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Návrh uznesenia: 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
berie na vedomie  
 
Materiál Zóny bez pesticídov 
 
a žiada starostu,  
 
aby listom informoval Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia, 
Lesy Slovenskej republiky o prijatí uznesenia o Zónach bez pesticídov v mestskej časti 
Petržalka a požiadal Lesy SR, aby v lesoch na území mestskej časti Petržalka nepoužíval 
glyfosát RoundUp, ani iné pesticídy alebo herbicídy.  
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Na základe uznesenia č. 96 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Petržalka zo dňa 10. júna 2019, poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Petržalka žiadajú starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka o spracovanie materiálu „Zóny 
bez pesticídov“ v termíne do 31.8.2019 a následne prerokovanie v komisii životného 
prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva a po prerokovaní v komisii 
predložiť na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka. 

 

Informa čný materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 

Zóny bez pesticídov 

 
 Návrh vytvorenia tzv. „Zón bez pesticídov“ je pre mestskú časť Bratislava - Petržalka 
značne prínosný. Mestská časť by sa týmto spôsobom zaradila medzi prvými do zoznamu 
miest a obcí (príp. mestských častí) kde už uvedený status platí. Zóny bez pesticídov 
deklarujú obyvateľom, že verejný priestor je zdraviu prospešný a bez obáv je umožnená 
rekreácia aj priamo v intraviláne zastavaného územia obcí. Navyše uvedený status prináša 
mestám propagáciu zdravého životného prostredia. 

 Jedným takým poskytovateľom licencie a piktogramov „Zóny bez pesticídov“ je aj 
občianske združenie Zóny bez pesticídov so sídlom Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava 
(www.zonybezpesticidov.sk). Uvedená licencia oprávňuje obce používať ochrannú známku 
č. 249761, so znením „Zóny bez pesticídov“ a rovnomenný piktogram. Súčasťou licencie je aj 
certifikát ako potvrdenie o platnosti zmluvy. Zmluva o používaní piktogramu Zóny bez 
pesticídov medzi Zóny bez pesticídov, o.z. a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka bola 
podpísaná 13.8.2019. 

 Založením Zón bez pesticídov sa mestá alebo inštitúcie zmluvne zaväzujú k upusteniu 
od využívania chemických postrekov (pesticídov) a umelých hnojív na pozemkoch, ktoré 
obhospodarujú vo vopred dohodnutej a na mape označenej oblasti, ktorá nesie pomenovanie: 
„Zóna bez pesticídov“. Mapy s presným označením zón bez pesticídov musia byť zverejnené 
na príslušnej webovej stránke mesta alebo verejnoprávneho zriadenia s jednoznačným 
vysvetlením samotného projektu. Zóny bez pesticídov môžu byť označené tiež piktogramom, 
ktorý udeľuje občianske združenie Zóny bez pesticídov. Umiestením tohto piktogramu mestá 
alebo inštitúcie informujú, že participujú na projekte Zóny bez pesticídov. Participanti 
projektu sa podpísaním zmluvy zaväzujú k dodržiavaniu podmienok, o ktorých boli 
oboznámení a sú predmetom zmluvy. O.Z. Zóny bez pesticídov má právo kontroly 
dodržiavania požadovaných podmienok participujúcich subjektov. V prípade porušenia 
podmienok projektu bude subjekt vyradený z projektu a bude mu odobraté právo používať 
piktogram Zóny bez pesticídov. 

Princíp zón bez pesticídov je tzv. trvalo udržateľná a bezpečná údržba miest, ktorej 
základná idea spočíva vo filozofii dlhodobého rozvoja, má mimoriadny ekologický, 
ekonomický a estetický význam. Ekologický význam spočíva vo vytvorení rôznych typov 
prostredia pre rozličné druhy organizmov, ekonomický význam spočíva v úsporách za 
„chemicky zdevastované“ životné prostredie a liečebné náklady, ktoré potenciálne vyplývajú 
z využívania zdraviu nebezpečných látok v mestách, a estetický význam tkvie v podčiarknutí 
rôznorodosti farieb a vôní, ktoré vyjadrujú spätosť s prírodou. 

 S ohľadom na uvedené, v snahe vytvárania trvalo udržateľnej starostlivosti 
o sídliskovú zeleň a boja proti klimatickým zmenám, je záujmom postupne navyšovať plochy 
kvitnúcich lúk. Zóny bez pesticídov zaručujú priaznivý vývoj a biologickú rôznorodosť 
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potenciálnych vysadených kvitnúcich lúk. Samotné lúky obmedzujú rast trávy a burín, čím 
okrem iného potláčajú aj silné alergény. A v nemalej miere vytvárajú v sídlisku miernejšiu a 
priaznivejšiu mikroklímu, odhliadnuc od ich výrazných estetických a krajinotvorných funkcií. 

 Na záver, vyhlásením Zóny bez pesticídov sa mestská časť Bratislava - Petržalka bude 
podieľať na ochrane zdravia obyvateľov, ochrane biodiverzity, vodných zdrojov, ovzdušia 
a pôdy. V nemalej miere poskytne bezpečné prostredie pre rekreáciu ako aj zvýši povedomie 
o problematike pesticídov.  

UZNESENIE 

Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

 

Komisia berie na vedomie materiál Informácia – Zóny bez pesticídov. 
 
Hlasovanie: 

Prítomných:    11   

Za:  11 (N. Podhorná, M. Kozáková, I. Plšeková, A. Sárlos, R. Futo, J. Kuruc, M. 
Dragun, T. Kratochvílová, G. Fulová, Ľ. Farkašovská, E. Huska) 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 
Členovia komisie sa vyjadrili, že by bolo dobré napísať list na Lesy SR, aby ani oni pri údržbe 
nepoužívali Roundup. 
 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  
žiada  
 
prednostu o zaslanie listu Lesom SR so žiadosťou, aby pri údržbe nepoužívali Roundup. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných:    11 

Za:  10 (N. Podhorná, M. Kozáková, I. Plšeková, A. Sárlos, R. Futo, J. Kuruc, M. 
Dragun, G. Fulová, Ľ. Farkašovská, E. Huska) 

Proti:             0 

Zdržal sa:        1  (T. Kratochvílová) 

 
Uznesenie č. 29 bolo schválené 

 

 

 

 


