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Kód:  
 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. berie na vedomie 
  

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského   
   samosprávneho kraja 
 

B. žiada 
 

 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
 

1. aby v mene hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy podpísal 
vyhlásenie o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri 
ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja 

2. informoval o pristúpení k Memorandu predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Dňa 24.4.2018 prijalo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dokument „Memorandum o 
spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja“, 
ktorého signatárom je 33 primátorov miest, starostov mestských častí Bratislava, starostov obcí  
Bratislavského samosprávneho kraja a 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v BSK a formou 
vyhlásenia sa doteraz k Memorandu pridalo mesto Malacky, obec Vysoká pri Morave, mestská časť 
Bratislava – Ružinov, 2 občianske združenia a 9 fyzických osôb. 
 
Cieľom Memoranda je trvalo udržateľné lesné hospodárstvo v lesných celkoch a podporovať rozvoj 
a ochranu lesov a tým chrániť povrchové a podzemné zdroje vody na území Bratislavského 
samosprávneho kraja a pracovať v prospech obyvateľov tak, aby mohli lesy využívať na rekreáciu, šport, 
cykloturistiku a ekologickú výchovu a neboli pri tom ohrozovaní negatívnymi dôsledkami 
lesohospodárskej činnosti.  
 
Lesy na území Bratislavského samosprávneho kraja sú zdrojom zdravia a oddychu pre obyvateľstvo 
a záujem o ich ochranu rastie spolu s rastúcim záujmom o rekreáciu a cykloturistiku v prírodnom 
prostredí. Lesy súčasne ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené 
prostredie pre mnohé druhy rastlín, živočíchov a ich spoločenstvá a uchovávajú prírodné krásy. Pre 
všetky tieto mimoprodukčné funkcie lesov je nutné ich chrániť a zároveň sa sústavne a plánovite starať 
o ich zveľadenie, hospodáriť v nich podľa zásad trvalo udržateľného hospodárenia tak, aby sa zlepšovala 
ich funkčnosť a maximalizovalo sa dosahovanie pozitívnych efektov samotného hospodárenia a plnenie 
mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva, podpore 
zamestnanosti a rozvoji cestovného ruchu.  
 
Cieľom Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri presadzovaní ochrany lesov je trvalo 
udržateľné lesné hospodárstvo v lesných celkoch a podpora rekreačného potenciálu lesov na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. Memorandum bolo pripravené a chválené zastupiteľstvom 
Bratislavského samosprávneho kraja na základe už prijatých strategických dokumentov Európskej únie 
a Slovenskej republiky pri riešení dopadov klimatických zmien, dohovoru o biodiverzite, zásad trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov, ochrane pôdy a ochrane zdrojov povrchovej aj podzemnej vody.  
 
Memorandum bolo prijaté na podnet zvyšujúcej sa požiadavky verejnosti, odborníkov 
a environmentálnych mimovládnych organizácií na uplatňovanie týchto stratégií do praxe pri ochrane 
lesov, povrchových a podzemných vôd Bratislavského samosprávneho kraja a je otvorené možnosti 
prístupu formou vyhlásenia aj ďalším signatárom.  
 
Bratislavský samosprávny kraj bol už v minulom období oslovený, aby bol sprostredkovateľom 
a zástupcom verejnosti pri rokovaniach s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Lesmi 
SR pri rokovaniach o Pláne starostlivosti o les na decénium 2016-2025 na území BSK, pričom do 
dokumentu mali byť zapracované požiadavky obyvateľov Bratislavského kraja, aby lesy plnili v prvom 
rade rekreačnú a mimoprodukčnú funkciu. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja oslovili 
environmentálne mimovládne organizácie s ponukou na spoluprácu a podpis memoranda na základe 
masívnych výrubov v chránených oblastiach a v iných chránených územiach európskeho alebo 
národného významu na území BSK, ktoré sa udiali na začiatku roka 2016. Jedná sa hlavne o územia 
chránených krajinných oblastí Záhorie, Malé Karpaty, Dunajské luhy alebo maloplošných chránených 
území, ako napr. Chránený areál Sihoť a Chránený areál Pečniansky les.  
 
Odborná ale i laická verejnosť vníma v lesoch na území Bratislavského kraja, že niektorí spracovatelia 
dreva sa mnohokrát správajú k územiu nekultivovane a ničia pri ťažbe mnohé lesné cesty a obľúbené 
turistické chodníky. Ďalšími negatívnymi faktormi sú výsadba nepôvodných šľachtených topoľov v 
prírodne cenných územiach a tým vytláčanie pôvodných lužných lesov tzv. mäkkého a tvrdého lužného 
lesa a poškodzovanie vodných tokov v lese.  
 
