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Návrh uznesenia 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 
berie na vedomie 

 
 

 

predložený materiál: Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov 

v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018. 
  

  



 
Dôvodová správa 

 

Materiál je predkladaný na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018, 

podľa ktorého Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy žiada primátora predložiť 

na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení Akčného 

plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave každoročne vždy na prvé zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až do roku 2021 vrátane. 

 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 167/2021 zo dňa 04. 02. 2021 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja 

mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 

26.04.2018. 
 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 

26. 4. 2018, Mestských lesov Bratislava. 
 

V súlade s uznesením č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018,  ukladá primátorovi 

hlavného mesta SR Bratislavy predložiť na prvé rokovanie Mestského Zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy informáciu o plnení tohto uznesenia a zároveň túto informáciu predkladať 

každoročne na prvé zasadnutie Mestského Zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy až do 

roku 2021 vrátane. 

 

Mestské lesy v Bratislave: plnenie akčného plánu: 

 

1.1.1 Spracovať návrh zonácie MLB–textová, mapová a tabuľková časť. Návrh prerokovať a 

schváliť.  

 

Splnené. 

 

1.2.3 Pokračovať v spoločnom vyznačovaní ťažieb v MLB(OLH + zástupcovia odbornej a 

občianskej verejnosti). 

 

Splnené. 

 

1.3.1 Spracovať návrh na rozšírenie územia Bratislavského lesného parku –textová, 

mapová a tabuľková časť. Návrh prerokovať a schváliť. 

 

Počas roka 2020 prebehlo iniciačné stretnutie za účasti primátora hl. mesta, ministra 

pôdohospodárstva a generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. V nadväznosti na toto 

stretnutie Mestské Lesy v Bratislave pokračovali v jednaniach najmä na úrovni vedenia 

podniku Lesy SR a expertov Lesníckej Fakulty vo Zvolene. Výsledok tohto rokovania je 

dosiahnutý návrh lesného hospodárenia na lesnom celku Lesy SR Bratislava tak ako predpisuje 

akčný plán, teda textová, mapová a tabuľková časť. Stretnutie na úrovni primátora hl. mesta 

a ministra pôdohospodárstva sa plánuje na začiatok roka 2021.  

 

1.4.1 Spracovať návrh NP Podunajsko–textová, mapová a tabuľková časť. 

 

Zatiaľ nesplnené, nadväzuje na 1.3.1. 

 

1.4.2 Spracovať návrh Malokarpatského národného parku –textová, mapová a tabuľková 

časť. 

 

Zatiaľ nesplnené, nadväzuje na 1.3.1 

 

2.1.1. Doplniť personálne kapacity a materiálne vybavenie príspevkovej organizácie MLB 

 

Organizácia pokračuje v postupnej reorganizácii a zefektívňovaní jednotlivých činností. V roku 

2020 sa stabilizoval tím údržby, vytvorila sa stolárska dielňa, obnovil sa vozový park údržby 

zakúpením dvoch vozidiel pick-up /Dacia Dokker Van a Fiat Doblo/. Činnosti v oblasti údržby, 

ktoré boli v minulosti typicky kontrahované, sa začali realizovať vo vlastnej réžii, rovnako sa 

tento tím zapája do rozvojových projektov, napr. vytváraní prírodných ihrísk, drevených mól 

a podobne.  

 



2.2.3 Upraviť rozmiestnenie poľovníckych zariadení, najmä posedov, zabezpečiť ich 

označenie a všetky nepotrebné zariadenia odstrániť. 

 

V roku 2020 sme pokračovali v tejto aktivite s cieľom minimalizovať akúkoľvek možnosť 

ohrozenia návštevníkov. Rovnako sme zaviedli elektronickú evidenciu vstupov členov 

poľovného združenia. 

 

2.2.4 Znížiť početnosť diviačej zveri na úroveň normovaných kmeňových stavov. 

 

Reguláciu diviačej zveri považujeme za prioritu v oblasti poľovníctva. V zmysle výzvy 

ministra pôdohospodárstva sme prekročili pôvodne stanovený plán na lov diviačej zveri 

a pripravujeme aj zmeny v organizácii poľovnej činnosti tak, aby sa poľovníci v maximálnej 

miere sústredili najmä na diviačiu zver.  

