Aktivita B.5, Realizácia navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a využívaní
pozemkov v zbernej oblasti podzemného hydrologického systému Krásnohorskej
jaskyne, priamo nadväzuje na návrh opatrení vypracovaných pre aktivitu A.5
Stupeň ochrany infiltračnej oblasti predpokladaného zberu krasových vôd Silickej planiny je daný jej
polohou v centrálnej časti NP Slovenský kras a zasahuje aj do ochranných pásiem NP. Zároveň sa
nachádza v Chránenom vtáčom území SKCHVU027 - Slovenský kras a zahŕňa aj územie európskeho
významu Fabiánka (SKUEV0355). V bezprostrednej blízkosti Krásnohorskej jaskyne je vyhlásené
ochranné pásmo Krásnohorskej jaskyne. (obr. 1). Pre každý stupeň ochrany je stanovený zoznam
zakázaných činností, ktoré majú v zmysle zákona č. 543/2002, Vyhlášky č. 293/1996 a zákona č.
326/2005 Z.z. v právnom režime zabezpečiť ochranu prírody a krajiny a spravovanie lesov.
V projekte Krascave bola skúmaná predpokladaná zberná oblasť krasových podzemných vôd Silickej
planiny, ktorá sa rozprestiera na ploche do 8 000 ha. Z toho je hospodársky aktívne využívaná plocha
6440,4 ha. Táto plocha je využívaná na hospodárenie s lesom, pasienkami, lúkami
a poľnohospodárskou pôdou. Z tejto plochy zaberajú lesy 5314 ha a poľnohospodárska pôda 1125 ha
(tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2).

Obrázok 1 Mapa NP Slovenský kras s vyznačenou zbernou oblasťou krasových podzemných vôd Silickej planiny a OP
Krásnohorskej jaskyne (podklad maps.sopr.sk)

Hospodárenie s lesom
Zákonnou povinnosťou obhospodarovateľa lesov je zabezpečovať hospodárenie podľa schváleného
Programu starostlivosti o lesy (PSL). PSL sa vyhotovuje pre jednotlivé časti lesných celkov (LC).
Skúmaná zberná oblasť zasahuje do LC Brzotín, ktorý sa rozprestiera v severnej časti (najbližšie ku
Krásnohorskej jaskyni), LC Plešivec, ktorý sa rozprestiera vo východnej aj južnej časti (v okolí obce
Silica) a v najvýchodnejšej časti oblasti sa rozprestiera časť LC Krásnohorské podhradie. PSL pre tieto
lesné celky boli vyhotovené v rokoch 2011/2012 na obdobie rokov 2012-2021 Slovenskou lesníckou

spoločnosťou a.s., víťazom súťaže verejného obstarávania organizovaného NLC vo Zvolene.
Schvaľovanie PSL je konaním v procese ich vyhotovenia. Účastníkmi konania boli vlastníci,
obhospodarovatelia lesov, orgány štátnej správy a ich prostredníctvom aj ďalšie odborné organizácie
a verejnosť. PSL boli schválené okresnými úradmi v sídle kraja. Takto sa v desaťročnom cykle
vypracovali a schválili PSL pre všetky lesné pozemky v oblasti.
PSL je nástrojom, ktorý využijeme na presadenie zmien v hospodárení s lesom. Nový PSL bude
vyhotovený a schvaľovaný v priebehu rokov 2020 a 2021. Zatiaľ nebola ani len vyhlásená súťaž
verejného obstarávanie na zhotoviteľa nového PSL, čiže ani víťaz nie je známy. ŠGUDŠ vstúpi do
procesu schvaľovania a predostrie žiadosť o zvýšenú ochranu infiltračnej oblasti predpokladaného
zberu krasových vôd Krásnohorskej jaskyne, tak ako je formulovaná v aktivite A.5. Zmenu požadujeme
hlavne pri spôsobe užívania lesov osobitného určenia, kde treba zohľadniť OP Krásnohorskej jaskyne
ako aj jej infiltračnej oblasti.
Na Slovensku rozlišujeme tri kategórie lesov:
•
•
•

lesy hospodárske (H) - prvoradou funkciou je produkcia dreva,
lesy ochranné (O) - hlavnou funkciou je chrániť pôdu alebo nižšie položené porasty
lesy osobitného určenia (U) - osobitné verejnoprospešné funkcie dané spoločenskou
požiadavkou

