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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: 11.10.2016
Prítomní : vid. Príloha - Prezenčná listina
V utorok 11.10.2016 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 niektorí účastníci pracovnej
skupiny vid. príloha - prezenčná listina. Pracovné stretnutie viedol riaditeľ Ing. Juraj
Zikmund. Na začiatku zhrnul informácie z posledného stretnutia pracovnej skupiny a aj zo
stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 3.10.2016, zároveň otvoril priestor na vyjadrenie sa
prítomných členov pracovnej skupiny:
Slobodný bajker, o.z. Juraj Rafajdus: Pre nich je dôležité, aby zostala zachovaná
starostlivosť o les, aby sa čistili cesty, chodníky, cyklotrasy po nepriaznivom počasí, aby boli
odstránené spadnuté a odhnité stromy. Zároveň žiadajú aby bola v Koncepcii spomenutá aj už
schválená Koncepcia horskej cyklistiky, alebo niektoré časti z nej a aby sa budovali nové
cyklotrasy, tak ako boli schválené.
Zástupkyňa magistrátu, vedúca oddelenia životného prostredia Ing. Katarína Prostejovská
si vyžiadala zaslať schválenú Koncepciu horskej cyklistiky aj s finančným plnením.
p. Trubíniová STUZ/SR sa zaujímala ako pokročili jej návrhy zo stretnutia dňa 13.9.2016.
Odpovedala jej pani Znášiková z MLB a poskytla informácie zo stretnutia dňa 3.10.2016 na
ktorom bola organizáciou BROZ a pani poslankyňou Elenou Pätoprstou pozvaná p. Pavlínová
zo spoločnosti PDCS a predstavená činnosť firmy PDCS, ktorú navrhovali, aby zabezpečila
spoluprácu pri tvorbe Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave pre roky 2016 – 2018,
zároveň zaznela požiadavka zo strany MLB aj BROZ na finančné náklady spojené s prácou
firmy PDCS na tvorbe Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave pre roky 2016 - 2018.
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Keďže p. Pavlínová si musí preštudovať materiály ku Koncepcii, na ďalšom stretnutí sa
dohodnú ďalšie podrobnosti.
p. Trubíniová poznamenala, že je potrebné určiť proces ako bude spolupráca prebiehať, podľa
jej názoru je potrebné čo najviac informovať verejnosť prostredníctvom webovej stránky a
zbierať informácie všetkých zainteresovaných strán. Je potrebné nadstaviť proces ako
pracovať s verejnosťou, zverejniť koncepciu na webe MLB a informovať o všetkých
stretnutiach, aby sa aj verejnosť mohla k tomu vyjadriť. Vyslovila názor, že je potrebné
upraviť webovú stránku a vytvoriť miesto – schránku, kde sa budú zbierať všetky
pripomienky. Zároveň p. Trubíniová vyslovila otázku či boli jej návrhy z posledného
stretnutia zaznamenané a čo sa s nimi bude robiť. Zároveň požiadala o vyjadrenie zástupkyne
magistrátu ku Koncepcii
P. Ivičič z MLB jej odpovedal, že v prvom kroku sme identifikovali tú „verejnosť“, ktorá by
sa mala vyjadrovať. Nakoľko sme doteraz nemali s tým žiadne skúsenosti, trochu viazla
komunikácia. Ale zároveň vyjadril snahu o urýchlenie procesu, a sľúbil že sa určite
dostaneme do sviežejšieho tempa. Upravíme stránku a vytvoríme schránku na pripomienky.
p. Prostejovská z oddelenia životného prostredia magistrátu Hl.mesta vyjadrila názor, že
hlavným článkom pri tvorbe koncepcie by mala byť organizácia MLB na čele s riaditeľom,
oddelenie živ. prostredia sú len gestor, teda akýsi styčný dôstojník v komunikácii medzi MLB
a mestom. Na otázku p. Trubíniovej aká je predstava o ochrane prírody, sa p. Prostejovská
vyjadrila, že boli pri tvorení Koncepcie, pripomienkovali ju a ich pripomienky boli do
Koncepcie zapracované a súhlasia so všetkým čo je v nej uvedené.