 

 

2.3.1 Vypracovať odborné stanovisko (návrh) na zmeny hospodárenia na vodných 

útvaroch Vydrica a štyroch rybníkov (č. 1 -4), vrátane návrhu zarybňovacieho plánu 

a manažmentu. 

 

V roku 2020 sme plánovali v spolupráci s odborníkmi z Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre 

a Prírodoveckou Fakultou UK urobiť komplexný monitoring kvality vôd v nádržiach a na 

základe neho vytvoriť plán pre zvýšenie kvality vôd a lepšie verejnoprospešné využívanie 

vodných plôch.  

Vzhľadom na zmeny v bežných výdavkoch organizácie v dôsledku pandémie Covid sme sa 

rozhodli túto aktivitu presunúť na rok 2021. Našim cieľom však naďalej zostáva zvýšenie 

kvality a čistoty vody, a hľadanie spôsobov, ako sprístupniť tieto vody čo najväčšej časti 

návštevníkov.  

 

2.3.2 Zabezpečiť podrobné údaje o znečistení vodného toku Vydrica a 4 rybníkov. 

 

Viď bod 2.3.1  

 

2.3.3 Pripraviť a realizovať komplexnú obnovu rybníkov č. 1 a č. 2 (najmä nápustných a 

výpustných objektov). 

 

Obnova bude realizovaná po zosúladení projektovej dokumentácie s projektom „Rozšírenie 

promenády Železná studnička“. Víťaz architektonickej súťaži práve na tejto úlohe pracuje.  

 

2.4.2 Požiadať MŽP o pridelenie výkonu rybárskeho práva a o vyhlásenie Chránenej 

rybej oblasti na vodnom toku Vydrica (podľa § 4 a § 7 zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve). 

 

Vzhľadom na legislatívnu komplikovanosť predpokladáme splnenie najskôr v roku 2021. 

 

2.5.1 Zabezpečiť nákup úľov, medzistienok, včelstiev a včelárskeho náradia. 

 

Splnené, včelárstvo sa naďalej rozširuje a v roku 2020 sme prvý krát ponúkli verejnosti 

aj exteriérové včelárske kurzy. Pri dodržaní všetkých hygienických a pandemických pravidiel 

sa tieto kurzy tešia obrovskej popularite medzi obyvateľmi mesta. Kurzy sú realizované 

v exteriéry a iba v čase, kedy je to z hľadiska bezpečnosti dovolené štátnymi orgánmi.  

 



 

 

2.5.2 Údržba rekreačnej infraštruktúry. 

 

Po dokončení mapovania existujúceho mobiliáru a zastabilizovaní tímu údržby pokračujeme 

s postupnou opravou všetkých poškodených prvkov. Rovnako sme začali s návratom 

tradičných „besiedok“ /tradičný lesoparkový drevený altánok/ na miesta, kde boli umiestnené 

už pred desaťročiami.  

Výrazne sme pokročili pri opravách detských ihrísk, kde sme vymenili všetky poškodené prvky 

a v roku 2021 prebehne ich opätovná komplexná previerka a úpravy s cieľom splniť 

legislatívne požiadavky tzv. „ihriskového zákona“.  

 

3.2.11. Vybudovať informačný pavilón pre MLB (plán na rok 2018) 

 

Bude vybudovaný na Kamzíku v roku 2021 v rámci projektu INTERREG. 

 

3.2.16. Zriadiť funkciu správcu územia „Lokalita Kamzík“, ktorý by okrem základných 

činností riešil operatívne problémy a vykonával monitoring územia. 

 

Správca areálu Kamzík bude po dobudovaní infocentra na Kamzíku. 

 

3.2.18. Vytvoriť zónu pohybu pre ľudí so špecifickými potrebami pohybu a orientácie 

(napr. vozičkári, nepočujúci, nevidiaci, ...) v priestore od Červeného mosta po Železnú 

studienku -Rotundu. 