Zaradenie porastu do kategórie H alebo O jednoznačne vychádza z prevládajúceho typu stanovišťa v
tomto poraste. Kategória U tvorí z tohto pravidla určitú výnimku - vyplýva najmä z celospoločenského
alebo skupinového záujmu vyjadreného aktom vyhlásenia porastov za lesy osobitného určenia. Určité
obmedzenie súvisiace s charakterom stanovišťa však ostáva aj tu, ochranná funkcia je totiž nadradená
všetkým ostatným funkciám (http://www.forestportal.sk).
Povrchové ochranné pásmo nad jaskyňou vyhlásil Vyhláškou č. 2/2007 územne príslušný krajský úrad
životného prostredia v Košiciach podľa § 24 os. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
na základe predloženého projektu spracovaného Správou slovenských jaskýň ochranné pásmo
Krásnohorskej jaskyne na ploche 195,6 ha (Obrázok č. 1). Nachádzajú sa tu lesné pozemky
obhospodarované najmä š.p. Lesy SR a na ploche 9,4 ha hospodári Urbárne a pasienkové pozemkové
spoločenstvo Krásnohorská Dlhá Lúka. Po jeho vyhlásení sa mala docieliť najmä optimalizácia
hospodárskej činnosti na povrchu bez rušivých vplyvov na jaskynné ekosystémy (najmä vylúčenie
holorubov, obmedzenie aplikácie hnojív, vylúčenie činností vyvolávajúce eróziu, nepriaznivé vplyvy
ťažby nerastných surovín, stavieb a priemyslu a pod.)
Jedným z hlavných ochranných podmienok ochranného pásma jaskyne je zachovanie pôvodných
lesných porastov. Najohrozenejšie časti vodozbernej oblasti jaskynného systému v ňom však chýbajú.
Na Rakati prebiehala intenzívna ťažba dreva s nasadením ťažkej techniky. Pokiaľ by sa ropné látky
dostali priamo do občasného toku na Rakati, malo by to fatálne následky pre ekosystém jaskyne aj pre
vodný zdroj obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Pokiaľ by sa to stalo v najbližšom závrte severne od prameňa
Rakaťa, výsledkom by bola dlhodobá kontaminácia. (Stankovič, 2012) Žiadame aby sa toto územie do
ochranného pásma doplnilo. Dohodou medzi Správou NP Slovenský kras a Štátnymi lesmi SR aby
boli prijaté účinné opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov ťažby dreva na tejto časti územia
Silickej planiny.
V PSL Brzotín I. a ani v databáze L-GISu pri dielcoch priamo v zóne OP Krásnohorskej jaskyne nie je
zapísaná ochrana vo vzťahu ku Krásnohorskej jaskyni. Databáza eviduje len informácia o ochrane
viažucej sa k NP Slovenský Kras (obr.4). Tieto dielce sú v kategórii lesov osobitného určenia (U) a
ochranných lesov (O) s obnovným alebo výchovným (nad 50) plánom ťažby. Na ploche približne 30 ha

nie je plánovaná žiadna ťažba. Pri spracovaní nového PSL a aktualizovaní údajov do databázy L- GIS,
žiadame aby OP jaskyne bolo zapísané.
Pri pohľade na súhrnné informácie celého LC Brzotín, ktorý sa rozprestiera v severnej časti (najbližšie
ku Krásnohorskej jaskyni), vidieť že kategória hospodárskych lesov zaberá len 10% plochy a zvyšok
tvoria lesy ochranné a lesy osobitného určenia (obrázok č. 4). Takýto pomer je dostačujúci, zámerom
je sprísnenie spôsobu ochrany lesov osobitného určenia.

Obrázok 3 Graf s kategorizáciu LC Brzotín I.

Obrázok 4 Lesný celok Brzotín I. bez informácii o maloplošnom chránenom území- OP Krásnoh. jaskyňa (gis.nlcsk.org/lgis/)

Zmeny v PSL, tak ako sú navrhnuté v aktivite A.5, ovplyvnia hospodárenie v štátnom podniku ako aj
pozemkové spoločenstvá vlastníkov. Medzi najväčších vlastníkov a zároveň užívateľov lesných
pozemkov v záujmovej oblasti patrí š.p. Lesy Slovenskej republiky, plochou 3669,8 ha. Oveľa menšie
plochy spravujú Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Slavec (272,9 ha), Urbárne a pasienkové
pozemkové spoločenstvo Krásnohorská Dlhá Lúka (263,5 ha), Pozemkové spoločenstvo Jablonov nad
Turňou (236,1 ha), Spoločnosť urbarialistov, lesná a pasienková spoločnosť Harsányi, pozemkové
spoločenstvo Lipovník (219,0 ha) a ďalšie menšie pozemkové spoločenstvá (Tabuľka č.1).

