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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku, 

mestská časť Bratislava-Dúbravka, 
dňa 08.- 09. 11.2021 = mailová komunikácia 

k materiálu:  
 

Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla, pripomienkovanie predbežnej 
informácie. Rezortné číslo: 13331/2021-1.7.3 

Pripravovaný právny predpis:  
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia 
Devínska Kobyla 

 
Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:  
Zámer vyhlásiť chránené územie v kategórii „chránený areál“ bol dotknutým subjektom oznámený 
Okresným úradom Bratislava 28.11.2017 v zmysle § 50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov. MŽP SR v súčasnosti ukončuje rokovania s dotknutými 
subjektami vo veci zmeny navrhovaného stupňa ochrany v časti územia a hraníc chráneného 
územia. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov 
k predbežnej informácii, ktorá bude zverejnená v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex 
pred začatím interného pripomienkového konania. Lehota na vyjadrenie je desať dní od zverejnenia 
informácie.  

 

Zhodnotenie súčasného stavu:  

Celé územie navrhovanej PR Devínska Kobyla je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty. Jeho západná časť sa prekrýva s národnou prírodnou rezerváciou (NPR) Devínska Kobyla 
vyhlásenou v roku 1964, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany. NPR Devínska Kobyla po vyhlásení 
PR Devínska Kobyla zanikne, nakoľko sa stane jej súčasťou.  

Navrhovaná PR Devínska Kobyla sa prekrýva s územím európskeho významu, ktoré bolo výnosom 
MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 zaradené do národného zoznamu území európskeho 
významu pod názvom SKUEV0280 Devínska Kobyla. Navrhované územie európskeho významu 
schválila Európska komisia a dňa 15. januára 2008 bolo v Úradnom vestníku Európskeho 
spoločenstva zverejnené rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa 
smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam území európskeho významu v panónskom 
biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj toto územie. Rozhodnutie 2008/26/ES bolo ďalej 
aktualizované novšími rozhodnutiami a aktuálne je účinné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 
2021/160 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma dvanásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym 
významom v panónskom biogeografickom regióne. 

V území v súčasnosti platí 2. a  4. stupeň ochrany. Vyhlásením PR Devínska Kobyla dôjde k 
zvýšeniu stupňa ochrany vymedzením zóny A s 5. stupňom ochrany na lesných pozemkoch vo 
výmere 495,5237 ha, čo predstavuje 76,05 % výmery navrhovanej PR Devínska Kobyla, a zóny B 
so 4. stupňom ochrany prevažne na lesných pozemkoch, trvalých trávnych porastoch, nezaradených 
plochách a zastavaných plochách a nádvoriach vo výmere 156,0411 ha, čo predstavuje 23,95 % 
výmery navrhovanej PR Devínska Kobyla. 

 
Poznámka – vyššie uvedené informácie sú prezvzaté z podkladu návrhu. 
 
Predseda komisie Tomáš Husár mailom oboznámil členov komisie s pripravovaným návrhom 
nariadenia, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla. 
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Predseda komisie vyzval členov komisie, aby sa oboznámili s predkladaným materiálom, 
zaslali pripomienky k návrhu nariadenia a vyjadrili sa k nasledovnému návrhu uznesenia: 
„Komisia preštudovala materiál a žiada o stiahnutie, resp. nerealizovanie predmetného 
nariadenia.“ 
 
Členovia komisie sa k návrhu uznesenia mailom vyjadrili a taktiež poslali nasledovné 
pripomienky: 
 
Tomáš Husár: Devínska Kobyla má byť 5. stupeň ochrany, znamenalo by to, že sa nesmiete 
pohybovať mimo VYZNAČENÝCH chodníkov, to znamená, že turisti sa môžu pohybovať len 
po turistických a náučných chodníkoch a cyklisti po cyklotrasách... a mimo týchto nesmiete 
vstúpiť do lesa... Takže napríklad na Biele skaly, či Psie skaly alebo zbierať medvedí cesnak 
alebo bedle 5 m od chodníka bude zakázané. 
 
Juraj Horan: Predkladateľ musí takýto závažný zásah do života občanov komunikovať 
s občianskou verejnosťou, keď už ignoruje samosprávy. 
 
Marián Podrazil: Poprosím o dopracovanie materiálu. Chcem veriť - v prípade že sa vyhlási 
V. stupeň ochrany a všetci vieme, aká je slovenská mentalita rešpektovania zákonov, že sa zvýši 
aj počet kontrol v lesoch (lesník, ranger, policajt...ktokoľvek), aby to nebola len formalita na 
papieri a v prípade porušenia zákona sa vyvodzovali dôsledky. 
 
