Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave“ Participácia.

C. Rozhovory s kľúčovými aktérmi + prehľad stretnutí a konzultácií.
Konzultácia s ing.arch. Ingrid Konrad, 27.07.2017
Informácia o spracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA
Určenie stupňa miery participácie- v zmysle materiálu Magistratu hl.mSR BA:
Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strateg. A koncepčných materiálov....
5 stupňov miery zapojenia- 1 a 5 stupeň sú krajné polohy, dominuje buď verejnosť
alebo Magistrát
1. stupeň- rovnomerná zodpovednosť mesta aj verejnosti
2. stupeň- spolupráca - vyššia miera zapojenosti verejnosti stupeň- spolupráca
2. stupeň- konzultácia- vyššia miera zodpovednosti mesta
Doporučené 4 komisie Magistrátu na konzultácie, informovanosť:
- komisia územného a strategického plánovania, ŽP a výstavby
- finančná komisia,
- komisia dopravy
- komisia kultúra...
záznam pre pamäť, ing. arch. P.Žalman

Konzultácia CHKO Malé Karpaty Modra, mgr. Peter Puchala, PhD, 2.08.2017
Informácia o spracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA.
Stav CHKO časť Mestské lesy Bratislava je uspokojivý, bezproblémový,
Znížený etát ťažby dreva je v súlade s ochranou lesa, prírody.
Na území CHKO sú iné časti viac ohrozené ťažobnými aktivitami /urbariáty/
Určenie stupňa ochrany v súčasnosti – správa CHKO nebude iniciovať zmenu
Návrh zonácie územia Mestských lesov, keď bude k dispozícii final verzia správa CHKO
sa vyjadrí. Prípadné preklasifikovanie časti územia Mestkých lesov BA do V. zóny ochrany
ale vylučuje voľný pohyb návštevníkov a vyžaduje si osobitý legislatívny postup.
Koncepcia bude obsahovať aj styk územia CHKO s urbanizovaným územím mesta
/ochranné pásmo 50 metrov od lesa a jeho dodržiavanie/
Koncepcia bude obsahovať aj prípadné rozšírenie územia Mestských lesov – dnes hranica
lesa nezodpovedá hranici ML. Otázka zahrnutia priestoru Devínska Kobyla je spojená
s úpravou štatútu ML, legislatíva. Kontakt s Lesmi SR.
záznam pre pamäť, arch. P.Žalman
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Konzultácia 18.072017, prof. T.Hrnčiarová, Zd. Krnáčová, SAV, štefánikova 3 BA
Zeleň - krajinná pokrývka, vegetácia - 1. pôvodné karpatské lesy, 2. lesy popri Dunaji, 3.
mestská zeleň
Generel zelene hl.m. SR BA, 1999, ing. S.Tokoš
Slovenská agentúra ŽP, Hanulova ul- územný systém ekologickej stability - biocentrá aj
v BLP, ochrana prírody, rôzne stupne
Železná studnička- cestovný ruch, čo je cieľ, hierarchia
Územie Kobyly- patrí do CHKO Malé Karpaty, sprava je v Modre
Konzultácia Ateliér ing.arch. B.Kaliský, Michalská 5 BA 20.07.2017Osobtá príloha, perspektívny zoznam aktivít na území Mestkých lesov BA

Konzultácia – rozšírenie územia BLP, Bratislava 12.09.2017
Prítomní: RNDr J. Šíbl, ing.arch. B. Kaliský, ing.arch. P.Žalman.
Súčasný stav, výmera je redukovaná, pôvodne bola väčšia. Neobsahuje ani územie
CHKO Malé Karpaty v rozsahu katastra, ani masív Kobyla. Súčasťou lesov na území BA
sú aj Lúžne lesy.
J. Šíbl prezentoval nákres / + text/ s navrhovaným zväčšním rozsahu Mestských lesov BA.
V súčasnosti ďaľšie územia sú v správe Lesov SR šp. Rozdielne je aj vlastníctvoPopri štáte sú to aj súkromne osoby / združené v urbariátoch/.
Na území Bratislavy je kontaktným orgánom Lesná správa BA, v prípade rozšírenia územia
aj Lesný celok Stupava + Lúžne lesy. Rozšírenie sa dotýka území- Lesný celok Lozorno
a lesný celok Svätý Jur. Potrebná bude konzultácia už v rámci spracovania Koncepcie rozvoja
BA lesoparku pre Magistrát hl.m.SR BA.
Dnes sa prevádza na území lesov mimo Lesopark BA údržba a správa ako v hospodárskych
lesoch. Po rozšírení územia Lesoparku BA bude potrebné aj tu, na celom novom, väčšom
území zaviesť nový Program starostlivosti o les založený na výberkovom výrube a zvýšenej
ochrany o les.
Pozn. je potrebné obmedziť, vylúčiť zámeny pozemkov, ktoré umožňujú špekulatívnu
výstavbu na území lesov. Stavba v lese a stavba pri lese...
Ďaľším krokom by mohla byť príprava a vyhlásenie Národného parku Lesy Bratislava
V rozsahu rozšíreného územia Mestských lesov Bratislava.
Grafická príloha...
záznam pre pamäť, arch. P.Žalman