Tabuľka 1 Užívatelia lesných pozemkov v zbernej oblasti

Názov
Urbariát Kováčová, pozemkové spoločenstvo
Urbárne a pasienkové pozemkové
spoločenstvo Jovice
Spoločnosť urbarialistov, lesná a pasienková
spoločnosť Harsányi, pozemkové spoločenstvo
Lipovník
Urbárska spoločnosť Silica, pozemkové
spoločenstvo
Spoločnosť urbaristov a pasienkárov,
pozemkové spoločenstvo obce Jablonov nad
Turňou

Adresa
Výmera v ha
Kováčová 20, 049 42 Drnava
10.2
Hlavná 23, Jovice, 049 45 Krásnohorská
Dlhá Lúka
38.4

Lipovník 164, 049 42 Drnava
Silica 33, 049 52 Silica

219.0
78.4

Jablonov nad Turňou 111, 049 43
Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou 111, 049 43
Pozemkové spoločenstvo Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou
Urbárne a pasienkové pozemkové
Krásnohorská Dlhá Lúka 17, 049 45
spoločenstvo Krásnohorská Dlhá Lúka
Krásnohorská Dlhá Lúka
Spoločnosť urbarialistov a Komposesorát,
Dobšinského 38, 048 01 Rožňava
pozemkové spoločenstvo Lúčka
Urbárne a pasienkové pozemkové
Gemerská 150, 049 51 Brzotín
spoločenstvo Brzotín
Združenie vlastníkov lesných,
poľnohospodárskych pozemkov a vodných
Hrhov 355, 049 44 Hrhov
plôch Hrhov
Póschové pozemkové spoločenstvo Brzotín
Gemerská 9, 049 51 Brzotín
Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo
Slavec 127, 049 11 Slavec
Slavec
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
Jovická 2, 048 01 Rožňava
Odštepný závod Rožňava

149.9
263.1
263.5
53.4
130.4

93.5
72.4
272.9
3669.8

Hospodárenie s poľnohospodárskou pôdou
Na území NP a jeho ochranné pásma platia podmienky ochrany ustanovené predpisom § 14 zákona č.
287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý okrem iného rieši vykonávanie agrotechnických
a melioračných zásahov, pasenie hospodárskych zvierat, zásah do vodných tokov, vodných plôch,
prameňov a ponorov a aplikáciu chemických látok. . V Národnom parku Slovenský kras vyhlásenom
Nariadením vlády SR č. 101/2002 a v jeho ochrannom pásme, kde platí 3. resp. 2. stupeň územnej
ochrany a zároveň v Chránenom vtáčom území Slovenský kras (SKCHVÚ027) a v území európskeho
významu Fabiánka (SKUEV0355), v orografickom podcelku Silická planina, v zmysle zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisom vydáva OÚ Rožňava súhlas na
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich
ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích
jednotiek.(rozhodnutie OU Rožňava)
Plochy na pasenie – kultúrne diely sú rozdelené podľa toho, na akom charaktere vegetácie sa
hospodárske zvieratá pasú, zároveň sú plochy rozdelené podľa stupňa územnej ochrany daného
územia.

Medzi najväčších užívateľov lesných pozemkov v skúmanej predpokladanej zbernej oblasti krasových
podzemných vôd Silickej planiny patrí Družstvo Silická planina s.r.o (652,3 ha). Menšie výmery
obrába Dezider Mezei (201 ha), Corpora Agro (123,2 ha) a ďalší (tabuľka č. 2).
Tabuľka 2 Užívatelia poľnohospodárskych pozemkov v zbernej oblasti

Názov, adresa
AGROSLUŽBY Rožňava, s.r.o., Košická 52, Rožňava 048 01

Výmera v ha
13.5

Ambrúš Gejza, Slavec 127, 049 11

7.4

BIOKON, spol. s r.o., Južná trieda 74, Košice 040 01

6.6

CORPORA AGRO, spol. s r.o., Košická 52, Rožňava 048 01

123.2

Ing. Dezider Mezei, Silica 15, 04952

201.0

Ing. Lörinc Roland, Slavec 124, 049 11

3.5

KRASS, spol. s r.o., Lipovník 223, 049 42
Poľovnícka organizácia-Ostrý Vrch Krásnohorské Podhradie, Banícka 285, Krásnohorské
Podhradie 049 41

