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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. 

 

Spolu 51 bodov Akčného plánu.  

 

Z toho: 

 

Splnených:                             19 

Čiastočne splnených:             23 

Zatiaľ nesplnených:               5 

Mimo kompetencie MLBA:  4 

 

 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 274/2022 zo dňa 10. 02. 2022 

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. Zonácia bola vypracovaná, schválená a implementovaná. 
 

1.1.2 Spracovať, prerokovať a schváliť návrh na zmenu Programu starostlivosti o les v súlade so 
schváleným návrhom zonácie MLB.  
 

Splnené. S ohľadom na finančnú náročnosť opatrenia bolo konsenzom medzi mestom Bratislava, Mestskými 
lesmi a ochranármi v roku 2019 dohodnuté, že PSoL sa meniť nebude, nakoľko je možné postupovať 
v zmysle schválenej zonácie lesoparku aj bez zmien PSoL. Zonácia vyčlenila 54% územia v správe mestských 
lesov do režimu bez ťažby dreva, nie je preto za daným účelom nutné otvárať PSoL. 
 

1.2.1 Vytvoriť poradný zbor pre Bratislavský lesný park / MLB zložený zo zástupcov odbornej a občianskej 

verejnosti. (aktivita súvisí aj s opatrením 3.6) 

 

Splnené. Poradný zbor sa vykonáva vo forme pravidelných stretnutí s ochranármi  a najmä spoločným 
vyznačovaním ťažby dreva, aj s ďalšími subjektami (turisti, cyklisti, bežci) 
 

1.2.2 Činnosti, zámery, plány a projekty s významným aktuálnym či potenciálnym vplyvom na BLP / MLB 

prerokovať v poradnom zbore (napr. PSL, ročné plány ťažby) (aktivita súvisí aj s opatrením 3.6) 

 

Splnené. Činnosť mestských lesov sa prerokuváva vo forme pravidelných stretnutí s ochranármi  a najmä 
spoločným vyznačovaním ťažby dreva, ako aj spoločnými konzultáciami pri tvorbe ročného plánu ťažby. 
 

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

verejnosti). 

 

Splnené. Vyznačovanie ťažby prebieha v spolupráci s ochranármi a verejnosťou.  
 

1.3.1 Spracovať návrh na rozšírenie územia Bratislavského lesného parku – textová, mapová a tabuľková časť. 

Návrh prerokovať a schváliť. 

 

Splnené vo forme dohody s LESY SR o obmedzení hospodárenie v lesnom celku Bratislava, apríl 2021. 

 

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

 

Tento bod je mimo kompetencie aj personálnych kapacít MLB.  

 

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

 

Tento bod je mimo kompetencie aj personálnych kapacít MLB.  

 

2.1.1. Doplniť personálne kapacity a materiálne vybavenie príspevkovej organizácie MLB 

 

Čiastočne splnené . Personálne bola posilnená lesná pedagogika, projektová časť a časť údržby. Bola 
zriadená stolárska dielňa so základným vybavením na opravu mobiliáru vo vlastnej réžii. Do budúcna je 
žiaduce personálne posilniť údržbu rekreačného areálu Kamzík a Horáreň Krasňany po vzore Partizánskej 
lúky (správca areálu), ako aj údržbu lesoparku všeobecne. 



 

 

 

2.2.1 Dopracovať a schváliť Poľovnícky poriadok a Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia. 

 

Čiastočne splnené . Poľovnícky poriadok je hotový. Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia je 
rozpracovaný. 
 

2.2.2 Interným predpisom vymedziť „nepoľovné plochy“ - „Kamzík“ a „Pánova lúka“ (spolu na ploche cca 820 

ha). 

 

Splnené. Nepoľovné plochy sa vyriešili presunutím a zrušením jednotlivých, rizikových posedov. 
 

2.2.3 Upraviť rozmiestnenie poľovníckych zariadení, najmä posedov, zabezpečiť ich označenie a všetky 

nepotrebné zariadenia odstrániť. 

