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Zápisnica
z pracovného stretnutia odbornej a občianskej verejnosti vo veci tvorby „Koncepcie
rozvoja Mestských lesov v Bratislave pre roky 2016-2018“
Miesto konania: Zasadacia miestnosť Mestských lesov v Bratislave, Cesta mládeže 4,
Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Prítomní : vid. Príloha - Prezenčná listina
V stredu 30.11.2016 o 9:00 hod sa v zasadacej miestnosti Mestských lesov v Bratislave
(MLB) uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie vo veci tvorby Koncepcie rozvoja Mestských
lesov v Bratislave pre roky 2016-2018, na ktorom sa stretli zamestnanci Mestských lesov
v Bratislave so zástupcami občianskej a odbornej verejnosti. Pracovné stretnutie viedol
riaditeľ Ing. Juraj Zikmund. Vytýčenou témou stretnutia bolo poľovníctvo.
Na začiatku bola predstavená p. Paulíniová (koordinátorka stretnutia) a firma PDCS, ktorá má
skúsenosti s vypracovaním koncepcií a vedia viesť proces, tak aby sa dostali k slovu všetci
odborníci.
p. Ivičič ( MLB) – má na starosti vypracovať Výhľadový plán poľovníctva a zapracovať v
ňom všetky podnety. Objasnil ako fungoval režim v revíri Lesopark, o revír sme sa starali, ale
odstrel mala odkúpený poľovnícka spoločnosť, zmluva s touto spoločnosťou končí
31.12.2016, poslanci majú vôľu túto zmluvu už neobnoviť a revír sa dostane do režimu ako
fungoval v období predtým.
Riaditeľ J. Zikmund vysvetlil, že poľovníctvo má široký záber – pozorovanie zveri, lov
výradovej zveri, chovateľská rada, zber a likvidácia uhynutej zveri a pod. Štátnu správu
vykonávajú rôzne úrady,

poľovný hospodár má na starosti revír, vykonáva všetky

administratívne úkony súvisiace s revírom, predkladá rôzne návrhy, musí mať na túto činnosť
oprávnenie.
Otázky, ktoré sa zbierajú do diskusie? Vyčlenenie nepoľovných plôch – mesto žiadalo
Okresný úrad o vyčlenenie, ale konanie bolo zastavené. Ďalej je nutné diskutovať
o bezpečnosti návštevníkov a riaditeľ MLB vyjadril názor, že je dôležité pozrieť aj na
ekonomickú stránku – počas trvania Zmluvy sme mali každoročný príjem cca 15.000€
a náklady žiadne.
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P. Šíbl predniesol pripomenky OZ Naše Karpaty:
1.) nepredlžovať Zmluvu – vrátiť režim v revíri tak, ako to bolo pred 10 rokmi, je to zásadná
požiadavka, ekonomika bude podľa jeho názoru zaujímavá. Navrhuje podiskutovať k tomuto
bodu.
2.) splniť Uznesenie č.1798/2014 – zrealizovať nepoľovné zóny. V Uznesení bola príloha aj
mapka, kde boli nepoľovné plochy vyznačené, zóny by mali byť tam kde sa nachádza najviac
ľudí, aby bol splnený účel.
Ďalšie návrhy OZ Naše Karpaty: prehodnotiť sieť posedov, zrušiť tie nebezpečné, navrhujú
nechať ich ako pozorovateľne zvierat, zakázať poľovníkom jazdiť po nespevnených cestách,
zrušiť spoločné poľovačky. Na toto reagoval riaditeľ MLB, podľa jeho vyjadrenia tento režim
bude z ekonomického hľadiska náročnejší, čo sa prejaví aj na rozpočte MLB. Čo sa týka
nepoľovných plôch – ak sa vytvoria, zver sa dostane k obytným zónam, starostovia mestských
častí nás neustále žiadajú, aby sme riešili otázku keď sa do obytných zón dostane zver. MLB
zabezpečia výkon práva poľovníctva, ale musíme vidieť aj ekonomický dopad, zhodnocujeme
cenníky, tabuľky, snažíme sa nájsť vhodné riešenie. Riaditeľ sa vyjadril aj k zrušeniu
spoločných poľovačiek – ak je premnožená diviačia zver, bez spoločných poľovačiek sa tento
problém zvládnuť nedá. Jednou spoločnou poľovačkou sa vyrieši viac zveri ako
individuálnymi poľovačkami, spoločné poľovačky sú bezpečné, vykonávajú sa za prítomnosti
policajtov a nikdy pri nich nevznikol žiadny problém.