17.2
55.0

AGRAR, s.r.o. Jablonov nad Turňou 15, 049 43

23.9

Hric Ondrej, Rejdová 11, 049 26

15.7

LSF s.r.o., Jablonov nad Turňou 140, 049 43

6.2

Družstvo SILICKÁ PLANINA, Silica 83, 049 52

652.3

Na stretnutí s predsedom Družstva Silická planina s.r.o. dňa 17.5.18 sme sa oboznámili s rozsahom
činností družstva. Družstvu Silická planina vydáva OÚ Rožňava súhlas na na pasenie, napájanie,
preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat. V roku 2017 nasledovne:
Pasenie kráv (dojníc) v počte 146 ks, mladého chovného dobytka v počte 177 ks, dojčiacich kráv
v počte 32 ks, oviec v počte 835 ks a kôz v počte 56 ks na pozemkov v rámci LPIS plôch. Všetky
hospodárske zvieratá sú napájané v existujúcich napájadlách, na ktorých zriadenie má žiadateľ
vydaný súhlas. Nocovanie mladého chovného dobytka je realizované voľne na LPIS. Nocovanie kôz
a oviec prebieha v oplôtkach, ktoré sú denne prekladané.
V zmysle zákona §82 ods. 12 zákona o OPaK sú splnené nasledovné podmienky súhlasu:
1. Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o pasienky, nedopasky pravidelne vykášať alebo mulčovať
2. Vylúčiť akúkoľvek rýchloobnovu TTP alebo obnovu TTP chemickou cestou
3. Po ukončení pasenia hospodárskych zvierat z územia s 3. a2. stupňom ochrany odstrániť
všetky používané pomocné zariadenia.
4. V čase nepriaznivého počasia, najmä dlhotrvajúcej hmly a mierneho dažďa, zabezpečiť
zvýšenú ochranu stád hospodárskych zvierat (min. dvaja pastieri alebo použite pastierskych
strážnych psov), aby sa predišlo možnému útoku šeliem na hospodárske zvieratá
5. Z pasienkov a honov postupným a správnym ošetrovaním odstraňovať invázne druhy rastlín
(napr. vykášanie nedopaskov)
Na dodržiavanie podmienok rozhodnutia OÚ Rožňava sú oprávnení dozerať pracovníci ŠOP SR, Správy
Národného parku Slovenský kras.

Druhým najväčším obhospodarovateľom pozemkov v záujmovej oblasti je ing. Dezider Mezei, v ktorej
hospodári na ploche 201 ha (obrázok č. 5). Približne 40ha z pozemkov je registrovaných a obrábaných
ako trvalý trávny porast (TTP). Tieto sa kosia a balia do balov. Aby seno dosahovalo požadovanú
kvalitu, dohnojujú 10 ha lúk liadkom (60-70 kg/ha). Do roku 2017 nepoužívali žiadne hnojivo. Na
pasienkoch chová hovädzí dobytok (cca 45 ks). Ornú pôdu (62-65 ha) hnojí maštaľným hnojom (N
menej ako 150kg/ha) alebo močovinou (3m3/ha). Všetky používané hnojivá nahlasuje každoročne na
UKSUP pre bilanciu živín a používanie chemických látok.

Obrázok 5 Pozemky v užívaní ing. Mezei

Ďalším významným užívateľom pozemkov v oblasti je spoločnosť Corpora Agro. V súčasnosti sú
registrovaní ako užívatelia na 123 ha (Obrázok č.6 a 7)

Obrázok 6 Pozemky v užívaní Corpora Agro, s.r.o.

Obrázok 7 Pozemky v užívaní Corpora Agro, s.r.o. (južné pokračovanie)

Pozemky registrované ako trvalý trávny porast (TTP) kosia 2x ročne bez používania hnojív .
V minulosti TTP hnojili maštaľným hnojom.
Navrhujeme zachovať spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v súčasnom rozsahu.
V súčasnosti sa vo najbližšej oblasti jaskynného systému už nepasie žiadny dobytok ani ovce.
Sedimenty depresie Rakaťa aj Studne Žedem boli silne kontaminované bývalou poľnohospodárskou
činnosťou. Toto znečistenie sa v jaskyni ešte môže prejaviť ako znečistenie podzemnej vody.
Mikrobiologické analýzy vody po povodni z júna 2010 naznačujú, že sa táto kontaminácia začína v
jaskyni prejavovať (Dr. M. Seman in Stankovič, 2012)).
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