku 2009 až apríl 2010 MLB vykonali komplexnú rekonštrukciu rekreačného 

areálu Kačín. Na začiatku celej rekonštrukcie bol zámer dostať do územia nielen funkčnosť, ale aj 

modernú estetiku a výtvarnú symboliku. Pri výbere funkčných prvkov bol v areáli zvolený mobiliár, 

na ktorý sú návštevníci zvyknutí, usporiadaný v zmysle pravidiel geomantie a pridaná bola k nemu 

symbolika, na ktorú naviedol samotný názov lokality – Kačín. Návštevník v tejto lokalite nájde dva 

veľké altánky so sedením, spoločné veľké ohnisko, gril na drevené uhlie, menšie samostatné ohnisko, 

výhľadové lavičky, ako aj lavičky so stolmi, smetné koše, veľký infopanel s cyklomapou. Zo severnej 

strany sú altánky so sedením chránené múrom, ktorý je výtvarne stvárnený. Areál dopĺňajú prvky 

z prírodného kameňa. 

 

 
Obr. Voľnočasový areál Kačín 
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ROK 2011 
 

1. „Chodník zdravia a bežecká trať na Kamzíku“ 
 

Nápad obohatiť často využívanú trasu bežeckej trate na Kamzíku fitnes prvkami vznikol už v roku 

2008 ako požiadavka nielen na spestrenie kondičného behu, ale aj ako doplnenie posilňovacími 

prvkami pre bežcov, ktorí túto trasu s obľubou využívajú. Trať využívajú nielen profesionálni 

športovci na svoj celoročný tréning, ale aj bežní nadšenci – amatéri, ktorých oblasť Kamzíka láka na 

športové vyžitie. Na okruhu v dĺžke 1,9 km tu bežci nájdu stredne náročnú bežeckú trať s 8 

posilňovacími prvkami. Jednotlivé stanovištia v teréne sú označené a obsahujú informácie o cvikoch 

vhodných pre dané zariadenie, nadmorskej výške stanovíšť a o vzdialenosti do cieľa. K zariadeniam 

bola osadená informačná tabuľa. Herné prvky sú v materiálovom prevedení drevo – kov, čím esteticky 

zapadajú  do  prírodného  prostredia.  Realizácia  projektu  bola  možná  len  vďaka  podpore  darcov 

a partnerov Mestských lesov v Bratislave, čo umožnilo v r. 2011 projekt úspešne ukončiť a oficiálne 

odovzdať do užívania verejnosti. 

 
 

 

Obr.: Informačná tabuľa - Bežecká trať Kamzík 
 

2. Cerová dráha 
 

Mestské  lesy  v  Bratislave  dňa  27.6.2011  otvorili  novú  cyklistickú  trasu  "Cerová   dráha". 

Cerová dráha bol starý poľovnícky chodník, ktorého počiatky siahajú až do roku 1802. Singletrack je 

určený horským cyklistom a nemusia sa ho báť ani menej zdatní či rekreační jazdci. Vedie príjemným 

prostredím lesoparku a na jeho trase si užijete rozličné typy lesa, horské lúky aj kamenisté pasáže. 

Singletrack s dĺžkou niečo vyše 10 kilometrov je značený modrými céčkami. Smer jazdy si môžete 

zvoliť – Cerová dráha je prejazdná obojsmerne, a to od Malého Slavína až nad bufety Rotunda na 

Železnej studienke alebo opačne. Na Železnej studienke sa singletrack napája na zelenú cyklotrasu 

Greenbike Tour. Rekonštrukciu chodníka iniciovali a realizovali združenia Slomba, CykloEko, za 

podpory Bratislavského samosprávneho kraja, Mestských lesov v Bratislave a spoločnosti BSP. 
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3. Polmaratónová trať 

 
Mestské lesy v Bratislave 11. júla roku 2011 slávnostne otvorili certifikovanú adidas miCoach 

polmaratónovú trat v Bratislave na Železnej studienke. Obľúbená bežecká trať je situovaná na Ceste 

mládeže s možnosťou štartu z parkovísk alebo z areálu Partizánska lúka - amfiteáter a pokračuje 

ďalej do Lesoparku. Má označené jednotlivé kilometre pre lepšiu kontrolu Vášho osobného výkonu. 

 
 

 

 
ROK 2012 

 
1. Rekonštrukcia voľnočasového areálu Pod horárňou Krasňany 

 
Rekreačný areál v r. 2012 prešiel kompletnou rekonštrukciou a bol odovzdaný verejnosti dňa 

6.11.2012. Na ploche cca 1,2 ha boli vybudované dva nové prístrešky s originálnym architektonickým 

vzhľadom s kapacitou viac ako 100 ľudí, exteriérový gril a ohnisko, petangové ihrisko, streetbalové 

ihrisko, skupinová hojdačka, stoly s lavičkami, výhľadové lavičky, informačné tabule, odpadkové 

koše a suché toalety. Rekonštrukcia prebehla v rámci projektu „Urbannatur - rozvoj rekreačných 

aktivít v prírodne chránenom území“ ktorý bol spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-2013 Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym 

rozpočtom a zo svojich prostriedkov ho 5% podporili aj Mestské lesy v Bratislave. Projekt bol 

slávnostne ukončený 30.6.2012. 
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Obr. Voľnočasový areál Pod horárňou Krasňany 
 
 

ROK 2013 

1. Vybudovanie  II.  etapy  multifunkčného  detského  ihriska  v  novom  areáli  Pod  horárňou 

Krasňany 

V II. etape revitalizácie voľnočasového areálu bolo vybudované detské multifunkčné ihrisko, ktoré 

tvoria preliezačky a hojdačky, vtáčie hniezdo s hojdačkami, lanová pyramída, mini hojdačky, kolotoč 

a multifunkčná zostava v tvare vtáka „Straky“. 

Celkové náklady na II. fázu revitalizácie projektu boli hradené z poskytnutého kapitálového transferu 

Hlavného mesta SR  s prispením  Mestskej časti Bratislava-Rača na výstavbu detského altánku. 

 
 

 

 

Obr.: Detské multifunkčné ihrisko v novom areáli Pod horárňou Krasňany 
 
 
 

2. Vybudovanie ornitologickej pozorovateľne 
 

Pozorovateľňa je umiestnená nad Partizánskou lúkou pri dendrologickom náučnom chodníku. 

Pozostáva  z drevenej  zásteny  s otvormi  na  pozorovanie  kŕmidiel  pre  vtáky,  ktoré  sú  umiestnené 

v krátkej  vzdialenosti  pred  otvormi.  Kŕmidlá  lákajú  vtáctvo  žijúce  v okolitých  lesoch  a stena 
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zabezpečuje, že ich návštevníci svojim pohybom príliš nevyrušujú. Ľudia sem môžu chodiť počas 

celého roka, buď individuálne alebo v spoločnosti profesionálnych ornitológov, ktorí im ochotne 

vysvetlia, ktoré vtáky sa tu vyskytujú, ako ich odlíšiť či spoznať ich spev. 

 
 

 

Obr.: Pozorovateľna vtáctva na Partizánskej lúke 
 
 

3. Vybudovanie singletracku Horáreň Krasňany – Kamzík 
 
 

V spolupráci s OZ Pedál bol vybudovaný singletrack na trase lesného chodníka Krasňany - Kamzík. 
 
 
 

 

 
 
 

ROK 2014 
 

- Spolupracujeme na vybudovaní cyklistickej rodinnej cyklotrasy z Kamzíka na Železnú 

studienku. ( OZ Slobodný bajker, MČ Nové Mesto, MLB) 

- V rámci skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania 
funkcií rekreácie a športu v Bratislavskom lesnom parku plánujeme v roku 2014 osadenie 
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outdoorových fitnes prvkov na Partizánskej lúke a Kamzíku. 
 
 

 

3 

1 
2 

 

 

 

 

 

 

- V roku 2014 je na pláne vybudovanie ďalšej etapy cyklistickej dráhy v spolupráci s OZ 

Pedál od Horárne Krasňany po Slivu. Od roku 2004 sú priebežne v lesoparku inštalované 

rampy, ktoré slúžia na zamedzenie vjazdu motorových vozidiel. Do roku 2014 bolo 

osadených 22 rámp. 

 

- Každoročne s nadáciou Pontis – Naše Mesto a vďaka dobrovoľníkom čistíme les od 

odpadkov a skrášľujeme obľúbené rekreačné lokality. 

 

- Intenzívne spolupracujeme s ochranárskym združením BROZ, ochranári spolu s našimi 

pracovníkmi vyznačujú v poraste stromy určené na ťažbu, ktoré sú v súlade s PSOL. 

Výnimočnosťou tejto spolupráce je, že členovia ochranárskeho združenia BROZ majú 

možnosť vyznačiť stromy, ktoré chceme, aby dožili v porastoch prirodzeným spôsobom. 