Martin Lupták: Vítam iniciatívu a podporujem ochranu prírody na 5. stupeň. 
 
Štefan Gubrica: Som za dopracovanie návrhu. 
 
Ján Palárik: Som proti vyhláseniu 5. stupňa ochrany. 
 
Viera Psotková: Devínska Kobyla je vzácna prírodná lokalita, ale ťaží sa tu drevo a ani mnohí 
turisti a cyklisti sa nesprávajú primerane k hodnote územia. 2. stupeň ochrany je jednoznačne 
nedostatočný. Vítam snahu ŠOP a MŽPSR o zvýšenie ochrany v lokalite Devínska Kobyla, ale 
som sklamaná z ich prístupu, pretože z informácii z mailov je jasné, že nekomunikovali so 
zainteresovanými mestskými časťami. Na základe hore uvedených dôvodov som proti 
uzneseniu, ktoré žiada o stiahnutie, resp. nezrealizovanie predmetného nariadenia a súhlasím s 
názormi, že je potrebné rokovať so ŠOP a MŽPSR a dohodnúť sa na podmienkach využitia 
územia v súlade so zákonom č. 543/2002. 

Ján Dobšovič:   
Dobrý deň, keďže zákonu o ochrane prírody a krajiny sa priamo venujem, rozhodol som sa 
napísať vyjadrenie k návrhu. Také trošku komplexnejšie. 
Je to podľa mňa veľmi dobrý návrh, lebo len takýmto spôsobom sa asi podarí zmierniť ťažbu 
na tomto území. Žiaľ 4. st. ochrany platí na tých najvýznamnejších nelesných územiach, to sú 
také, kde je potrebný nejaký manažment, Devínska kobyla (terajšia rezervácia), napríklad pre 
ochranu stepných a lesostepných xerotermných spoločenstiev, a tie treba kosiť, alebo 
zabezpečiť tam pasenie. 
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5. st. ochrany sa spravidla vyhlasuje na lesných pozemkoch, kde je úlohou nechať les byť lesom. 
Nech každý strom samostatne sa rozhodne, či zahynie, alebo bude rásť ďalej. Ten strom to o 
sebe vie asi lepšie ako nejaký lesník. 
3. st. ochrany ja osobne považujem ako akýsi okrasný, hospodárenie a aj poľovníctvo tam je 
dovolené, a obmedzenia sú len pre návštevníkoch. 
Ešte jedna informácia že na lesných pozemkoch by nemalo dôjsť k obmedzeniu návštevníkoch, 
ale malo by, to znamená, pokiaľ nevieme ako presne bude to znenie, nemôžeme hlasovať proti 
našim občanom. podľa mňa, takže jediná zásadná pripomienka, že by komisia bola za, pokiaľ 
obmedzenia v pohybe budú v maximálnej miere len v súčasnom stave. To znamená, tam kde to 
je teraz zakázané, bude potom a tam kde to bolo doteraz povolené bude aj potom. 
Takisto neviem či v niektorých porastoch by nebolo vhodné uskutočniť tzv. výchovnú ťažbu, 
potom ako tam lesníci asi nasadili stromy príliš blízko seba - tu sa s niektorými ochranármi 
nezhodujem úplne. A bolo by potrebné spraviť podrobnú analýzu jednotlivých porastov. Ale 
toto je odborná otázka. 
Teraz otázky, ktoré som na túto tému dostal - prečo sa stupeň ochrany na časti kde platí 2. st. 
ochrany rovno zvyšuje na 5. st. ochrany. A nie napríklad na 5.st. ochrany. 3. st. ochrany platí v 
národných parkoch, kde sa veselo ťaží, a tam sa ťaží na všetkých územiach kde nie je 5. st. 
ochrany. A žiaľ, v 3. st. ochrany sú pre bežného návštevníka rovnaké obmedzenia ako pri 5. st. 
ochrany. To znamená že pohyb mimo turistického chodníka by bol zakázaný aj tak. 
Ešte návrh uznesenia: 
komisia ..... nesúhlasí s týmto znaním, vzhľadom na to, že nie je jasné, kde bude povolený 
voľný pohyb osôb a psov mimo vyznačených turistických chodníkov. Zároveň vítame takúto 
iniciatívu a tešíme sa z nej,  a žiadame o doplnenie presných miest kde takýto pohyb bude 
povolený. 
 
Iveta Štecová: Som rovnakého názoru ako Ján Dobšovič a som za dopracovanie návrhu. 
 
Hlasovanie členov komisie: 

Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 3         proti 2  zdržal sa 6 

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 

 
 
 

Tomáš Husár 
                          predseda komisie 

 

 

V Bratislave dňa 09.11.2021       

Zapísala: Z. Knetigová       
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