Počas diskusie p. Ivičič (MLB) vysvetlil, že prišlo k nedorozumeniu už pri prijímaní
Uznesenia, nakoľko Koncepcia mestských lesov bola zobraná na vedomie a Koncepcia, na
ktorej teraz spolu pracujeme, nie je ozajstnou Koncepciou, keďže je určená len pre roky 20162018, ale je to len akýsi výťah z Koncepcie alebo akčný plán.
Nato vyjadrila názor p. Trubíniová, že je potrebné vyriešiť základný rozpor, ako to bude
s obsahom koncepcie. Pán riaditeľ Zikmund (MLB) podotkol, že Koncepcia sa bude dopĺňať
podľa jednotlivých bodov Uznesenia, tak ako to bolo stanovené komisiou Územného
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby zo dňa 10.5.2016. P. Trubíniová
povedala, že aby sa zmenilo Uznesenie, je potrebné presadiť na Zastupiteľstve zmenu. P.
Rafajdus poznamenal, že z ich pohľadu je jedno či sa budú vyjadrovať ku Koncepcii alebo
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k akčnému plánu. Svoj názor vyjadril aj Branislav Mráz, ktorý správne podotkol, že je
dôležité zosúladiť požiadavky všetkých skupín, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe Koncepcie, je
dôležité mať konkrétne návrhy, aby sa proces mohol posunúť dopredu.
Barbora Kaľavská (BROZ) vyjadrila názor, že je dobré mať urobený akčný plán, a v prípade
ak by financie neboli schválené zo strany magistrátu, podľa jej názoru sa dajú zohnať aj
z iných zdrojov napr. z EU fondov, z BSK prípadne cez občianske združenia.
p. Matys ( št.lesy) Využívanie lesa verejnosťou je uvedené v zákone o lesoch, ako sa môžu
pohybovať po lese, kde a na vlastnú zodpovednosť. Zapodieval sa niekto bezpečnosťou
návštevníkov v lese? Ak sa niečo stane na cyklotrase kto je za to zodpovedný? Správajme sa
kultivovane a zabezpečme bezpečnosť. Takisto je potrebné zabezpečiť aj hygienickú stránku
– toalety, prípadne suché toalety. P. Zikmund povedal, že čo sa týka bezpečnosti na vstupoch
do lesa sú osadené informačné tabule. P. Ivičič podotkol, že preventívne odstraňujeme suché
stromy, čistíme chodníky. V letnom období fungujú protipožiarne hliadky v lese. Bezpečnosť
návštevníkov je zložité zabezpečiť, hľadáme však riešenia. Lucia Václaviková (MLB) dúfa,
že keď poslanci schválili zníženie ťažby v lesoparku, mysleli aj na to, že stromy zostarnú
a budú v budúcnosti nebezpečné. Na to vyjadrila názor Barbora Kaľavská: „že to je blbosť,
pretože stromy nebudú nikdy prestarnuté a že niektoré sa kľudne môžu dožiť aj 500 rokov“.
Vladimír Kutka sa vyjadril, že svoje pripomienky poslal mailom. Michal Držík
z Lamačského Urbáru vyjadril názor, že by sme mali spolupracovať a viac komunikovať aj
pri realizačných plánoch, ako napríklad pri opravách a rekonštrukciách ciest.
Konkrétne závery z tohto stretnutia:
1. MLB - vytvoria na svojej webovej stránke priestor na pripomienky a komunikáciu
ohľadom tvorby Koncepcie
2. MLB - určia termín dokedy budú prijímať pripomienky tejto pracovnej skupiny, prípadne
ostatnej verejnosti
3. ostatní – pošlú mailom svoje pripomienky ku Koncepcii aj s odhadom finančných nákladov

Zapísala: Mgr. Martina Kohárová
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