 

 
Viac o dianí v Mestských lesoch v Bratislave poskytuje webovská stránka organizácie www.ba-  

lesy.sk a stránka ukončeného projektu URBANNATUR - www.urbannatur.eu . Informácie o aktivitách 

uverejňuje aj webovská stránka hlavného mesta SR www.bratislava.sk, aj web areálu 

www.partizanskaluka.sk 

1. 
Veľká zostava fitness 

2. 
Malá zostava fitness 
Bench press 
Leg extension 

 

3. 
Veľká zostava fitness 
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5. Projekty rozvoja v oblasti rekreácie, športu, a využitia územia 

V rámci svojej pôsobnosti si mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave určila 

na najbližšie obdobie zoznam projektov rozvoja vybraných častí Bratislavského lesného parku. 

Jednotlivé projekty zastupujú rôzne oblasti rozvoja územia Bratislavského lesného parku – rekreačné, 

športové, environmentálne, výchovno-vzdelávacie, estetické  aj  úžitkové.  Vychádzame z potreby 

rekonštrukcie existujúcich kľúčových lokalít, ako aj z potreby rozšíriť možnosti pre šport a rekreáciu. 

V nastolenom dynamickom tempe obnovy zvereného územia z predošlých rokov chceme pokračovať 

a  ponúknuť  tak  návštevníkom  prostredie  s  vysokou  estetickou  hodnotou,  v  kvalitnom  trvácnom 

prevedení na európskej úrovni.   Dôvodom k neustálemu zvyšovaniu kvality a rozširovaniu aktivít je 

neustále sa zvyšujúci dopyt po prímestskej rekreácii. Vzhľadom na výnimočnú polohu BLP a jeho 

výbornú   dostupnosť   priamo   z hraníc   piatich   mestských   častí   Bratislavy   sa   tak   BLP   stáva 

najnavštevovanejším  parkom  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  s vysokým  potenciálom  vytvorenia 

jedinečnej  rekreačnej  prírodno-krajinárskej  atrakcie.  Územie Bratislavy  nedisponuje  rozsiahlymi 

zelenými parkovými plochami a tak svahy Malých Karpát v podobe BLP sú hlavným potenciálom pre 

prímestskú rekreáciu v prírodnom prostredí pre naše hlavné mesto. 

Finančné krytie na navrhované investičné projekty očakávame z príspevkov mesta v rámci rozpočtu 

organizácie, zároveň hľadáme a úspešne čerpáme aj prostriedky z EU. Zoznam projektov neustále 

aktualizujeme, na základe aktuálnych potrieb a inšpirácií z dobre fungujúcich mestských lesov v SR, 

ako aj v zahraničí. 

Projekty sme zaradili do troch skupín: 

→  Projekty s najvyššou prioritou : 

• z hľadiska mimoriadneho významu pre územie a hlavné mesto 

• príp. pre závažný havarijný stav 

• na neriešenie problémov sme upozorňovaní dlhé roky verejnosťou 
 
 

→  Projekty väčšieho rozsahu: 

• projekty sú len v štádiu zámeru 

• potrebný čas na prípravu a realizáciu – viac ako 1 rok 

• finančná náročnosť realizácie viac ako 150.000€ 
 
 

→  Projekty menšieho rozsahu : 

• projekty ktoré sú rozpracované, 

• potrebný čas na prípravu a realizáciu – menej ako 6mes 

• finančná náročnosť realizácie menej ako 150.000€ 
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5.1 Projekty s najvyššou prioritou 
 

V tejto kategórii sú zaradené projekty z hľadiska mimoriadneho významu pre územie a hlavné mesto, 

príp. pre závažný havarijný stav. 

 

→  Rekonštrukcia rybníkov č. 1 - 4 na Železnej studienke 

Lokalita: Železná studienka 

časová náročnosť: 24 mes. 

finančná náročnosť: 331 000,- € 

 
 
 

 

 
 

popis aktivity: 

Na Železnej studienke sa nachádzajú 4 vodné nádrže - rybníky, zaradené medzi technické pamiatky 

hornej Mlynskej doliny, vznikali postupne v priebehu 18. až 20. stor. 

V súčasnosti sú vodné nádrže významným krajinotvorným prvkom, patria k obľúbeným rekreačným 

cieľom návštevníkov BLP, majú aj významnú úžitkovú funkciu – zachytávajú zrážkovú vodu a slúžia 

ako zberné nádrže vody v prípade nebezpečenstva lesného požiaru. 

Po opakovaných technických problémoch bola v r. 2007 objednaná revízia, ktorá skonštatovala 

havarijný stav výpustných a nápustných zariadení. Niektoré z nich sú úplne nefunkčné, nie je možné 

prívod a odvod vody do rybníkov regulovať, čím je ohrozená  bezpečnosť celej  doliny. Súčasťou 
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revízie sú aj správy, posudky a odporúčania, na základe ktorých bola  objednaná projektová 

dokumentácia na rekonštrukciu poškodených zariadení. 

Od r. 2010 máme vydané právoplatné stavebne povolenie na rekonštrukciu a od r. 2010 máme podanú 

aj žiadosť na financovanie prác prostredníctvom Európskych štrukturálnych  investičných  fondov, 

ktorá je po zmene vedenia Ministerstva pôdohospodárstva v stave posúdenia. 

 
→  Rekonštrukcia lesných ciest a mostov 

 
lokalita:Úsek Kačín- Lamač v dĺžke cca 200m 

Úsek Krasňany-lesná školka Krasno cca 300m 

Úsek od Slivu k Malému Slavínu v dĺžke cca 1,3km 

Oprava mostu – II.lom 

časová náročnosť: 8 mes. 

finančná náročnosť: 595 000,- € 
 
 

popis aktivity: 

V rámci investícií je potrebné rátať s vykonaním údržbových prác na ďalších úsekoch lesných ciest a 

mostov. Uvedené úseky lesných asfaltových ciest sú na významných Lesoparkových trasách, ktoré 

slúžia na zabezpečenie prevádzkových úloh lesného hospodárstva a dobrej dostupnosti pre eventuálne 

zásahy hasičskej a zdravotnej záchrannej služby v spádovom území Lesoparku. Nachádzajú sa na nich 

aj značené cyklotrasy a hlavné turistické chodníky. Vek ciest je rôzny, cca 70 r. Pre vek stavby, 

poveternostné podmienky a celkovú  amortizáciu  došlo  k významným  poškodeniam  ciest  hlavne 

v uvedených úsekoch. 

Nutné opravy sa týkajú prevažne vozovky - asfaltový povrch je poškodený v takej miere, že sa už nedá 

riešiť vyspravením jednotlivých výtlkov. Je potrebná celková výmena povrchu na uvedených úsekoch. 

Na zlý stav týchto ciest sme už upozorňovaní aj návštevníkmi Lesoparku. 
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→  Rotunda, rekonštrukcia areálu reštaurácie a bufetov 
 

lokalita: Železná studienka 
časová náročnosť: 12 mes. 
finančná náročnosť: projekt vhodný pre investora 

 
 

 

 
popis aktivity: 

 
Dlhé roky odkladaná rekonštrukcia najznámejšieho výletného miesta v Lesoparku. 

Je to kľúčová  rekreačná  destinácia,  dostupná  pešou  chôdzou  20  min.  od  Červeného  mosta. 

V súčasnosti  je  tu  prevádzkovaný  jeden  bufet.  Objekt  je  v schátralom  stave,  bez  infraštruktúry 

a inžinierskych sietí. 

Ideová štúdia možnej prestavby bola v r. 2009 spracovaná spoločnosťou AUREX. 

Celý areál je vhodný na komerčné využitie v oblasti gastronómie, bez ubytovania. 

Areál je vhodné ponúknuť investorovi, ktorý by bol zaviazaný zrealizovať výstavbu reštauračných 

zariadení v súlade s názormi predstaviteľov mesta. Ich rozsah, charakter a architektonické zladenie 

s pamiatkami v Hornej mlynskej doline je nutné riešiť v konzultácii s Pamiatkovým ústavom, celá 

oblasť doliny je pamiatkovo chránená. 
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→  Železná studienka, revitalizácia studničky 

 
lokalita: Železná studienka 
časová náročnosť: 2 mes. 
finančná náročnosť: projekt vhodný pre reklamného partnera; odhad 8 000,- € 

 
 

 

 

popis aktivity: 

Oproti areálu Rotunda - Železná Studienka sa nachádza portál nefunkčnej studničky. Do 80.-tych 

rokov 20 stor. fungoval pomocou čerpadla. Pre potešenie Bratislavčanov a pre znovu prinavrátenie 

povesti z minulosti by bolo vhodné túto pamiatku obnoviť a sfunkčniť. 

Projekt je možné riešiť formou jeho postúpenia nadácii, či reklamnému partnerovi. 
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5.2 Projekty väčšieho rozsahu 

Projekt je v štádiu zámeru, potrebný čas na prípravu a realizáciu viac ako 1 rok, finančná náročnosť 

realizácie viac ako 150.000 €. 