 

Upravili sme viacero konkrétnych miest a aktívne komunikujeme s príslušným oddelením 

magistrátu. Všetky projekty, ktoré sú pre naše územie navrhované v spolupráci 

s Metropolitným Inštitútom, sú posudzované aj z hľadiska bezbariérovosti. Rovnako bola táto 

požiadavka súčasťou súťažných podkladov pre projekt „Rozšírenie promenády na Železnej 

studienke“.  

 

3.2.20. Posilniť promenádny charakter Hornej Mlynskej doliny (dlažba, mobiliár, 

chodníky a cyklotrasy) s odkazom na historickú architektúru. 

 

Pod vedením sekcie architektonických súťaží MIB prebehla medzinárodná architektonická 

súťaž na komplexnú revitalizáciu tejto lokality. Z nej vzišiel víťaz, štúdio What Architects.  

Aktuálne prebieha pripomienkovanie návrhu pre Územné Konanie a následne sa pristúpi 

k tvorbe Projektovej Dokumentácie. Projekt si kladie za cieľ priniesť návštevníkom verejný 

priestor, ktorý bude výkladnou skriňou hlavného mesta v oblasti relaxu v prírode.  

 

3.2.21. Upraviť okolie štyroch rybníkov s využitím citlivých krajinárskych zásahov.  

 

Viď bod 3.2.20 – táto súťaž rieši okolie rybníkov 1 a 2. Pri rybníku č. 4 tiež plánujeme 

vytvorenie tzv. „Pobytových schodov“, aktuálne prebieha povoľovacie konanie.  

 

3.2.25. Upraviť lokalitu Drieňovské lúky s využitím citlivých krajinárskych zásahov, 

doplniť prírodné športoviská. 

 

Viď bod 3.2.20. 

 



 

 

3.2.33. Lokalita Slalomka: Preskúmať možnosť navrátenia plochy do prírodného stavu. 

 

Zatiaľ nesplnené. Areál je momentálne v nájme mestskej časti Rača, ktorá na tomto území 

skúma možnosti rozvoja. Mestské Lesy čakajú vyjadrenie zo strany MČ Rača či sa bude 

v aktivitách pokračovať.  

 

3.2.37. Vo väzbe na prístupovú komunikáciu zriadiť bufet a oddychové plochy pre 

návštevníkov – Horáreň Krasňany 

 

Splnené, bufet je v prevádzke, areál bol opravený. 

 

3.2.38. Spracovať a schváliť príslušnú dokumentáciu na obnovu, resp. výstavbu 

potrebných objektov s infraštruktúrou – Horáreň Krasňany 

 

V štádiu schvaľovania je projekt „Horáreň muničné sklady Krasňany“ ktorý bude prvým 

projektom na tomto území, ktorý výrazne rozšíri a skvalitní verejný priestor pre návštevníkov 

Mestských lesov.  

 

3.2.40. Vyčistiť a zabezpečiť územie bývalých skladov CO (južná časť), rozsah cca 5.000 

m2. 

 

Časť muničných skladov bola vyčistená, staré budovy a plot asanované. Bola vybudovaná nová 

prístupová cesta k rekreačnému areálu mimo áut. Areál je sprístupnený verejnosti od jari 2020. 

 

3.4.3. Vymeniť povrch asfaltovej komunikácie Železná studnička –Biely Kríž(doplniť 

údaje), v súčinnosti s Hlavným mestom SR Bratislava, ktoré je vlastníkom časti 

komunikácie. 

 

V roku 2020 bol hlavným mestom opravený úsek Snežienka – Sanatórium, čo veľmi kladne 

hodnotila najmä turistická, bežecká a cyklistická komunita. Takmer celý úsek v správe MLB je 

vo výbornom stave (nový asfalt), alebo vo vyhovujúcom stave (bez výtlkov). Úsek Rotunda – 

Snežienka sa bude komplexne rekonštruovať v rámci rozšírenia promenády Železná studnička.  

 

3.4.11. Asfaltová komunikácia Snežienka –Kamzík, U-cesta, opraviť poškodené úseky. 

 

Oprava bude realizovaná v prvom polroku 2021.  