Juraj Rafajdus z OZ Slobodný Bajker vyslovil za cyklistov dve požiadavky:
1.) bezpečnosť cyklistov – aby nedošlo k úrazu zo strany poľovníkov
2.) zver ničí trate – od r. 2000, kedy to sledujú, bola tento rok aktivita diviačej zveri najvyššia,
ako by sa to dalo regulovať, aby nedošlo k stretu cyklistov s diviakmi. Čo sa týka posedov,
tak trate boli navrhované tak, aby sa posedom vyhli.
p. Pätoprstá podotkla, že na zasadnutí Komisie, ktorej je členkou, sa uzniesli, že odporúčajú
poslancom a primátorovi aby nevyhoveli podnikateľom, ale aby ponechali revír a poľovné
práva MLB. Zároveň ju zaujímali odpovede na otázky:
1.) Či sa prikrmuje zver
2.) Či je premnožená len diviačia zver alebo aj srnčia
3.) Či je možnosť predávať mäso
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Na tieto otázky reagoval p. Ivičič (MLB) podľa jeho názoru zver si nájde potravu aj sama,
prikrmuje sa iba v čase núdze čo je podľa tabuliek asi 110 dní v roku, zároveň sa v tabuľkách
uvádzajú aj kŕmne dávky. Mäso sa predávať dá, ale nie je to jednoduché, museli by sme
spĺňať prísne predpisy – hygienické a veterinárne, museli by sa vybudovať nové priestory
podľa predpisov, ale ekonomicky by to bolo nerentabilné pri takom malom počte zveri.
p. Rafajdus ( OZ Slobodný Bajker) sa zaujímal najmä o bezpečnosť – ako regulovať zver, aby
boli návštevníci v bezpečí a či je možné dať mapku o nepoľovných plochách na web, keď
budú nepoľovné plochy schválené.
p. Ivičič (MLB) – pušky poľovníkov sú vysoko účinné, bezpečnostné pravidlá sú veľmi
dôležité a prísne. Napriek k tomu, že k nehode môže dôjsť, nie je evidovaný žiadny prípad, že
by bol zranený neúčastník poľovačky. Existujú dve možnosti regulácie usmrtením zveri alebo
odchytom (premiestnením), nepoľovné plochy nie sú podľa neho správnym riešením, nakoľko
ak tu dôjde k stretu návštevníka so zverou, podľa zákona sa tu nemôže sa použiť zbraň. Bolo
by náročné vyriešiť v tých nepoľovných plochách aj napr. zranené zviera, muselo by byť
odtiahnuté do poľovného revíru a dostreliť ho tam.
p. Šíbl poznamenal, že sú si vedomí legislatívnych úskalí, nemajú v úmysle vyradiť lov úplne,
ale tak, aby sa v mimoriadnych situáciách loviť mohlo. Zároveň podotkol, že čo sa týka
vysokej zveri, chce vyzdvihnúť súčasný stav, početnosťou sú MLB asi najlepšie na tom
v celých Karpatoch. Zaujímalo ho, aké registrujeme škody na mladých lesných porastoch
v súvislosti s výskytom vysokej zveri. Rudolf Ivičič (MLB) odpovedal, že nemáme žiadne
škody tohto druhu, pretože zver je súčasťou lesa, les sa má pestovať tak, aby aj zver mala
potravu. Nechávajú sa tzv. ohryzové dreviny (osika, rakyta), ktoré nie sú atraktívne pre drevo,
ale sú pre zver chutnejšie. Riaditeľ MLB p. Zikmund poznamenal, že škody sú po diviakoch,
pretože ryjú lúky a ich premnoženie narúša dané lokality.
p. Šíbl podotkol, že debata o poľovníctve prebieha konštruktívne, má bohaté skúsenosti ako
laická verejnosť negatívne vníma poľovníkov. Vyjadril názor, že ak revír prevezme MLB,
poľovníci vystúpia z anonymity a budeme hovoriť len o regulačnom love, pri ktorom bude
zamestnanec MLB, ktorý ľuďom slušne vysvetlí čo sa deje a pošle ich napríklad inou trasou
a podobne.
p. Ruth mal otázku na pani Pätoprstú ohľadom Vydrice (5. Stupeň ochrany) Prečo sa nedá
revitalizovať? Je to jediný potok pre pstruhy v Bratislave a je zničený. p. Šíbl dodal, že sa
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dožadujú, aby MLB mali poradný orgán, aby sme to mohli riešiť spoločne. Podľa jeho názoru
by MLB boli vhodnou pôdou, kde by sa mohli konať stretnutia. Mali by sa stretnúť rybári,
MLB a 1-2 mimovládne organizácie a správca toku. Bolo dohodnuté, že sa stretnutie
uskutoční v novom roku.