→  Lesná škola 
 

lokalita: Muničný sklad Krasňany 

časová náročnosť: 2 roky 

finančná náročnosť: 2 500 000,-€ 

 
 
 

 

 
 

 

 

Vizualizácia Lesnej školy, Ateliér VanJarina, 2012 
 

popis aktivity: 

V rámci dlhodobých rozvojových aktivít organizácie Mestské lesy v Bratislave a hlavného mesta 

Bratislavy plánujeme zriadiť zariadenie na výchovno - pedagogickú činnosť, lesnícku a 

environmentálnu osvetu - areál „Lesná škola – Lesné múzeum“. Realizácia tohto projektu je finančne 

náročná na aktivity tohto druhu a je možné získať finančnú podporu z EU. 

V rámci medzinárodného projektu URBANNATUR (2010-2013) bola vypracovaná architektonická 

štúdia na areál Lesnej školy s vyčíslením predbežných nákladov na realizáciu. 

Pri plánovaní a realizácii budeme úzko spolupracovať s Mestskými lesmi Viedeň, ktoré prevádzkujú 2 

zariadenia podobného typu. Bola vyhotovená projektová dokumentácia na realizáciu a prevádzkovanie 



 

 

45  

 

budovy Lesnej školy a transformáciu priľahlého areálu muničných skladov v rozlohe 16 ha na Lesné a 

environmentálne centrum. 

 

→  Horáreň Kačín 
 

lokalita:  horáreň Kačín 
časová náročnosť: 12 mes. 
finančná náročnosť: 250 000,-€ 

 
 

 

 
popis aktivity: 

Rekonštrukcia celého areálu bývalej horárne. 

Rozsah prác:  Asanácia  RD,  náhradné  ubytovanie  pre  bývalého  zamestnanca  ŠL,  ktorý  horáreň 

v nevyhovujúcom stave obýva a vybudovanie lesovne – dreveného zrubu, ktorá bude slúžiť ako 

kancelária pre vedúceho lesného obvodu s možnosťou prevádzkovania lesnej pedagogiky (jedna 

zasadacia  miestnosť).  Je  potrebné  aj  upraviť  záhradu  a rozdeliť  ju  funkčne  na  priestor  sadu 

a technického zázemia s prípadným dobudovaním skladu. 

 
→  Horáreň Krasňany 

 
lokalita: horáreň Krasňany 

časová náročnosť: 12 mes. 

finančná náročnosť: 150 000,- € 

 

popis aktivity: 

Potrebná výstavba kancelárie lesníka – zrubová stavba. 
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→  Kamzík, revitalizácia centrálneho zhromaždovacieho priestoru 
 

lokalita: Kamzík (bufety pri cvičnej lúke) 
časová náročnosť: 18 mes. 
finančná náročnosť:  400 000,- € 

 

 

 
Bratislavský Kamzík je dlhoročným obľúbeným miestom obyvateľov hlavného mesta na víkendový 

relax. Jeho poloha a súčasné, i keď esteticky a technicky nevyhovujúce zariadenie, ho predurčuje 

k tomu, že sa stal miestom, ktoré využíva takmer každý organizátor športového podujatia. 
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fakty: 

• Miesto  najväčšieho  náporu  návštevníkov  Bratislavského  lesoparku;  štart  -  cieľ  mnohých 

športových aj iných podujatí – Vianočne trhy v prírode, zraz automobilových veteránov a pod. 

• Srdce lesoparku, križovatka turistických trás 

• Historický významná lokalita (pomník) 

• Dobré spojenie MHD 

• Nachádza sa tu televízny vysielač, lyžiarsky svah na Cvičnej lúke s vlekom, bobová dráha 

s vlekom, lanová lezecká dráha, horná stanica sedačkovej lanovky zo Snežienky 

• 3   rýchle   občerstvenia   –   bufety,   v tesnej   blízkosti   ďalšie   občerstvovacie   zariadenia 

reštauračného typu s vyšším štandardom (WEST, Expo, Bufet Horná stanica) 

• Začiatok verejnej cyklistickej zjazdovej trati Rohatka 

• Turistická trasa celoslovenského významu Devín – Dukla (800km) 
 
 

problémy a výzvy: 

• je potrebný nový moderný pohľad na využitie centrálneho priestoru BLP tak, aby spĺňal 

nároky všetkých skupín návštevníkov; alebo sa zamerať len na určitú ťažiskovú skupinu – 

doteraz bol centrálny priestor hlavne využívaný na organizáciu športových podujatí, avšak nie 

je na to priestorovo a technický vybavený 

• potreba rekonštrukcie stravovacích zariadení a celého areálu bez väčších zásahov do prírody 

• nedostatok   atrakcii   na   úroveň   metropoly,   potreba   nových   a koncepčne   navrhnutých 

športových a iných voľno časových aktivít 

• územie je funkčne neusporiadane a málo priestorovo využité, kríženie pohybu chodcov a áut 

• absencia jasných trás – chodníkov, resp. príliš mnoho vyšliapaných trás 

• prestarnutý bukový porast, ktorý pre veľmi frekventovaný pohyb ľudí mimo chodníkov môže 

byť nebezpečný 

• Veľa „psičkárov“, ktorí venčia svojich psov bez vôdzky 

• nízka estetická úroveň vzhľadu drobnej architektúry 
 
 

V rámci projektu URBANNATUR bola vypracovaná variantne riešená architektonická štúdia na 

revitalizáciu centralného priestranstva s umiestnením bufetov a priestoru na oddych, ako aj poriadanie 

športových podujatí. Štúdia rieši aj návrh zmeny dopravneh obslužnosti s uzavretím vstupu pre 

motorové vozidla v centrálnej časti, ako aj statickú dopravu v zóne. 
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→  Arborétum, Kamzík 
 

lokalita: Kamzík 
časová náročnosť: 1 rok 
finančná náročnosť: 300 000,- € (hrubý odhad bez PD) 

 

 

 
popis aktivity: 

Rekonštrukcia areálu arboréta a chaty Mestských lesov na zariadenie zrubového typu pre školenia a 

lesnú pedagogiku. 

Záhrada  –  arborétum  je  zaujímavým  botanickým  miestom  vhodným  na  úpravu  parkového  typu 

s možnosťou umiestnenia mini náučného chodníka. 

Areál by mal byť jedným z objektov v sieti zariadení MLB pre výkon lesnej pedagogiky a posilnenia 

environmentálneho povedomia mládeže a verejnosti. 
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→  Červený kríž 
 

lokalita: Červený kríž 

časová náročnosť: 3 mes. 

finančná náročnosť: 200 000,-€ 
 
 
Výnimočnosťou tejto lokality je monument dreveného červeného kríža. Lokalita si vyžaduje 

rekonštrukciu, nakoľko posledná obnova je z r. 1995.5.3. Projekty menšieho rozsahu 
 

→  Mokraď pri Drieňovských lúkach 

 
lokalita: Drieňovské lúky 
časová náročnosť: 3 mes. 
finančná náročnosť: 15 000,- € 

 

 

 
popis aktivity: 

Na jar a na jeseň sa v mieste pod západným svahom vedľa chodníka na zákrute pred Drienovskými 

lúkami vytvára mokraď, ktorá je zaujímavým biotopom. 

Zámerom projektu je zachytiť vodu zo svahu tak, aby mokraď v suchých mesiacoch nevysychala 

a zachoval sa tak výnimočný charakter miesta po celý rok. 

Práce  by  obsahovali  zachytenie  blízkeho  prameňa  alebo  vytvorenie  stáleho  prítoku  Vydrice 

a nasmerovanie vody z neho do mokrade, vybudovanie múru z lomového kameňa povedľa chodníka 

cesty, označenie lokality info tabuľou. 

Odstránené: ¶
Zlom sekcie (ďalšia strana)

¶
¶

Zlom sekcie (ďalšia strana)
¶
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→  Sídlo MLB – parkovisko, okolie 

 
lokalita: Cesta mládeže 4, 831 03 
časová náročnosť: 3mes. 
finančná náročnosť: 50 000,-€ 

 

 

 
popis aktivity: 

Budova správy Mestských lesov prešla rekonštrukciou v r.2002. Je potrebné vykonať terénne úpravy 

okolia, vyčleniť a spevniť plochy na parkovanie vozidiel, areál náznakovo oplotiť, zrealizovať 

drevinovú a okrasnú výsadbu. 

Terénne práce okolia je potrebné zrealizovať aj ako prevenciu vzniku škôd z jarných dažďov, kedy po 

posledné roky bola budova suterénu MLB vytápaná. 