Konzultácia Ateliér ing.arch. B.Kaliský, Michalská 5 BA 13.09.2017Osobtá príloha, perspektívny zoznam aktivít na území Mestkých lesov BA
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Konzultácia Lesy š.p. Lesná správa Bratislava, Pekná cesta BA, ing. Martin Knurovský,
26.09.2017
Informácia o spracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA.
Lesný závod Bratislava je súčasťou regionálneho strediska- Lesy SR šp, OZ Smolenice.
Lesný závod Bratislava susedí so spracovávaným územím a prípadné zväčšovanie výmery
Mestských lesov Bratislava v Koncepcii je potrebné konzultovať aj s OZ Smolenice,
Otázka zahrnutia priestoru Devínska Kobyla a ďalších plôch v katastri mesta je spojená
s úpravou štatútu ML BA, legislatíva.
Činnosti v lesoch v správe LS Bratislava sa vykonávajú v súlade s Plánom starostlivosti
o les, v súčasnostiplátí Plán na roky 2016- 2025.
Návrh zonácie územia Mestských lesov, keď bude k dispozícii final verzia Lesná správa
Bratislava, resp. OZ Smolenice sa vyjadrí.
Spracovateľ prizve zástupcov Lesov SR šp. Na prezentáciu rozpracovanosti Koncepcia
rozvoja Lesoparku, predpoklad – koniec októbra 2017.
záznam pre pamäť, ing. arch. P.Žalman

Konzultácia ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, ing. Vladimír Kutka, zástupca riaditeľky,
3.10.2017
Informácia o spracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA.
ZOO má výmeru cca 90 ka a expozície tvoria cca 30 ha, väčšina územia areálu tvorí les,
Štruktúra lesa, väčšina duby a agáty.
Údržba lesa- svojimi pracovníkmi, odstraňujú sa iba suché, resp. poškodené jedince, nie
ťažba ani predaj. Kultúra podľa LV sú to ostatné plochy.
Budúce využitie územia lesa- Safari ZOO- pohyb zvierat navoľno a návštevníci po
komunikáciach na elektromibiloch.
Voda a vodný režim- problematické, málo vody v areáli, používa sa pitná voda.
Stavba tunela Sitina zmenila vodný režim, už tu nie sú studničky, ani voľne tečúca voda
/okrem potoka Vydrica/
Koncepcia- alt. druhý vstup, so, ne- najnavstevovanejsie dni od Kauflandu- parkovisko.
Potreba úpravy /hospodár. Budovy/
záznam pre pamäť, ing. arch. P.Žalman