 

Splnené. Viaceré posedy boli presunuté a zrušené z dôvodu bezpečnosti a podpory rekreácie. 
 

2.2.4 Znížiť početnosť diviačej zveri na úroveň normovaných kmeňových stavov. 

 
Čiastočne splnené . Početnosť diviakov je pravidelne redukovaná v rámci personálnych možností 
s maximálnym dôrazom a limitmi na bezpečnosť návštevníkov a kvalitu rekreácie v lesoparku. Odlov 
a redukcia počtu diviakov je hlavnou prioritou na úseku poľovníctva. Počet odlovených kusov sa postupne 
zvyšuje, v minulých rokoch sa pohyboval okolo 100ks, v roku 2021 spolu 119ks, stav ku koncu januára 2022 
je 110ks pričom výsledný počet bude vyšší nakoľko poľovný rok trvá do konca februára. 
 

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. 

 

Čiastočne splnené .Bol spracovaný inicializačný prieskum kvality vody v rybníkoch 
.  

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

 

Čiastočne splnené. Bol spracovaný inicializačný prieskum kvality vody v rybníkoch.  
 

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

 

Nesplnené.  
 

2.3.4 Vypracovať a schváliť manipulačný poriadok na rybníkoch č. 1 - 4. 

 

Čiastočne splnené . Zatiaľ bol spracovaný inicializačný prieskum kvality vody v rybníkoch.  
 

2.4.1 Zabezpečiť hydrobiologický a ichtyologický prieskum a štúdiu revitalizácie vodného toku Vydrica. 

 
Čiastočne splnené .Zatiaľ bol spracovaný inicializačný prieskum kvality vody v rybníkoch 
 

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). 

 

Nesplnené. Vzhľadom na legislatívnu komplikovanosť predpokladáme splnenie najskôr v roku 2022. 
 

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

 

Splnené, v roku 2020 sme otvorili novú včelnicu na Horárni Krasňany. 
 

2.5.2 Vybudovať stáčareň medu, medáreň a zázemie pre potreby včelníc, zabezpečiť vhodné priestory pre 

vzdelávacie aktivity a pre predaj medu návštevníkom. 

 

Splnené, medáreň je v prevádzke, slúži aj na predaj medu a ekovýchovu. 
i. Údržba rekreačnej infraštruktúry 

 

Čiastočne splnené. Bol spravený komplexný mapping mobiliáru, kapacitne a technicky posilnená údržba 
lesoparku. Komplexne sme opravili 3km asfaltových ciest (Sanatórium – Dlhé lúky, Biely kríž – Rača), 2 km 
lesných ciest (červená turistická trasa Prostredný vŕšok) 



 

 

 

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

 

Čiastočne splnené. Stavba začala v roku 2021 v rámci projektu INTERREG. Plánované dokončenie je začiatok 
roku 2022. 
 

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

operatívne problémy a vykonával monitoring územia. 

 

Nesplnené. Správca areálu Kamzík bude po dobudovaní infocentra na Kamzíku. 

 

3.2.17. Vytvoriť funkciu krajinár/záhradník, ktorého cieľom by bolo citlivo pripravovať a realizovať 

krajinárske zásahy a starostlivosť o zeleň v miestach s intenzívnou rekreáciou (v zóne „A“). 

 

Čiastočne splnené. Riešené v spolupráci s MIB na konkrétnych lokalitách (Malý Slavín, Pekná cesta, Kamzík, 
okolie štvrtého rybníka) 
 

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. 

 

Čiastočne splnené . Po dohode s ľuďmi zo ZŤP komunity bol upravený povrch prístupovej cesty k WC na 
Kamzíku, nájazdová rampa k bufetu pod lanovkou, pribudli vyhradené miesta na parkovanie na Železnej 
studničke. Bola identifikovaná potreba riešiť prístup od parkoviska na Partizánsku lúku, je hotový projekt 
bezbariérovej rampy. Realizácia závisí od financií. 
 