 

→  Dostavba podkrovia budovy MLB 

 
lokalita: Cesta mládeže 4, 831 03 
časová náročnosť: 9 mes. 
finančná náročnosť: 120 000,-€ 

 
popis aktivity: 

Po rekonštrukcii budovy sídla MLB v r.2002 ostalo nedoriešené podkrovie a v súčasnosti sa už 

prejavujú aj niektoré chyby nekvalitne použitej strešnej krytiny, ktoré je potrebné riešiť, aby sa vyhlo 

škodám z prudkých dažďov. Plánujeme: výmenu strešnej krytiny, zariadenie obytného podkrovia s 

cieľom rozšíriť kancelárske priestory. 
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→  Jazierko pod Kačínom 

 
lokalita: Kačín 
časová náročnosť: 9 mes. 
finančná náročnosť: 15 000,-€ 

 
 

 

 
popis aktivity: 

Vyčistenie jazierka na prístupovej ceste od Železnej studienky ku Kačínu. V súčasnosti je jazierko 

zanesené, chýba kalová jama. 

Lesoparkové   zariadenie   je   schátrané,   potrebuje   obnovu   a   doplnenie.   Plánujeme   vyčistenie 

a rekonštrukciu technických zariadení jazierka a terénne úpravy na prítoku. 

Lokalita pôsobí rozprávkovo, je možné pri rekonštrukcii túto myšlienku využiť. 
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→   Psí výbeh 

 
lokalita: Cesta na Kamzík 
časová náročnosť: 3 mes. 
finančná náročnosť: 5 300,-€ 

 

 

 
popis aktivity: 

Vybudovanie oploteného psieho výbehu s prekážkami, ktoré bude slúžiť na voľný výbeh a výcvik 

psov a agility. 
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→   Singletrail Sliva – Malý Slavín 

 
lokalita: Sliva – Malý Slavín 
časová náročnosť: 3 mes. 
finančná náročnosť: 2000,-€ 

 
 
 

 

 
popis aktivity: 

Vybudovaním singletrailu Sliva – Malý Slavín vznikne kompletné prepojenie Krasňany, Pekná cesta – 

Železná studnička cyklistickou trasou, mimo hlavných turistických trás a asfaltových ciest. Výber trasy 

je ešte potrebné prerokovať so Štátnou ochranou prírody a s verejnosťou.   
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→   Minigolf a mikrogolf 

 
lokalita: Partizánska lúka 
časová náročnosť: 6 mes. 
finančná náročnosť: 80 000,-€ 

 

 

 
 
 

 

 
popis aktivity: 

Vybudovaním minigilfu a mikrogolfu sa rozšíri ponuka športového vyžitia pre návštevníkov areálu na 

Partizánskej lúke. 
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6. ZÁVER 
 

Koncepcia budovania Bratislavského lesného parku sa odvíja od základného zadania funkcie 

územia v majetku mesta porasteného lesmi a to je v súčasnosti zadefinované ako prímestské rekreačné 

lesy. 

Na  spravovanie  Bratislavského  lesného  parku Hl.  mesto SR  Bratislava  zriadilo  príspevkovú 

organizáciu Mestské lesy v Bratislave a úlohy príspevkovej organizácie zadefinovalo v zriaďovacej 

listine. Takúto formu správy lesov zvolila Bratislava ako jediné mesto na Slovensku.  Budovanie 

a rozvoj lesoparku sú limitované disponibilnými zdrojmi, a to predaj dreva, príspevok mesta, granty 

a dary.  V  doterajšej  dvadsať  ročnej  histórii  Mestských  lesov  v Bratislava  (MLB  bola  založená 

1.7.1994) bola aplikovaná nízko nákladová stratégia rozvoja BLP, zdroje príjmu boli iba z prenájmov 

pozemkov, predaja dreva a minimálneho príspevku mesta. V prípade prijatia veľkorysejšej dotačnej 

stratégie  na  údržbu  a rozvoj  BLP  by  sa  určite  takéto  rozhodnutie  stretlo  s nadšeným  ohlasom 

spokojnej verejnosti, nakoľko toto územie je srdcovou záležitosťou všetkých obyvateľov Bratislavy. . 

Potenciál  rozvoja  lesoparku  je  daný  v intenzite  využitia  územia  a v raste  počtu  návštevníkov 

(užívateľov rekreačných funkcií) územia, ktoré mesto vlastní. 

 

Hlavné smery rozvoja BLP na roky 2015-2025 sa javia nasledovne: 

 
1. Rozvoj cestnej a chodníkovej siete. 

Existujúcu sieť komunikácií (turistické trasy a cyklotrasy) je možné do budúcnosti rozširovať. 
Do úpravy povrchu trás je potrebné podľa konkrétnych požiadaviek užívateľov podľa 
finančných možností každoročne investovať. 
 

2. Starostlivosť o lesné porasty 
Starostlivosť bude potrebné vykonávať s ohľadom na prioritu rekreačnej funkcie lesných 
porastov v správe MLB. Časť porastov na lesných pozemkoch je potrebné transformovať z 
doterajších rovnovekých lesov na vekovo diferencované, prírode blízke lesné porasty. 
Transformovať rovnoveké bukové monokultúry na vekovo a druhovo diferencované lesné 
porasty je úloha časovo náročná (cca 10 - 30 rokov podľa stavu porastu) a nezaobíde sa bez 
cieľavedomej ťažby dreva v prísnom súlade s Plánom starostlivosti o les, pričom existuje 
neustála hrozba jednorazovej deštrukcie transformovaného porastu prírodným vplyvom 
(víchrica).  
 
Lúky a oddychové priestory   

3.    Lúčne priestory a oddychové funkčné plochy je možné naďalej rozširovať a kultivovať.      
 Intenzita kultivácie oddychových priestorov je limitovaná disponibilnými finančnými zdrojmi.    
   Časť lúčnych priestorov by bolo možné dlhodobo udržiavať aj pomocou extenzívneho pasenia  
   kôz alebo oviec. 
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  Vodné plochy a rybníky 
Doterajšie využitie vodných plôch je orientované na rybolov a na jednej vodnej nádrži aj 
na člnkovanie. O rybárstvo a oddych pri vode je u obyvateľov Bratislavy značný záujem. 
Rekreačný potenciál vodných plôch bol doteraz využívaný len v minimálnej miere. Vodné 
nádrže sú v havarijnom stave, ich rekonštrukcia je administratívne pripravená, sú 
rozpracované projekty na získanie nenávratných finančných prostriedkov na ich 
rekonštrukciu. Po rekonštrukcií je možné uvažovať s intenzívnejším využívaním vodných 
plôch. 
 

4. Poľovníctvo 

Na území lesoparku je zriadený poľovný revír „LESOPARK“. Mestské lesy sú biotopom 
voľne žijúcej poľovnej zveri. Populáciu poľovnej zveri je nevyhnutné regulovať, keďže pre 
tesnú blízkosť s intravilánom už pri normovanej početnosti poľovná zver preniká do obytných 
zón mesta a ohrozuje obyvateľov jeho okrajových častí. Dôležité je rešpektovať 
prioritnú rekreačnú funkciu lesoparku a v maximálnej možnej miere sa vyhnúť a predchádzať 
možným stretom cyklistov a turistov s poľovníkmi. Cesta k tomuto stavu vedie cez vyhlásenie 
nepoľovných plôch a vypracovanie Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

 
5. Šport 

Územie lesoparku je vhodné na realizáciu hromadných bežeckých a cyklistických podujatí. 
Organizácia hromadných podujatí sa veľmi dynamicky rozvíja. 

 
6. Rekreačné areály 

Budovanie a udržiavanie rekreačných plôch v nárazníkových okrajových častiach mesta pri 
vstupe do BLP sa javí ako najefektívnejší spôsob regulácie návštevnosti a tým aj prispieva k 
zvyšovaniu ochrany prírody v BLP. Areály s vybavením sa stávajú centrami krátkodobej 
prímestskej rekreácie,  kde  je  možné  poskytnúť  návštevníkom  na  jednom  mieste  
oddych,  relax,  šport a potešenie z aktívneho pobytu v prírode. 

 
7. Lesná pedagogika a environmentálna výchova 

Rozvoj možností na aktívne spoznávanie prírody prostredníctvom environmentálnych činností 
(lesné vychádzky, sprievodcovanie, birdwatching a ďalšie) zvyšujú povedomie o hodnote 
prírodného potenciálu lesov a ich mimoprodukčných aj produkčných funkcií. Podpora týchto 
činností v budúcnosti bude jednou z možností na rozvoj nového odvetvia služieb Mestských 
lesov v Bratislave.   