Zámerom a cieľom memoranda je podporovať rozvoj a ochranu lesov a tým chrániť povrchové a 
podzemné zdroje vody na území Bratislavského samosprávneho kraja a pracovať v prospech obyvateľov 



tak, aby mohli lesy využívať na rekreáciu, šport, cykloturistiku a ekologickú výchovu a neboli pri tom 
ohrozovaní negatívnymi dôsledkami lesohospodárskej činnosti.  
 
Dôležitosť spoločného postupu pri ochrane lesov v okolí Bratislavy, ale aj stromov či zelených plôch 
v zastavanom území jasne preukazuje postoj Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorí veľmi citlivo 
reagujú na akýkoľvek zásah do existujúceho stavu. Hodnota existencie kvalitného prírodného prostredia, 
či už priamo v lese, alebo v jeho bezprostrednom okolí, majúceho priamy vplyv na kvalitu života sa 
zvyšuje mierou urbanizácie, mierou znečistenia ovzdušia, spodných vôd, extrémnych prejavov počasia. 
Niet preto pochýb, že práve životné prostredie patrí medzi jednu z kľúčových hodnôt zdieľanou 
Bratislavčanmi.  
 
Nové vedenie mesta bezprostredne po nástupe začalo aktívne konať a našlo unikátnu zhodu so starostami 
mestských častí Bratislavy a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá vyústila do spoločnej 
výzvy adresovanej ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministrovi životného prostredia, 
ktorú podpísali okrem primátora aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja a všetky starostky 
a všetci starostovia mestských častí Bratislavy.  
 
Predložené memorandum je v súlade s cieľmi výzvy a integruje iniciatívu a úsilie hlavného mesta do 
širšieho regionálneho kontextu a jeho signatármi je už dnes trinásť mestských častí Bratislavy. 
 
Pristúpenie k predloženému memorandu so súhlasom poslankýň a poslancov mestského zastupiteľstva  
pridáva tomuto úkonu legitimitu, ktorá je nevyhnutná pre úspešné presadzovanie cieľa, ktorým je 
ochrana lesov.  
 
 



Prehľad signatárov 
 
Organizácie: 

Ochrana dravcov na Slovensku 
zastúpená štatutárom 
Luciou Deutschovou 

výkonná riaditeľka RPS 
 

Klub stráže prírody 
zastúpený štatutárom 
Viktorom Prachárom 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
zastúpené štatutárom 

Pavlom Surovcom 
výkonný riaditeľ BROZ 

 

Naše Karpaty 
zastúpené štatutárom 

Jakubom Mrvom 

Ochrana prírody Podunajska 
zastúpená štatutárom 
Katarínou Botkovou 

 

Za lepšiu Kolibu 
zastúpená štatutárom  
Martinom Vlačikym 

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 
zastúpený štatutárom 

Vierou Šefferovou Stanovou 
 

SOS/BirdLife Slovensko 
zastúpená štatutárom 
Miroslavom Demkom 

 
Mestské časti: 

mestská časť Bratislava – Vrakuňa 
zastúpená starostom 
Martinom Kurucom 

 

mestská časť Bratislava – Lamač 
zastúpená starostom 

Petrom Šramkom 

mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
zastúpená starostom 

Rudolfom Kusým 
 

mestská časť Bratislava – Dúbravka 
zastúpená starostom 
Martinom Zaťovičom 

mestská časť Bratislava – Vajnory 
zastúpená starostom 

Jánom Mrvom 
 

mestská časť Bratislava – Devín 
zastúpená starostkou 
Ľubicou Kolkovou 

mestská časť Bratislava – Petržalka 
zastúpená starostom 

Vladimírom Bajanom 
 

mestská časť Bratislava – Čunovo 
zastúpená starostkou 

Gabrielou Ferenčákovou 

mestská časť Bratislava – Karlova Ves 
zastúpená starostkou 
Danou Čahojovou 

 

mestská časť Bratislava – Jarovce 
zastúpená starostom 
Pavlom Škodlerom 

mestská časť Bratislava – Rača 
zastúpená starostom 
Petrom Pilinským 

mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice 
zastúpená starostkou 
Alžbetou Ožvaldovou 

 
 
 
 

mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
zastúpená starostom 

Radoslavom Števčíkom 
 

 
 