 

3.4.12. Obmedziť prejazdy nákladných áut s drevom od iných vlastníkov (Lesy SR, Sv. 

Jur), z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, poškodzovania asfaltových ciest, ochrany 

prírody a pohybu peších turistov, bežcov a cyklistov. 

 

Rokovania o obmedzení prejazdov nákladných áut iných vlastníkov stále prebiehajú. Došlo 

k čiastočnému zlepšeniu, avšak túto agendu chceme komplexnejšie rozpracovať a dokončiť 

v roku 2021.  

 

 

 



3.4.13. Podporiť využívanie parkoviska pri obchodnom dome TESCO Lamač; upraviť 

prechod popod železničnú trať, aby vyhovoval STN. 

 

Mimo kompetencie MLB 

 

3.4.14. Regulovať parkovanie pomocou vyhradených parkovacích miest pre rodiny s 

deťmi a ZŤP a spoplatnenia parkovacích státí. 

 

Mimo kompetencie MLB, po zmenách vo vedení sekcie dopravy plánujeme opätovne otvoriť 

túto tému.  

 

3.5.2. Spracovať koncepčný materiál “Infraštruktúra cykloturistiky na území MLB” a na 

základe neho doplniť infraštruktúru pre cyklistov. 

 

Splnené, pri výstavbe cyklotrás postupujeme podľa schválenej koncepcie rozvoja horskej 

cyklistiky. 

 

3.5.3. V hlavných rekreačných areáloch vytvoriť doplnkovú infraštruktúru pre 

cykloturistov, napríklad servisné stojany pre bicykle, sprchy, bikesharingový systém, 

požičovňu bicyklov či kolobežiek, vrátane informačného systému pre cyklistov (tabule, 

smerovníky). 

 

Postupne sa dopĺňa potrebná infraštruktúra, napr. servisné cyklostojany. 

 

3.5.5. Vytvoriť pozíciu správcu cyklotrás na území MLB, ktorý bude priebežne 

zabezpečovať ich monitoring, údržbu (zjazdnosť), značenie, prípadne operatívne 

obchádzky, sezónne uzávery a pod. 

 

Nesplnené. Vzhľadom na enormný nárast cyklistov na území diskutujeme možné spôsoby ako 

zabezpečiť bezpečnosť a zároveň bezkonfliktnosť.  

 

3.6.1. Rekonštruovať podkrovie budovy MLB pre potreby lesnej pedagogiky. 

 

Nesplnené, mimo aktuálnych finančných možností MLB 

 

3.6.4. Vytvoriť systém spolupráce a komunikácie s verejnosťou, zameraný na 

obojsmernú komunikáciu a zapojenie verejnosti pri spravovaní MLB (rozvoj 

komunikačných nástrojov, poradná rada, dobrovoľnícke programy, realizácia 

prieskumov, zameraných na vnímanie lesoparku a starostlivosti oň). 

 

Čiastočne splnené: spoločné vyznačovanie ťažby a pomoc od dobrovoľníkov pri údržbe 

lesoparku. Pripravili sme rozšírený systém spolupráce s dobrovoľníkmi so zapojením tzv. 

„koordinátora dobrovoľníkov“ /práca na dohodu o prac. činnosti/. Vzhľadom na 

protipandemické opatrenia však dobrovoľníctvo tento rok absentovalo.  

 

3.6.7. Dobudovať infraštruktúru pre aktívne a pasívne formy environmentálneho 

vzdelávania; realizovať projekt “Budova informačného a vzdelávacieho centra v areáli 

chaty MLB na Kamzíku”. 

 

Projekt je pripravený na realizáciu, a očakáva sa jeho stavba v roku 2021.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Výpis 

Z online zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 27.11.2021 o 16,00 

Uznesenie k bodu č. 1 " Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v 

Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018" 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

a) zobrať na vedomie 

 

Informáciu o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia 

č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 

               predsedníčka komisie 

 

 

Za správnosť opisu: 

 

Filip Prikler, v. r.  

v Bratislave, 29.1.2021 

 