 

V Bratislave:    august až október 2014 
 
 
 

Spracoval: Kolektív pracovníkov Mestských lesov v Bratislave 
    Občianske a ochranárske združenia a iniciatívy 
                          OZ Naše Karpaty, Zachráňme Železnú studienku, BROZ, LZ VLK, Malé Karpaty 
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Zdroje: 
 
 

Lesný Hospodársky Plán 2005 – 2015 

UŠ Malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku, 2009, AUREX 

Projektová dokumentácia projektu URBANNATUR 

Generálny plán Bratislavského lesného parku pre časť v užívaní Mestských lesov v Bratislave, r. 2006, 

Les s.r.o. Trenčín 

Generálny plán výstavby Bratislavského lesného parku s perspektívu tvorby do r. 2000, Ústav pre 

hospodársku úpravu lesov Zvolen 



Zriaďovacia listina 

schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ................. zo dňa ........... 2014 

Podľa § 21 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, vydáva hlavné mesto Slovenskej republiky túto zriaďovaciu listinu 

 

 

Čl. I 

Identifikácia príspevkovej organizácie 

 

Názov organizácie: Mestské lesy v Bratislave 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Sídlo organizácie: Cesta mládeže č. 4, 831 01 Bratislava 

Identifikačné číslo: 30 808 901 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

Dátum zriadenia: 1.7.1994 

 
 

ČI. II 

Predmet činnosti 

 

Medzi základné predmety činnosti organizácie Mestské lesy v Bratislave patria najmä tieto úlohy: 

a) Prioritne vytváranie podmienok pre krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode a šport v lesnom 
prostredí, pri súčasnom plnení požiadaviek ochrany prírody a krajiny, zabezpečovaní biologickej 
rovnováhy a ekologickej stability dotknutého územia a zachovaní jeho krajinného rázu. 

b) Zveľaďovanie lesného majetku so zameraním na podporu mimoprodukčných funkcií lesov, a to 
najmä  sociálnych (rekreačná, zdravotná, prírodoochranná, kultúrna) a ekologických (pôdoochranná, 
retenčná, klimatická) funkcií. 

c) Správa lesného pôdneho fondu a lesných porastov na pozemkoch zverených do správy, činnosti v 
zmysle lesného hospodárskeho plánu (programu starostlivosti o les) a zabezpečenie odbytu vyťaženej 
drevnej hmoty. 



ČI. III 

Zriadenie organizácie 

 

1. Organizácia Mestské lesy v Bratislave je mestská príspevková organizácia 

2. Organizácia je zriadená na dobu neurčitú. 

 

ČI. IV 

Hospodárenie príspevkovej organizácie 

1. Organizácia Mestské lesy v Bratislave je svojím rozpočtom napojená na rozpočet hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktoré vykonáva funkciu zriaďovateľa, garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade 
zistenia nedostatkov prijíma opatrenia. 

2. Organizácia Mestské lesy v Bratislave hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu nákladov, 
výnosov a výsledku hospodárenia a v súlade s čl. 80 a 81 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozpočet zahŕňa aj príspevok od 
zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov. 

3. Organizácia Mestské lesy v Bratislave vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa 
ich plniť. 

4. Organizácia Mestské lesy v Bratislave môže uzatvárať zmluvy o nájme veci s právom kúpy 
prenajatej veci podľa Obchodného zákonníka, ak nájomné bude uhrádzať z vlastných zdrojov 
alebo prostriedkov Európskej únie, prípadne z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na 
financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. V tomto prípade 
je organizácia Mestské lesy v Bratislave oprávnená uzatvoriť zmluvu ako výsledok verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. Organizácia Mestské lesy v Bratislave je povinná vykonať po uplynutí rozpočtového roka 
zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. 

6. Pokiaľ sa bežný rozpočtový rok skončí stratou, je príspevková organizácia povinná stratu uhradiť a 
vysporiadať v zmysle príslušného právneho predpisu. 

7. Organizácia Mestské lesy v Bratislave nie je oprávnená ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, 
nadobúdať a prijímať zmenky. Ostatné cenné papiere môže nadobúdať a vydávať alebo prevziať 
záruku za splatenie ich menovitej hodnoty alebo splatenie výnosu, len ak tak ustanovuje osobitný 
právny predpis. 

8. Organizácia Mestské lesy v Bratislave ako nájomca alebo vypožičiavateľ môže použiť kapitálové 
výdavky na technické zhodnotenie prenajatého majetku alebo majetku vo výpožičke, pokiaľ doba 
nájmu alebo výpožičky trvá minimálne štyri roky od vynaloženia takéhoto výdavku. Na platenie 
členského príspevku môže mestská príspevková organizácia - Mestské lesy v Bratislave použiť 
prostriedky svojho rozpočtu jedine so súhlasom zriaďovateľa. Je oprávnená združovať prostriedky 



podľa Občianskeho zákonníka len v prípade, že nevznikne iná právnická osoba. Prostriedky vedie na 
samostatnom účte. 

 

Čl. V 

Štatutárny orgán organizácie 

1. Štatutárnym orgánom mestskej príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora 
vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. 

2. Štatutárny orgán riadi organizáciu a zodpovedá za jej činnosť a hospodárenie zriaďovateľovi. 

3. Vnútorné organizačné vzťahy v mestskej príspevkovej organizácii upraví organizačný poriadok, 
ktorý vydá riaditeľ organizácie. 

 

Čl. VI 

Rada Mestských lesov v Bratislave 

1. Rada Mestských lesov v Bratislave (ďalej len Rada) je stálym poradným orgánom riaditeľa 
Mestských lesov v Bratislave pre problematiku mestských lesov.  

2. Rada nemá rozhodovaciu ani výkonnú právomoc. 

3. Rada v rámci svojej pôsobnosti navrhuje a prijíma úlohy a odporúčania, ktoré majú pre 
riaditeľa Mestských lesov v Bratislave odporúčajúci charakter. 

4. Úlohy Rady sú najmä: 

- spolupodieľať sa na plánovaní budovania a rozvoja Mestských lesov v Bratislave. 

- vyjadrovať sa k dokumentom, materiálom, koncepciám, projektom, investičným zámerom 
a pod., ktoré sa dotýkajú územia a spravovania mestských lesov, a to najmä k lesnému 
hospodárskemu plánu (programu starostlivosti o les), ročnému plánu ťažby, štatútu 
Bratislavského lesného parku, štatútu poľovného revíru, výhľadovému plánu poľovníckeho 
hospodárenia, poľovníckemu poriadku a plánu chovu a lovu raticovej zveri.  

- spolupodieľať sa na príprave a vyhodnocovaní rozpočtu Mestských lesov v Bratislave.  

- predkladať návrhy čiastkových a systémových opatrení a prichádzať s podnetmi na 
zlepšenie starostlivosti o územie Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov 
v Bratislave. 

- spracúvať návrhy stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov, ako aj mestských, rezortných a ďalších materiálov, 
ktoré môžu mať dosah na kvalitu športovo-rekreačného potenciálu, ochrany prírody a krajiny, 
biologickú rovnováhu a ekologickú stabilitu dotknutého územia a zachovanie jeho krajinného 
rázu. 



- podporovať a iniciovať výchovno-vzdelávaciu a výskumnú činnosť na území Bratislavského 
lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave. 

- sledovať legislatívu a ostatné dokumenty Európskej únie a ďalších medzinárodných 
organizácií zaoberajúcich sa problematikou prímestských lesov, najmä  hľadiska  ich 
rekreačného využitia, ochrany prírody a lesného hospodárstva.  

- podieľať sa na spracovaní priebežných monitorovacích správ o stave Bratislavského 
lesného parku, územia v správe Mestských lesov v Bratislave. 

5. Rada pri svojej činnosti spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s príslušnými odbornými  
útvarmi magistrátu Bratislavy, do pôsobnosti ktorých patrí alebo sa dotýka problematika 
mestských lesov. Rada taktiež spolupracuje s ďalšími združeniami a odborníkmi v oblasti 
rekreácie, životného prostredia, ochrany prírody, lesného hospodárstva a poľovníctva. 

6. Členmi Rady sú zástupcovia odborných a mimovládnych neziskových organizácií 
a magistrátu. 

Členov Rady menuje a odvoláva primátor na základe návrhov splnomocnených zástupcov 
odborných a mimovládnych neziskových organizácií. 

Rada má 12 členov – 5 zástupcov odborných organizácií,  5 zástupcov mimovládnych 
neziskových organizácií a 2 zástupcov odborných útvarov magistrátu. 

 

Čl. VII 

Správa majetku 

1. Organizácia Mestské lesy v Bratislave spravuje nehnuteľný hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý jej 
bol zverený a bude zverený a hnuteľný majetok, ktorý jej bude zverený na plnenie vymedzeného 
poslania a predmetu činnosti samostatnými protokolmi o zverení majetku. 

2. Rozsah obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia je 
určený výškou prostriedkov vo fonde reprodukcie. Obstarávanie tohto majetku vrátane jeho 
technického zhodnotenia, opravy a údržba hmotného majetku sa financujú z fondu reprodukcie, aj keď 
sú obstarané vo vlastnej réžii. 

3. Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je 
spravovaný mestskou príspevkovou organizáciou – Mestské lesy v Bratislave. Súpis nehnuteľného 
majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý bol zverený do správy mestskej príspevkovej organizácie 
Mestské lesy v Bratislave, je uvedený v prílohe č.1, č.2 a č.3 zriaďovacej listiny.  

 

ČI. VIII 

Podnikateľská činnosť 

1. Organizácia Mestské lesy v Bratislave môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej 
činnosti, pre ktorú bola zriadená, a to za predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti. 
Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť 



sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Prostriedky po zdanení získané podnikateľskou 
činnosťou využíva na podporu a skvalitňovanie svojej hlavnej činnosti. V prípade dosiahnutia 
hospodárskeho výsledku, ktorým je strata, je štatutárny orgán povinný vykonať opatrenia na 
odvrátenie záporného hospodárskeho výsledku alebo urobiť opatrenia na ukončenie podnikateľskej 
činnosti, aby sa už v ďalšom rozpočtovom roku nevykonávala. 

2. Predmetom podnikateľskej činnosti je: 

a) Lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom ich spracovania prípadne 
ďalšieho predaja 

b) Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

c) Výkon práva poľovníctva 

d) Výkon rybárskeho práva (povolenie ministerstva pôdohospodárstva) 

e) Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s drevom 

f) Prenájom nehnuteľností spojené s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 
prenájmom - obstarávateľské služby 

g) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej 
živnosti 

h) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
voľnej živnosti 

i) Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich 
vozidiel patriacich iným osobám než vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti  

j) Prieskum trhu 

k) Piliarska výroba 

l) Výroba drevených obalov, paliet a peliet  

m) Výroba drevárska - stolárstvo 

n) Prenájom motorových vozidiel, lesných strojov, zariadení a príslušenstva  

o) Prenájom a leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti  

p) Reklamná, propagačná a inzertná činnosť. 

q) Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

r) Poskytovanie služieb v rybárstve.  

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatky a zmeny zriaďovacej listiny možno vykonať len písomne, po schválení Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a v zmysle platných právnych predpisov. 



2. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú všeobecne platnými právnymi 
predpismi. 

3. Zrušuje sa Zriaďovacia listina Mestských lesov v Bratislave č.1182/2006 zo dňa 26. októbra2006 
v znení dodatku č. 1 z 15.októbra 2007 a dodatku č. 2 z 1. apríla 2013. 

4. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 

 

V Bratislave, dňa ........................ 



Finančná analýza dopadu navrhovaných opatrení  

na rozpočet Mestských lesov v Bratislave 

  

 Pri rokovaniach o potrebe zníženia ťažby dreva na území Bratislavského lesoparku v správe 
Mestských lesov v Bratislave, a to najmä z dôvodu zachovania jeho rekreačnej funkcie, sa 
opakovane stretávame s názormi, že toto zníženie by síce bolo žiaduce, ale že si ho mesto 
„nemôže dovoliť“ z ekonomických dôvodov. 

 Predkladaná finančná analýza občianskych a ochranárskych združení vychádza 
z predpokladu zníženia ťažby dreva v záujmovom území na úroveň 5 000 m3 / ročne 
a súčasného navýšenia reálneho ročného príspevku mesta o 300 000 EUR, v porovnaní so 
súčasným stavom (navýšenie cca o 100%). Takisto predpokladáme zachovanie všetkých 
činností mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, tak ako ich vykonáva 
v súčasnosti. Do analýzy nie sú zahrnuté výhľadovo plánované väčšie investičné akcie nad 
rámec bežnej prevádzky a údržby (napr. rekonštrukcie existujúcich rekreačných areálov), 
ktorých financovanie, podobne ako aj v súčasnosti, by sa malo riešiť osobitne. 

  
1. Zdroje analýzy 

Pri analýze finančných dopadov na ekonomické hospodárenie spoločnosti Mestské Lesy 
v Bratislave, príspevková organizácia, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava  (ďalej len MLB), 
sme vychádzali s nasledujúcich zdrojov : 

-„Správa o činnosti  organizácie Mestské Lesy v Bratislave  v r.2013“ 
-Zverejnené  dodávateľské faktúry a zmluvy z roku 2013 (v  zmysle zák. 211/2000 Z.z. ) 

V analýze sme použili v hlavnej miere čísla- jednotlivé výnosy a náklady, deklarované vo 
výkaze „Hospodársky výsledok za rok 2013“ zo „Správy o činnosti organizácie Mestské Lesy 
v Bratislave  v r.2013.“ 
Nakoľko predkladaný návrh bude mať priamy dopad  hlavne na výnosy – tržby za vlastne 
výrobky  a náklady spojené s údržbou lesoparku (služby sú vykonávané subdodávateľsky 
a teda nemajú dosah na mzdové náklady),  tieto vykazujeme podľa simulácie zmeny tržieb 
v prípade zníženej ťažby a podľa spoločnosťou zverejnených dodávateľských  faktúr. 
Pripúšťame možnosť  akceptovateľných rozdielov v našej evidencii dodávateľských faktúr 
a  riadnej evidencie dodávateľských faktúr spoločnosti  MLB vzhľadom na možnú neúplnosť 
zverejnených dokladov z dôvodu technického alebo drobného ľudského pochybenia, avšak 
rozdielu budú len marginálne a pre účely tejto analýzy zanedbateľné. (Hotovostné doklady 
nie sú zverejňované, a preto nie sú súčasťou analýzy,  avšak predpokladaná výška nákladov 
z nich vyplývajúca, nie je zásadného charakteru).  

Údaje z roku 2013 sme vybrali ako referenčné, nakoľko poskytujú prehľad o celom roku t.j. 
zohľadňujú  sezónnosť  a nie sú skreslené účtovaním o časovom rozlíšení . 
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2. Simulácia výnosov spoločnosti MLB s ohľadom na predkladaný návrh   

Navrhované zníženie objemu ťažby dreva na úroveň 5,000 m³ spôsobí MLB výpadok tržieb. 
V nižšie uvedenej tabuľke  Tab1. simulujeme  celkové výnosy pri takomto výpadku 
z ročných  tržieb, uvedené čísla vychádzajú z ceny dreva za 1. štvrťrok 2014 pri  predajnej 
cene 41 EUR/m3.  

Ostatné výnosy preberáme zo „Správa o činnosti  organizácie Mestské Lesy v Bratislave  
v r.2013“ 

Tab.1 Simulácia výnosov pri navrhovanom znížení ťažby

ucet Simulácia zníženia ťažby rok 2103
601 Tržby za vlastné výrobky 205,000.00        simulácia 5000m3*41 EUR 575,605.00     
602 Tržby z predaja služieb 72,140.00          prenos z HV 2013 72,140.00       
648 Ostatné výnosy z prevádzkových činností 4,830.00            prenos z HV 2013 4,830.00         
652 Zúčtovanie zákon. rezerv 58,542.00          prenos z HV 2013 58,542.00       
653 Zúčtovanie ostat. rezerv 1,388.00            prenos z HV 2013 1,388.00         
662 Úroky 24.00                 prenos z HV 2013 24.00              
691 Výnosy z bež.transferov  z rozpočtu obce 823,012.00        prenos z HV 2013 823,012.00     
692 Výnosy z kapital.transferov  z rozpočtu obce 140,146.00        prenos z HV 2013 140,146.00     
693 Výnosy z bež.transferov  zo ŠR 8,339.00            prenos z HV 2013 8,339.00         
694 Výnosy z kapital. transferov  zo ŠR 16,057.00          prenos z HV 2013 16,057.00       
695 Výnosy z bež.transferov  EU 70,880.00          prenos z HV 2013 70,880.00       
697 Výnosy z bež.transferov  mimo VS 400.00               prenos z HV 2013 400.00            
698 Výnosy z kapital.transferov  mimo VS 3,359.00            prenos z HV 2013 3,359.00         

1,404,117.00     1,774,722.00  

VÝNOSY

 

3. Simulácia nákladov spoločnosti MLB s ohľadom na predkladaný návrh   

Nakoľko v predloženom výsledku hospodárenia nebolo možné z analytických účtov určiť 
jednotlivé podskupiny nákladov v účtovníctve vedených na účtoch syntetických, ktoré sú 
predmetom nášho záujmu (náklady vynaložené na prevádzku a údržbu), v nižšie uvedenej 
tabuľke Tab 2a. simulujeme tieto náklady z dát získaných zo zverejnených dodávateľských 
faktúr a zmlúv spoločnosti. Ostatný typ nákladov preberáme zo „Správy o činnosti  
organizácie Mestské Lesy v Bratislave  v r.2013“  

Predmetné náklady sa odvolávajú na prílohy, Priloha1 je prehľad jednotlivých  skupín 
nákladov spracovaných z evidencie zverejnených dodávateľských faktúr.  