3.2.19. Upraviť vybrané chodníky tak, aby boli využiteľné aj pre ľudí so špecifickými potrebami pohybu a 

orientácie. 

 

Čiastočne splnené . Po dohode s ľuďmi zo ZŤP komunity bol upravený povrch prístupovej cesty k WC na 
Kamzíku, nájazdová rampa k bufetu pod lanovkou, pribudli vyhradené miesta na parkovanie na Železnej 
studničke. Bola identifikovaná potreba riešiť prístup od parkoviska na Partizánsku lúku. 
 

3.2.20. Posilniť promenádny charakter Hornej Mlynskej doliny (dlažba, mobiliár, chodníky a cyklotrasy) s 

odkazom na historickú architektúru. 

 

Čiastočne splnené . Prebehla architektonická súťaž na obnovu promenády (MIB) a pripravuje sa projektová 
dokumentácia (sekcia výstavby na magistráte) 
 

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

 

Čiastočne splnené . Prebehla architektonická súťaž na obnovu promenády (MIB) a pripravuje sa projektová 
dokumentácia (sekcia výstavby na magistráte) 
 

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

športoviská. 

 

Čiastočne splnené . Prebehla architektonická súťaž na obnovu promenády (MIB) a pripravuje sa projektová 
dokumentácia (sekcia výstavby na magistráte) 
 

3.2.29. Lokalita Kačín, založiť ovocný sad s pôvodnými odrodami a realizovať aktivity blízke prírode (mokrade, 

pozorovateľne zveri, rozvíjať projekt „Mestské včely“). 

 

Splnené. Bola dobudovaná pozorovňa zveri, včelnica Horáreň Krasňany, liahniská obojživelníkov, pripravuje 
sa nová mokraď. 
 

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

Mimo kompetencie MLBA. Lokalita Slalomka je bývalý areál a lúka na lyžovanie nad Račou, ktorá je však 
v nájme m.č. Rača. Nie je preto v našej kompetencii realizovať opatrenia na navrátenie plochy do prírodného 
stavu. 
 

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 

 

Splnené čiastočne, v objekte bola v roku 2021 vykopaná studňa čím sa zabezpečila voda pre areál. 
 

3.2.40. Vyčistiť a zabezpečiť územie bývalých skladov CO (južná časť), rozsah cca 5.000 m2. 

 

Čiastočne splnené . Časť muničných skladov bola vyčistená, staré budovy a plot asanované. Bola 
vybudovaná nová prístupová cesta k rekreačnému areálu mimo áut. Areál bol sprístupnený verejnosti 
a prebieha jeho skultúrňovanie (multifunkčné ihrisko, zelené plochy, väčší grilovací pavilón) 
 

3.4.2. Asfaltová komunikácia Železná studienka – Kačín - Druhý Kameňolom, opraviť poškodené úseky  

 

Čiastočne splnené. Zatiaľ opravný povrch v úseku Kačín – II. Kameňolom. 
 

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. 

 

Splnené. Posledný chýbajúci úsek bol opravený v roku 2021. 
 

3.4.5. Pripraviť plán údržby komunikácií na základe rozdelenia komunikácií do kategórií (podľa funkcie, 

frekvencie využívania, iné). Stav ciest pravidelne monitorovať a udržiavať podľa plánu. 

 

Splnené. Opravy ciest vyhodnocujeme na základe dát z aplikácie Strava – podľa ich využitia na rekreáciu. 
Aktuálne najviac naliehavé úseky na opravu sú Snežienka – Kamzík, Železná studnička – Kačín a Lamač – 
Kačín. 
 

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

 
Nesplnené. Nutná komplexná oprava, vrátane podložia. Dokončená projektová dokumentácia. Odhadované 
náklady 500,000€ na celý úsek. 
 

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. 

 

Čiastočne splnené. Rokovania o obmedzení prejazdov nákladných áut iných vlastníkov kontinuálne 
prebiehajú, mestské lesy presadzujú najmä dôsledné školenia pre vodičov o pomalej a opatrnej jazde cez 
lesopark a reguláciu počtu prejazdov. 
 