p. Trubíniová – stret poľovníkov so psičkármi a psami. Ako to riešiť? Vraj boli už zastrelené
aj psy. P. Zikmund – psy majú byť uviazané, pretože aj psy vedia strhnúť zver (srny), zároveň
sa opýtal p. Trubíniovej či má návrh ako toto vyriešiť. P. Trubíniová reagovala, že je potrebné
upozorniť poľovníkov, aby dávali pozor na voľne pustených psov, aby sa to uverejnilo aj na
webovskej stránke MLB a infotabuliach v lesoparku. Na tento názor zareagoval riaditeľ Juraj
Zikmund, že to nemôžeme, pretože by to bolo protizákonné, podľa zákona o lesoch, musia
byť psy v lese na vôdzke. Ivičič reagoval, že poľovníci nemôžu strieľať psov. Svoj názor
vyjadril aj p. Šíbl, že voľný pohyb psov má dve hľadiská – bezpečnosť a zver. Vyjadril názor,
že ak je zver vytrénovaná (keď musí utekať pred psom), bude vytrénovaná aj proti
predátorom. Na to zareagoval p. Pivko (MLB) p. Šíbl videli ste niekedy odratú srnku od psa?
Žije a nemá kožu a my ju musíme zarezať? Poviem Vám nie je to príjemný pohľad.
Ivičič – srna väčšinou pred psom utečie, ale nie v záhradkárskych osadách. Voľný pohyb psov
riešia policajti pokutami, ale určite ich nebudú poľovníci strieľať.
Na záver riaditeľ MLB prečítal príspevok občana:
„Zónovanie v Lesoparku je dobrý nápad, kde je potrebné vyčleniť zónu na poľovanie, tak,
aby regulácia zveri bola pre poľovníkov bezpečná, t.j. bez prístupu turistov, cyklistov.
Následne je potrebne vybudovať nepoľovnú zónu, kde by bolo potrebne zabezpečiť ochranu
zveri aj pred voľne pustenými psami, mimo turisticky atraktívnych lokalít a turistických a
cyklistických trás. Mestská polícia (MP) by mala vyčleniť jednu pracovnú skupinu len pre
potreby lesoparku, ako stálu kontrolu dodržiavania zákonov a hlavne VZN (o vodení psa), na
kontrolu ktorých bola MP zriadená.
Len vyváženou zonáciou dosiahneme harmonické a bezpečne využívanie Lesoparku a hlavne
bezpečnosť nielen návštevníkov , ale aj obyvateľov podhorskej zóny, nakoľko diviaky okrem
človeka nemajú iného predátora. Je potrebne zohľadniť požiadavky všetkých obyvateľov
Bratislavy, nielen jednej záujmovej skupiny. Zóny musia byt zreteľne vyznačené v teréne tak,
aby nedochádzalo ku konfliktom s informáciami so zakázanými a povolenými činnosťami.“
ZHRNUTIE POĽOVNÍCTVA:
 Diskusia bola o tom, ako bude ďalej prebiehať správa revíru
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 Dohodlo sa, že yyčlenenie nepoľovných plôch môže byť zabezpečené aj interným
predpisom, ktorý vypracuje Rudolf Ivičič (MLB)
 Je potrebné nájsť poslanca, ktorý by dal návrh na zrušenie alebo zmenu bodu č. 6
Uznesenia 1798/2014
 Vypracovať Poľovnícky poriadok revíru Lesopark (Ivičič, MLB), kde bude
zakomponovaný interný predpis ohľadom nepoľovných plôch (riaditeľ MLB je
zásadne proti vytváraniu nepoľovných plôch, p. Pätoprstá vyjadrila názor, že ak sa
dajú nepoľovné plochy zahrnúť do interného predpisu v rámci Poľovníckeho
poriadku, tak nebudú trvať na tom, aby boli vytvorené podľa zákona)
 Ivičič, Šíbl a Pätoprstá sa stretnú a sformulujú materiál pre poslancov ohľadom
zrušenia bodu č.6 Uznesenia 1798/2014
 Bezpečnosť návštevníkov – propagácia, kontrola, informovanosť a spolupráca
s policajtmi. P. Pätoprstá podotkla, že Mestská polícia má konskú políciu, ktorá by
mohla byť vyčlenená pre lesopark, treba s nimi dohodnúť pochôdzky a kontrolu.
 P. Ivičič vypracuje Výhľadový plán poľovníctva, bude ho posielať v štádiu
rozpracovanosti p. Šíblovi na pripomienky, na čo on podotkol, že výhľadovosť môže
spočívať v tom, že to zastane tak, ako to bolo doteraz prípadne sa to mierne zlepší.
 P. Trubíniová predniesla svoje pripomienky, ktoré všetci prítomní obdržali mailom,
vyjadrenie k tomu pošle p. Ivičič
 P. Šíbl a p. Pätoprstá majú za úlohu zohnať peniaze na to, aby sme mohli vysúťažiť
firmu na spracovanie Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave pre roky 20162018
Termín ďalšieho stretnutia bude poslaný všetkým účastníkom mailom po sviatkoch.
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