Nie je možné priame porovnanie nákladov, nakoľko sme nemali k dispozícii podrobné 
záznamy o účtovníctve spoločnosti MLB až na úroveň analytických účtov. Môžeme však 
porovnať súčet skupiny nákladových účtov 501,502,511,512,513 a 518, na ktorých sú 
účtované predmetné náklady so súčtom nákladov získaných zo zverejnených dodávateľských 
faktúr a zmlúv spoločnosti. 
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Tab 2.a  Predmetné náklady získané zo zverejnených dokladov

Prevádzka 130,218.23            príloha 1

Propagácia 13,238.03              príloha 1

Údržba lesopark 188,933.12            príloha 1

Výsadba 38,993.57              príloha 1

Ťažba 138,072.51            príloha 1

Nájom 672,675.00            
Zmluva o nájme pozemkov č.08 83 1070 07 00 

a Dodatok č.3 k tejto zmluve

SPOLU 1,182,130.46         

Tab 2.b  Predmetné náklady podľa HV spoločnosti
rok 2103

501 Spotreba materiálu 27,702.00                    
502 Spotreba energie 7,908.00                      
511 Opravy a udržiavanie 83,685.00                    
512 Cestovné 4,705.00                      
513 Náklady na reprezentáciu 2,052.00                      
518 Ostatné služby 1,021,035.00               

SPOLU 1,147,087.00               

Pri porovnaní súčtov vidíme rozdiel cca 3%, ktorý je zrejme vysvetliteľný ako rozdiel 

vyplývajúci z účtovania v časovom rozlíšení či iných interných postupov účtovania.  

 

Pre našu simuláciu nákladov v Tab .3 sme použili naše delenie nákladov, ktoré plastickejšie 
zobrazuje predmetné náklady, na ktoré predkladaný návrh má priamy vplyv. 

Simulácia nákladov na ťažbu dreva je odvodená z nákladov za 1. štvrťrok 2014 pri  cene 13 
EUR/m3.  

Tab.3 Simulácia nákladov NÁKLADY
simulácia rok 2103

Prevádzka 131,000.00        príloha 1

Propagácia 14,000.00          príloha 1

Údržba lesopark 190,000.00        príloha 1

FSC certifikácia 3,000.00            
obnova certifikácie
(náklad v nasl.rokoch 1500EUR)

Výsadba 13,000.00          
príloha 1 /alikvótne zníženie výsadby
k zníženiu ťažby

Ťažba 65,000.00          príloha 1 /zníženie ťažby na 5000m3

Nájom 672,675.00        
Zmluva o nájme poz emkov č.08 83 1070 07 

00  a Dodatok č.3 k tejto zmluve

nárast  -údržba 47,500.00          náras t 25%

1,136,175.00     1,147,087.00 

521 Mzdové náklady 196,631.00        prenos z HV 2013 196,631.00     521

524 Zákonné sociálne poistenie 67,174.00          prenos z HV 2013 67,174.00       524

527 Zákonné sociálne náklady 12,822.00          prenos z HV 2013 12,822.00       527

531 Daň z motorovych vozidiel 1,356.00            prenos z HV 2013 1,356.00         531

538 Ostatné dane a poplatky 566.00               prenos z HV 2013 566.00            538

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 22.00                 prenos z HV 2013 22.00              545

548 Ostatné náklady na prevádzkovú č innosť 1,617.00            prenos z HV 2013 1,617.00         548

551 Odpisy DNM a DHM 207,156.00        prenos z HV 2013 207,156.00     551

552 Tvorba zákonných rezerv 2,648.00            prenos z HV 2013 2,648.00         552

553 Tvorba ostatných rezerv 1,290.00            prenos z HV 2013 1,290.00         553

568 Ostatné finančné náklady 5,536.00            prenos z HV 2013 5,536.00         568

591 Splatná daň z príjmov 21,203.00          prenos z HV 2013 21,203.00       591

1,654,196.00     1,665,108.00  
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V simulácii používame zaokrúhlenie nákladov za skupiny predmetných nákladov 

Návrh podpory rekreačnej funkcie lesoparku počíta s väčším rozsahom údržby turistických a 
cyklistických trás na území MLB. Ide najmä o spriechodňovanie lesných ciest, odstraňovanie 
nebezpečných stromov a ďalšiu potrebnú údržbu na zabezpečenie komfortu a bezpečnosti 
návštevníkov lesoparku. Tento nárast odhadujeme na max. 25%. Taktiež počíta so znížením 
výsadby v rovnakom pomere ako  zníženie ťažby t.j. náklady sa znížia o cca 26.000 EUR. 

Navrhujeme taktiež obnovu FSC certifikácie, náklady na obnovu FSC certifikátu sú 
relevantné k významu certifikácie  a v porovnaní s inými ročnými nákladmi (napr. stráženie 
SBS 41.400 EUR alebo právne služby 19.387 EUR – viď príloha 1) zanedbateľné. 

 

4. Simulácia výsledku hospodárenia spoločnosti  MLB s ohľadom na predkladaný 

návrh   

 

Z jednoduchého vyčíslenia výnosov a nákladov vychádza predpokladaný výsledok 
hospodárenia nasledovne: 

Tab.4   Výsledok hospodárenia podľa simulácií v Tab.1 a v Tab.3

Výnosy celkom 1,404,117.00     
Náklady celkom 1,654,196.00     
výsledok hospodarenia -250,079.00  

 

Tento výsledok je však zavádzajúci. 

Pri analýze nákladov nás zarazila skutočnosť, že spoločnosť MLB ako príspevková 
organizácia je povinná hradiť Hlavnému mesto SR Bratislave nájom  za pozemky zverené  do 
starostlivosti  vo výške 672.674,77 EUR (viď príloha 3, Zmluva o nájme pozemkov 
č.088310700700 s dodatkom č.3). 

Takže skutočný príspevok Hlavného Mesta SR Bratislava na fungovanie MLB je zlomkom 
z deklarovanej sumy v rozpočte mesta. 

 

Tab.5  Skutočný príspevok Hl.mesta SR 

Bratislava      

691 Výnosy z bež.transferov  z rozpočtu obce   
       
823,012.00    prenos z HV 2013 

692 Výnosy z kapital.transferov  z rozpočtu obce   
       
140,146.00   prenos z HV 2013 

  spolu z rozpočtu mesta  

      

963,158.00     

518 Nájom    
      -

672,675.00   

Zmluva o nájme 
pozemkov č.08 83 1070 
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07 00 a Dodatok č.3 
k tejto zmluve 

  
skutočné náklady/príspevky mesta na 

činnosť MLB   

       

290,483.00      
 

Z uvedeného vyplýva, že hospodárska činnosť vo forme ťažby dreva v doterajšom objeme je 
nutná kvôli záväzkom spoločnosti  MLB voči mestu. Náklady za nájom boli v roku 2013  až 
40% z celkových nákladov. 

Tab.6  Pomer nákladu za nájom voči celkovým nákladom MLB
Nájom 672,675.00        
celkové náklady roku 2013 1,665,108.00     
pomer nájom/celkové náklady 40.40%  

 

5. Záver 

Predložené čísla poukazujú na skutočnosť: 

1) Skutočný príspevok Hlavného Mesta SR Bratislava na fungovanie MLB bol v referenčnom 
roku  290.483 EUR. Táto suma je v porovnaní s inými rozpočtovými príspevkami mesta 
zanedbateľná. 

2) Náklady na údržbu lesoparku  v referenčnom roku dosiahli  výšku cca 190.000 EUR 
a náklady na výsadbu 40.000 EUR (výsadba bude samozrejme s klesajúcou ťažbou nutná tiež 
v primerane sa znižujúcej miere, tu očakávame pokles nákladov).  T.j. náklady na údržbu  
spolu 230.000 EUR.  

Na pokrytie ostatných nákladov spoločnosti MLB by  Hlavné Mesto SR Bratislava by 
malo poskytnúť navýšenie príspevku o cca 300.000 EUR na celý rok.  