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 stání. 

 

Čiastočne splnené.  ZŤP miesta boli vyhradené na parkovisku pri Červenom moste. Aktuálne prebieha 
rekonštrukcia parkoviska na Kamzíku, kde budú taktiež vyhradené ZŤP miesta. Výhľadovo sa plánuje aj 
zhotovenie ZŤP miest na Horárni Krasňany, kde sme zároveň nainštalovali informačné tabule o počte 
voľných miest na parkovanie.  
 

3.4.15. Zóna zákaz parkovania - pripraviť a realizovať nový systém parkovania na spevnených plochách priamo 

na Kamzíku. Rampu a zákaz vjazdu posunúť od bufetov k spodnej križovatke pri Veži. 

Splnené. Bol osadený zákaz vjazdu k bufetom, začína sa realizovať oprava parkoviska. Bol schválený nový 
dopravný režim parkovania len na vyhradených miestach.  
 

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). 

 

Čiastočne splnené. Boli vybudované cykloumývarky na Partizánskej lúke a na Kamzíku. Servisné cyklostojany 
osadilo o.z. Iniciatívna Naše Karpaty na vstupy do lesoparku (Železná studnička, Kamzík, Pekná cesta). 
V príprave je zjednotenie značenia a máp cyklistických trás. 
 

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. 

 

Splnené. Cyklistické singletraily sú spravované a udržiavané rôznymi občianskymi združeniami cyklistov, 
ktoré majú v správe konkrétne úseky cyklotrás. Mestské lesy sú v kontakte so združeniami a operatívne na 
ich požiadanie realizujú napríklad spriechodňovanie trás od spadnutých stromov. 
 

3.6.1. Rekonštruovať podkrovie budovy MLB pre potreby lesnej pedagogiky. 

 

Nesplnené. Mimo aktuálnych finančných možností MLBA 

 

3.6.2. Vytvoriť pracovné miesto pre certifikovaného lesného pedagóga a pre pedagóga pre ďalšie oblasti 

environmentálneho vzdelávania. 

 

Splnené, ekovýchova bola personálne posilnená od Apríla 2019. 
 

3.6.3. Pripraviť koncepciu interpretácie hodnôt lesoparku / MLB, vrátane návrhu siete tematicky zameraných 

náučných chodníkov. 

 

Čiastočne splnené. Bol vybudovaný náučný chodník Sitina. Ostatné náučné chodníky je žiaduce do budúcna 
aktualizovať a prerobiť na interaktívne, viac zaujímavé. 
 

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). 

 

Splnené. Aktívna a funkčná Facebook stránka, webstránka, odpovedanie občanom na správy, emaily. Bol 
rozbehnutý systém fungovania dobrovoľníckych aktivít (viac ako 1,000 dobrovoľníkov počas roka 2021), 
realizoval sa prieskum návštevnosti lesoparku. 

 

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”. 

 

Čiastočne splnené. Projekt je v procese realizácie – INTERREG program, ktorého súčasťou je aj budova na 
environmentálne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 



 

 

Koncepcia rozvoja mestských lesov v Bratislave - ako prvý po petícii 

Kód uzn.: 9.2.2. 

 

 

Uznesenie 1160/2018 
zo dňa 26.04.2018 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

Koncepciu rozvoja mestských lesov v Bratislave . 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

1. zabezpečiť spracovanie zonácie mestských lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja 

mestských lesov v Bratislave a Akčným plánom. 

T: 31. 05. 2018 

 

2. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 

o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave. 

 

 

 

T: do 31. 01.2019 

a každoročne vždy na prvé 

zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v danom 

roku až do roku 2021 vrátane 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

09.02.2022 o 16:00 

 

 

Uznesenie č. 2 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 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. 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 

                                                                                                            predsedníčka komisie  

Za správnosť opisu:  

 

JUDr. Andrej Fekete, PhD., v. r.  

v Bratislave, 09.02.2022 

 