Mestá a obce bratislavského regiónu:  
mesto Pezinok 

zastúpené starostom 
obec Píla 

zastúpená starostom 



Oliverom Solgom 
 

Radovanom Mičunekom 

obec Bernolákovo 
zastúpená starostom 

Richardom Červienkom 
 

obec Rohožník 
zastúpená starostom 

Petrom Šváralom 

obec Gajary 
zastúpená starostom 
Petrom Tydlitátom 

 

obec Sološnica 
zastúpená starostkou 
Annou Čermákovou 

obec Igram 
zastúpená starostom 

Petrom Holkom 
 

mesto Stupava 
zastúpené primátorom 
Romanom Marošom 

obec Jakubov 
zastúpená starostom 
Petrom Gajdárom 

 

obec Suchohrad 
zastúpená starostkou 

Andreou Grujbárovou 

obec Lozorno 
zastúpená starostom 

Ľubomírom Húbekom 
 

obec Šenkvice 
zastúpená starostom 

Petrom Fitzom 

obec Marianka 
zastúpená starostom 

Petrom Hasoňom 
 

obec Veľké Leváre 
zastúpená starostom 
Štefanom Kudličkom 

obec Miloslavov 
zastúpená starostom 
Milanom Baďanským 

 

obec Závod 
zastúpená starostom 
Petrom Vrablecom 

mesto Modra 
zastúpená primátorom 
Jurajom Petrakovičom 

 

obec Nový svet 
zastúpená starostkou 

Zuzana Pavleová 
 

obec Most pri Bratislave 
zastúpená starostom 
Františkom Mastným 

 

 

 



Text memoranda 
Signatári, uvedomujúc si výzvy, pred ktorými stojí spoločnosť na začiatku 21. storočia v dôsledku 
hrozby klimatických zmien, ktoré sa netýkajú len budúcnosti, ale sú vážnym problémom aj súčasnosti, sa dohodli na 
spoločných aktivitách pri ochrane, starostlivosti a zveľaďovaní lesov na území BSK a prijímajú toto  
 
 

MEMORANDUM 
o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov 

na území Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 

PREAMBULA 
 
Les je dnes všeobecne uznávaný ako hlavný ekologicko-stabilizačný prvok v krajine a spolu s vodou 
tvorí strategické prírodné bohatstvo každého štátu.  
 
Lesy ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé 
druhy rastlín a živočíchov a ich spoločenstvá, uchovávajú prírodné krásy a sú zdrojom zdravia a oddychu 
pre obyvateľstvo. Pre všetky tieto funkcie lesov je ich nutné chrániť a zároveň je nutné sa sústavne a 
plánovite starať o zveľaďovanie lesov, hospodáriť v nich podľa zásad trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov tak, aby sa zlepšovala ich funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych 
efektov hospodárenia a plnenie čo najširšej škály mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré sa podieľajú na 
zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva, podpore zamestnanosti a rozvoji cestovného ruchu.  
 
Podľa Ústavy SR má každý právo na priaznivé životné prostredie, každý je povinný chrániť a 
zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo a nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom 
ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie a prírodné zdroje.  
 

 
Článok I 

Oblasť spolupráce a ciele memoranda 
 
Vyššie uvedené subjekty, ako strany tohoto memoranda, sa dohodli, že na svojich katastrálnych 
územiach a na území Bratislavského samosprávneho kraja budú chrániť a zveľaďovať lesy a rozvíjať 
predovšetkým ich rekreačný potenciál a ostatné mimoprodukčné funkcie, a to najmä:  

1. podporovať a podieľať sa na legislatívnych iniciatívach v oblasti zvýšenia ochrany lesov a 
zväčšovania plôch lesov s osobitným režimom hospodárenia  

2. podporovať v spolupráci s občianskou a odbornou verejnosťou a kompetentnými orgánmi 
aktívnu ochranu prírody a propagáciu prírodných hodnôt na území BSK  

3. prispievať k zvyšovaniu povedomia a vzdelávania širokej verejnosti v oblasti využívania a 
ochrany lesov a propagovať rekreačný potenciál, prírodné a kultúrne hodnoty lesov na území 
BSK  

4. podporovať vyhlasovanie chránených území a bezzásahových zón v lesoch a podporovať 
zavádzanie FSC (Forest Stewardship Council) certifikácie lesov *  

5. podporovať zakladanie alebo rozširovanie prímestských rekreačných parkov a lesoparkov ako 
priestorov pre aktívny oddych a relax obyvateľov a návštevníkov regiónu  

6. spoločným postupom s kompetentnými orgánmi a neštátnymi vlastníkmi lesov a porastov a 
prostredníctvom územnoplánovacej dokumentácie vrátane krajinnoekologických plánov 
zabezpečovať uplatňovanie zásad a požiadaviek prírode blízkeho hospodárenia v lesoch v 
programoch starostlivosti o lesy a v lesohospodárskej praxi  

7. zlepšiť vzájomnú informovanosť signatárov memoranda v oblasti riešenia regionálnych 
problémov v lesnom hospodárstve  

8. zriadiť externý nezávislý poradný orgán predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pre 
ochranu a využívanie lesov z odborníkov z rôznych oblasti.  