Tab.7  Navrhovaný príspevok Hl.mesta SR Bratislava 
691 Výnosy z bež.transferov  z rozpočtu obce 823,012.00       prenos z HV 2013

692 Výnosy z kapital.transferov  z rozpočtu obce 140,146.00       prenos z HV 2013

navýšenie príspevku 300,000.00       
spolu z rozpočtu mesta 1,263,158.00    

518 Nájom -672,675.00

Zmluva o nájme pozemkov č.08 83 

1070 07 00 a Dodatok č.3 k tejto 

zmluve

skutočné náklady/prispevky mesta na činnosť MLB 590,483.00        

Tab.8  Predpokladaný výsledok hospodárenia pri znížení 

ťažby a po navýšení príspevku mesta o 300.000 EUR 

    

Výnosy celkom       1,704,117.00  
Náklady celkom      -1,654,196.00  
výsledok hospodárenia   49,921.00 
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Príloha 1 k Finančnej analýze dopadu zmien vyplývajúcich z predkladaného materiálu na 

schválenie 

 

typ nakladu typ2 Celkom simulácia
prevadzka administrativa 3,517.39                

autopark 20,602.97              
energie 10,338.30              
ine 205.30                   
kancel.potreby 2,223.79                
ochrana 41,400.00              
opravy 7,199.30                
prac.odevy 909.98                   
pravne sluzby 19,387.00              
telekomunikacne sluzby 4,094.60                
uctov.sluzby 4,111.04                
upratovanie+hygiena 734.38                   
vypoctova technika 13,059.40              
vzdelavanie 1,455.16                
web+sw 979.62                   

prevadzka Celkom 130,218.23           131,000.00                
propagacia ine 345.30                   

Lesnicke dni 1,518.60                
vyroba propagac materialov 10,615.43              
vianocny stromcek pre mesto 758.70                   

propagacia Celkom 13,238.03              14,000.00                   
repre akcia ine 40.00                      
repre akcia Celkom 40.00                      
tazba 1310 14,841.78              

1271 14,401.88              
1290 14,621.21              
1106 12,535.19              
1143 12,954.60              

868 9,835.38                
1195 13,541.55              
2435 27,573.99              
1568 17,766.93              

tazba Celkom 138,072.51           65,000.00                   
udrzba lesopark elektro sluzby 1,493.91                

ihrisko 97,975.01              
ine 558.82                   
kosenie 14,560.00              
lesne cesty 5,109.12                
odpad 16,177.26              
opravy 10,007.75              
opravy altankov, lavic... 36,554.46              
poziar.bezp,sluzby 597.48                   
prerezavky 4,604.71                
vodohosp.objetky 594.60                   
vystavba 700.00                   

udrzba lesopark Celkom 188,933.12           190,000.00                
vysadba sadenice 104.57                   

sadenice-vysadenie 38,889.00              
vysadba Celkom 38,993.57              13,000.00                   
Celkový súčet 509,495.46           

 





 - 1 - 

Príloha č. 2 
 

Príloha k návrhu uznesenia k materiálu “Návrh koncepcie na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja  
Bratislavského lesného parku na území v správe Mestských lesov v Bratislave do r. 2025” 

 
Súpis parciel nepoľovných plôch. 

 

Súpis parciel podľa stavu KN 

katastrálne územie:  Vinohrady 

obec: Bratislava - m. č. Nové mesto 

okres: Bratislava III 

stav KN k: 2014 

 

Parcela číslo 
Výmera 

(m2) 
Druh pozemku Vlastník 

Číslo listu 
vlastníctva 

správca, nájomca, alebo iná oprávnená 
osoba 

Číslo 
evidenčného 

listu 
Poznámka 

19643 1267 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19646 591442 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19647 1390 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19648 22783 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19664 1967 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19264 1595 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19265 53280 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19266 1429 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19267 59167 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19270 6791 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19559 2600 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19562 135414 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19563 1142 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 
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19564 29726 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19565 977 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19566 368105 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19567 1100 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19568/1 2887 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19568/2 150 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19568/3 5478 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19569 2705 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19570/1 2118 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19570/2 2018 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19571/8 13478 trvalé trávne porasty Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19571/9 5672 trvalé trávne porasty Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19573/2 737 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19575/1 17270 trvalé trávne porasty Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19575/2 5753 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19576 1871 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19577/1 2265 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19577/2 30 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19578 12812 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19579 5170 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19580/1 7887 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19580/2 683 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19580/4 3039 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 
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19580/6 35 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 2858 - - - 

19581 1880 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19584/2 332 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1 - - - 

19584/4 3223 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1 - - - 

19585 816 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19586 4472 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19587/1 1230 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19587/3 310 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19587/4 3353 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19587/5 1282 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19587/6 28 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 2858 - - - 

19587/10 402 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19588 421 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19591 1360 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19592 569 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19593/1 671 záhrady Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19593/3 2512 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19595 4558 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19596 827 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1 - - - 

19597 1050 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19599 24 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19600 2713 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19601 1743 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 
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19602 13778 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19603/1 1348 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19603/2 5800 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19605 40737 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19606 1121 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19607 258347 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19608 1406 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19614/1 361453 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19614/4 3349 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19614/28 36424 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19614/29 54706 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19614/30 18 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19615 1678 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19616 20451 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19617/1 1386 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19617/2 595 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19617/3 292 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19618/1 5490 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19618/2 1536 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19618/3 15617 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19618/4 1833 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19619/1 328 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19619/2 224 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 
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19620/1 323315 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19620/2 32671 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19620/4 969 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19620/5 2959 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1 - - - 

19620/6 1792 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19620/7 270 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19621 1362 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19622/1 161608 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19624 1508 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19625/1 109 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19625/2 644 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19626/1 792 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19626/3 18397 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19627 1309 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava bez LV - - - 

19628/1 1391 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19628/4 3274 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19630/1 1596 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19631 200 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19632/1 10790 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19632/3 664 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19634 450 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19635/1 154628 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19635/7 4631 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 
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19665/1 15959 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19665/2 9245 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19690/1 109967 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19691 1910 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19692 175631 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19693 1825 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19695 3255 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19696 1662 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19697/1 15322 trvalé trávne porasty Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19697/2 766 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19697/3 2789 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19698 3435 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19699 1539 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19700 5305 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19701 4962 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19702 12357 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19703/2 474 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19703/3 555 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19704/1 360876 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19704/2 6895 Orná pôda Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19705 2440 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19706 36 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3673 - - - 

19707/1 212448 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 
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19707/2 3319 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19707/3 196 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19707/5 81 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19710 11665 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19711 17858 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19712 1495 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19714 978 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava bez LV - - - 

19715/1 75332 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19715/3 860 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3495 - - - 

19722/1 149461 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19722/2 978 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19728 1634 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19736 172099 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19737 1843 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19738/1 192339 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

19739 976 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19740 5588 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19741/1 17840 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19741/2 599 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 2858 - - - 

19742 905 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19743 65919 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19744 2047 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19745 1764 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 
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19746/1 7831 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19746/2 235 ostatné plochy Hl. mesto SR Bratislava 2858 - - - 

19747 1167 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19750/1 1125 záhrady Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19750/2 2750 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19751/1 6631 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19751/2 150269 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19752/1 2833 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19753/1 5132 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - - 

19753/2 150773 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3610 - - časť 

k. ú. spolu: 4963430 

 
 

 

 

Súpis parciel podľa stavu KN 

katastrálne územie:  Rača 

obec: Bratislava - m. č. Rača 

okres: Bratislava III 

stav KN k: 2012 

 
Paracela číslo Výmera 

(m2) 

Druh pozemku Vlastník Číslo listu 

vlastníctva 

správca, nájomca, alebo iná oprávnená 

osoba 

Číslo 

evidenčného 

listu 

Poznámka 

6077/2 1093 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1248 - - - 

6078/1 253810 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6078/3 1613 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6079 1118963 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6080 1710 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1248 - - - 
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6082 4624 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1248 - - - 

6084 1060 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1248 - - - 

6085/1 4279 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1248 - - - 

6085/2 995 trvalé trávne porasty Hl. mesto SR Bratislava 1248 - - - 

6086/1 15440 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6086/2 17 zastavané plochy a nádvoria Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6087 372 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6091/1 112018 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6091/2 1035 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6091/3 1230 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - časť 

6091/4 780 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6091/5 5362 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6094 496864 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6104 248016 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719    

6137/1 2100 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6140 2689 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1719 - - - 

6153 6255 vodné plochy - - - - - 

k. ú. spolu:  2280325 
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katastrálne územie: Záhorská Bystrica 

obec: Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica 

okres: Bratislava IV 

stav KN k: 2012 

 
Parcela číslo Výmera 

(m2) 

Druh pozemku Vlastník Číslo listu 

vlastníctva 

správca, nájomca, alebo iná oprávnená 

osoba 

Číslo 

evidenčného 

listu 

Poznámka 

2820/2 214265 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2822/2 9945 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2823 2076 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2824 66437 lesný pozemok Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2825 8468 vodné plochy Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2828/2 61671 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2830/1 40526 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2831 1328 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2832 32581 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2834 65989 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2835 1972 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2836 62675 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2837 2012 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2838 113629 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

2839 2222 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1536 - - - 

2840 259302 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 1536 - - - 
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Parcela číslo Výmera 

(m2) 

Druh pozemku Vlastník Číslo listu 

vlastníctva 

správca, nájomca, alebo iná oprávnená 

osoba 

Číslo 

evidenčného 

listu 

Poznámka 

2847/4 1219 lesné pozemky Hl. mesto SR Bratislava 3558 - - - 

k. ú. spolu:   946317 

 

Spolu parcely určené na vyhlásenie za nepoľovnú plochu: 8190072  m2 

 

 

Súčet veľkosti nepolovných plôch Cesta Mládeže a Pánova lúka je cca 820 ha. 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

V Bratislave dňa: október 2014 

 