3

Konzultácia Mestské Lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4 BA, ing. Juraj Zikmund,
riaditeľ,mgr.Rudolf Ivičič, 9.10.2017
Informácia o rozpracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA, porada Koo tímu bude
12.10.2017. Spracovateľ informoval o podklade- navrh na rozšírenie územia ML
a o konzultácii s ink. Knurovským, Lesná správa BA.
Celé územie, všetky plochy má certifikát a uplatňuje sa tu systém Prírode blízke
hospodárenie. V súčasnosti, od r.2014 je odsúhlasené magistrátom ťažba 5 tis m3/ročne
Plán starostlivosti oles /ETAP/ na 10 rokov povolenú ťažbu 76 tis m3.
Ročný prírastok drevnej hmoty je 6m3 na 1 ha- pri výmere ML 3700ha to je cca 18 tis. m3
Ročne. Pri nižšej ťažbe, resp. znižovaní objemu ťažby drevnej hmoty /sú aj zásahy, odvoz
poškodených stromov po kalamitach atď./, to znamená, že les starne- pribúda „seniorov“ako aj medzi obyvateľmi Bratislavy.
Koncepcia bude obsahovať aj finančné nároky na budúce obdobie. V súčasnosti je
Rozpočet organizácie 600 tis eur, z toho je polovica príjmu z ťažby a polovicu dáva Magistrát
z rozpočtu hl.m.SR. Napr. Viedeň má pomer 6:1. jeden znamená príjem z ťažby dreva.
Les vo Viedni má významnú vodohodpodársku funkciu /zabezpečuje vodu pre mesto/, čo
znamená aj príjem pre lesy Viedeň. Lesopark Bratislava má naopak problémy s vodouČasť prameňov a studničiek vyschla, geologická skladba podložia...
V koncepcii bude uvedený pomer do 3 rokov 60: 40 /príjem z ťažby dreva/, výhľadovo
80:20. Záujem verejnosti, návštevníkov o Lesopark znamená aj navýšenie rozpočtu,
finančných prostriedkov, ktoré sa vkladajú do organizácie. Optimálna suma od roku 2018 je
min 1,000 milión euro. Aktivity budú uvedené v Koncepcii.
Údržba lesa- odstraňovanie následkov kalamít aj prirodzeného starnutia Lesa je prakticky
bez prijmová položka. Biomasa v lese pribúda. Zamestnávanie externých pracovníkov tiež
zvyšuje náklady organizácie.
Návrh Zonácie Lesoparku, ktorá bude obsahom Koncepcie predpokladá výhľadovo v 3.
zóne s najvyššou ochranou a obmedzením prístupu návštevníkov aj obmedzenie ťažby
a ďaľšie starnutie tejto časti Lesa. Je potrebné dodiskutovať otázky bez zásahovosti
a odstraňovania následkov kalamít a dnes aj vplyvov počasia - Lesy sú stále krehkejšie,
staršie stromy sa skôr lámu, podliehajú suchu, hmyzu, chorobám. V lese sa objavujú invázne
druhy rastlín.
V rámci prác na Koncepcii sa uskutoční pracovne strenutie s odborníkmi na Lesy, termín
A podklady sa upresnia 12.10.2017.
Koncepcia bude obsahovať aj stanoviská združení, ktoré pôsobia v Lesoparku: turisti, rybári,
poľovníci, cykloturisti. Časť podkladov už bola odovzdaná /zápisy/
záznam pre pamäť, ing. arch. P.Žalman

Konzultácia MČ Rača Bratislava, Astrova 1A, ing.arch. Katarína Šimková, odbor ÚP
4.10.2017
Informácia o spracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA.
Vstupy do Lesoparku- Amfiteáter, aj parkovisko je, DI, - Potočná, je parkovisko, areál
Slalomka, dnes bicross, - Pekná cesta, bufet a záhrada Šinweg, oproti areál MNO SR.
Boli prekonzultované záhradkárske osady, ich poloha a náväznosť na hranicu Lesoparku,
Osobitá príloha. Bude zaslaná spracovateľom na príp. doplnenie.
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Ostatné témy- predĺženie trasy električky, konečná Komisárky na východ, lokalita nový
Cintorín + záchytné parkovisko. Zvýšil sa nápor cestujúcich z prímestských obytných lokalít
Na presun do mesta- zahlcujú parkoviska popri trati električky, prestup do mesta.
Konzultácia Mestské Lesy v Bratislave, 9.10.2017,Cesta mládeže 4 BA, ing. Juraj Zikmund,
A mgr. R. Ivičič, koľko drevenej masy pribudne ročne, 18 tis. m3
Konzultácia MČ Karlova Ves Bratislava, Karloveská 1A, ing. Dana Čahojová, starostka,
Michal Drotrovan, prac. MČ, 11.10.2017
Informácia o spracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA.
Zonácia Lesoparku, rozšírenie hraníc lesoparku,
časť Sitina- kontakt s areálom Zoo Bratislava, osobitý záznam.
Prepojenie Železná Studnička- areál SAV, Sitina. Časť Sitina je v 1. stupni ochrany, doplniť
o mobiliár.
Časť Líščie Údolie má parkový charakter, prechádzky, obyvatelia Karlovej Vsi. Lesík pri ulici
Púpavova.
Rpzšírenie o časť lesa Kobyla, Pánova lúka- nechať v prírodnom charaktere, nemeniť
Časť Krčace, dnes záhradkárska osada sa zmení na obytný súbor, príprava novej zóny,
Doplní sa prechod popri areáli Iuventa, zastávka MHD do lesa Kobyla.
Stretnutie Koordinačného tímu, Mestské Lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4 BA, 14,00
12..10.2017, členovia tímu a hostia + ing. Juraj Zikmund, riaditeľ ML
Stretnutie Koordinačného tímu, Mestské Lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4 BA, 14,00
19.10.2017 členovia tímu a hostia, téma Ochrana prírody a krajiny
Konzultácia MČ Nové mesto Bratislava, Junácka 1, ing.arch. Marta Závodná, vedúca odd.
ŽP a ÚP, 27.10.2017
Informácia o spracovaní Koncepcie rozvoja Lesoparku BA. rozpracovanosť
Hlavné témy Koncepcie- Zonácia Lesoparku, participácia s verejnosťou, nové funkčné
a priestorové prvky, vstupy do lesoparku, obmedzenie automobilov.
MČ Nové mesto zabezpečuje spracovanie ÚPN-Z Horná Mlynská dolina, t.č. odovzdaná časť
Pr + R, práprava Zadania.
MČ zriadila pracovnú skupinu pre prípravu koncepčných podmienok objekt Snežienka,
Predpokladaný výstup- vypísanie architektonickej súťaže.
Štúdia nového parkoviska pod Červeným mostom /arch.B. Kaliský/, nejednoznačné prijatie,
Rôzne názory.
Podklady z FA STU – parkovacie domy na mieste dnešného parkingu- alt. zvýšenia kapacity
V nárazových návštevných časoch, Železná studnička.
Potreba segregácie prístupu na parkoviská, preferencia rodičov s malými deťmi,, seniorov.
Spracovateľ prezentoval skicu doplnenia vstupu Kamzík- diverzifikácia. Využitie ej vstupu
z ulice Kĺzavá a vzájomné pešie prepojenie oboch komunikácií pri trase vedenia VN +
dobudovanie ďalších záchytných parkovísk. Vhodnosť doplniť kyvadlovú verejnú prepravu
Na báze elektromobility- od konečnej trolejbus po horné parkovisko pod Kamzíkom.
Širšia diskusia bude za účasti Koo tímu + zástupcovia dotknutých MČ, termín do konca
novembra 2017.