 



*FSC certifikát - Celosvetovo uznávaný systém certifikácie lesov, ktorý umožňuje dosiahnuť a identifikovať ekologicky, 
environmentálne a sociálne zodpovedné hospodárenie v lesoch. Zaručuje tiež prírode blízke hospodárenie v lesoch a 
dodržiavanie zásad ochrany prírody podľa medzinárodne uznávaných kritérií.  
 
Strany sa zhodli, že ciele tohto memoranda je možné dosiahnuť vzájomným koordinovaným postupom 
ako aj aktívnou spoluprácou s ostatnými orgánmi územnej samosprávy, verejnej správy, odbornej a 
občianskej verejnosti a súkromného sektoru.  
 
 

Článok II 
Metódy spolupráce 

 
1. Strany vyhlasujú, že pri dosahovaní cieľov tohto memoranda budú voči sebe vystupovať 

ústretovo, vzájomne sa včas informovať a zohľadňovať toto memorandum pri príprave 
strategických rozvojových dokumentov.  

2. Strany potvrdzujú, že pri napĺňaní cieľov tohto memoranda budú postupovať v súlade so 
zásadami územného plánovania, ochrany prírody a krajiny, trvalo udržateľného rozvoja a 
ekologického hospodárenia v lesoch na dosiahnutie ekologickej rovnováhy a biodiverzity na 
území BSK.  

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Signatári berú na vedomie, že toto memorandum o spolupráci a spoločnom postupe je 

vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle spolupracovať pri zachovaní prirodzenej štruktúry lesov 
na území BSK, pričom nezakladá medzi nimi žiadny záväzkový právny vzťah občiansko-
právneho ani obchodno-právneho charakteru. Pri dosahovaní cieľov tohto memoranda budú 
signatári postupovať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

2. Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach spojených s 
riešením predmetnej problematiky.  

3. Toto memorandum o spolupráci je vyhotovené v 3 vyhotoveniach originálov, ktoré sú uložené u 
signatára - Bratislavský samosprávny kraj, ktorý zašle všetkým ostatným signatárom, po podpise 
rovnopisu memoranda, scan originálu v jednom vyhotovení. Rovnako i u pristupujúcich 
signatárov, v zmysle Článku III bodu 5 tohto memoranda, originál bude uložený u signatára - 
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý po doručení podpísaného Vyhlásenia o pristúpení, v 3 
origináloch, zašle všetkým ostatným signatárom, scan originálu vyhlásenia o pristúpení ďalšieho 
signatára v jednom vyhotovení.  

4. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými všetkými 
zúčastnenými stranami.  

5. Signatári memoranda berú na vedomie možnosť jednostranného pristúpenia k memorandu 
formou vyhlásenia. Vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 1 je neoddeliteľnou prílohou tohto 
memoranda.  

6. Signatári tohto memoranda vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich vážnu a 
slobodnú vôľu a snahu naplniť obsah a ciele tohto memoranda, čo potvrdzujú podpismi svojich 
oprávnených zástupcov na tomto memorande.  

7. Dokument nadobúda platnosť dňom jeho podpisu signatármi memoranda a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

 
 
V Bratislave dňa.................................................. 
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Vyhlásenie 

 
 

o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 
Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 24. 4. 2018. 
 
pristupujúci signatár: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
 
  
zastúpený štatutárom: Matúšom Vallom 
 
 
 
Dolu podpísaný, ako štatutár hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, deklarujem 
vôľu k záväznému pristúpeniu k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane 
lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 24. 4. 2018, v súlade so znením 
Článku III. bodu 5 Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 
Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
Vyhlasujem, v zmysle článku III bodu 6, Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri 
ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja, že som porozumel jeho obsahu 
a vyjadrujem týmto vážnu a slobodnú vôľu a snahu naplniť obsah a ciele tohto memoranda, 
čo potvrdzujem podpisom svojho oprávneného zástupcu na tomto vyhlásení, ktoré sa po 
podpise stane neoddeliteľnou súčasťou Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri 
ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja podpísaného signatármi 
memoranda. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  

Matúš Vallo 
   primátor 
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Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k Memorandu o spolupráci a 
spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja 

Uznesenie 11/2019 
zo dňa 21.02.2019 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1.  zobrať na vedomie 
Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského 
samosprávneho kraja, 

2.  požiadať 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 

2.1  aby v mene hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy podpísal vyhlásenie o pristúpení k 

Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského 

samosprávneho kraja, 

2.2  informoval o pristúpení k Memorandu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

 