5

Konzultácia MČ Lamač, Bratislava, Junácka 1, ing.arch.

odd. ŽP a ÚP, 27.10.2017

November 2017:
Konzultácia 6.11.2017, Mestské Lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4 BA, ing. PaedDr.Jana
Znášiková a Peter Pivko, komunikácie v ML
Stretnutie Koordinačného tímu, Mestské Lesy v Bratislave, Cukrova 14 BA, 14,00
13.11.2017 členovia tímu a hostia, téma Ochrana prírody a krajiny
Stretnutie Koordinačného tímu, Mestské Lesy v Bratislave, Panská ul.15 BA, 14,00
16.10.2017 členovia tímu a hostia- zástupcovia MČ BA + cyklo združenia
Konzultácia 22.11.2017, Mestské Lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4 BA, ing.
PaedDr.Jana Znášiková a Peter Pivko, Koncepcia rozvoja ML
Stretnutie Koordinačného tímu, Mestské Lesy v Bratislave, Cukrova 14 BA, 14,00
28.11.2017 členovia tímu a hostia, téma Lesná pedagogika, Akčný plán
Konzultácia 30.11.2017, Mestské Lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4 BA, ing. PaedDr.Jana
Znášiková a Peter Pivko, Koncepcia rozvoja ML
Stretnutie s verejnosťou , Primac. Nám.1, Zrkadlová sieň, 16,00
30.11.2017 členovia tímu a hostia, verejnosť

December 2017:
Komisia dopravy a IS pri MsZ BA, 4.12.2017 informácia o Koncepcii rozvoja ML,
ing.arch.P.Žalman,CSc Prijaté uznesenie
Komisia ÚP a Strateg. Plánovania, ŽP a výstavby pri MsZ BA, 5.12.2017 informácia
o Koncepcii rozvoja ML, ing.arch.P.Žalman,CSc Prijaté uznesenie
Stretnutie Koordinačného tímu, Mestské Lesy v Bratislave, ML BA, 14,00
6.12.2017 členovia tímu a hostia- zástupcovia MsZ / ing. Káčer/, hostia
doporučenie pokračovať v práci na koncepcii v roku 2018
Konzultácia Mestské Lesy v Bratislave,10.12.2017 Cesta mládeže 4 BA, ing. Juraj Zikmund,
a mgr. R. Ivičič, nerozvíjať tému zonácie,
ing.arch.P.Žalman- informácia o grafickej prílohe k zonácii ML
Stretnutie Koordinačného tímu, Mestské Lesy v Bratislave, Cukrova 14 BA, 15,00
12.12.2017 členovia tímu a hostia, téma – výsledky Ankety- ing.arch. Z. Paulíniová
spracoval. Ing.arch.P.Žalman
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