ZÁPIS
zo zasadania riadiaceho výboru projektu LIFE11/ENV/SK/1023
KRASCAVE „Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody
v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“
konaného dňa 9. decembra 2014 o 10:00
v budove Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,
Bratislava 11
Zasadanie riadiaceho výboru projektu LIFE11/ENV/SK/1023 KRASCAVE
„Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom
systéme Krásnohorskej jaskyne“ bolo jeho prvým zasadaním. Zloženie riadiaceho
výboru bolo oproti pôvodnému návrhu z úvodnej správy projektu (Inception Report)
pozmenené, nakoľko viacerí vtedy navrhovaní členovia zmenili svoje pracovné pozície
a zloženie výboru bolo pozmenené aj po konzultáciách s monitorom projektu.
Príslušným organizáciám boli zaslané Žiadosti o nomináciu do riadiaceho výboru, na
ktoré väčšina odpovedala kladne, len v prípade Ing. Briedu z odboru vodnej politiky
sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR bol tento vzhľadom na plánovaný
odchod do dôchodku nahradený Ing. Vikukelovou. Namiesto zasadačky na
3. poschodí budovy ŠGÚDŠ sa stretnutie uskutočnilo v miestnosti č. 10 – zasadačke
na prízemí.
Na začiatku stretnutia riadiaceho výboru, po otvorení a predstavení sa jednotlivých
členov, ako aj prijatí ospravedlnenia od nezúčastnených členov (Mgr. Karin
Očenášová – MŽP, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor
technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce a Mgr. Andrea Ľuptáková –
Slovenský hydrometeorologický ústav) bol schválený program stretnutia, avizovaný
v pozvánke. Informáciu o administratívnom napredovaní projektu podal projektový
manažér P. Malík. V súčasnosti je na MŽP už ôsmy mesiac podaná žiadosť
o kofinancovanie, bez ktorého nie je ďalšia realizácia aktivít možná. Žiadosť bola
podaná načas (do 7. apríla 2014), na jej zostavenie bolo potrebné úradné overenie cca
1500 (!) strán projektu, zmlúv, potvrdení a ďalších súvisiacich dokumentov.
Informáciu o stave spolufinancovania MŽP SR mala podať Mgr. Karin Očenášová,
ktorá sa však z pracovných dôvodov ospravedlnila, sprostredkovanú informáciu
v krátkosti podal P. Malík: administratívny proces schvaľovania pokračuje, aj keď
spomalene, spolufinancovanie bolo schválené radou environmentálnych projektov
(REP) MŽP, v najbližšom čase dostane hlavný prijímateľ i partneri podpísané
ministrom Rozhodnutie o spolufinancovaní.
Ďalšími administratívnymi aktivitami bolo schválenie inštalácie monitorovacích
zariadení v Krásnohorskej jaskyni odborom starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu v Košiciach, a úspešné ukončenie verejného obstarávania aktivít
„speleomonitoringu“ (zlúčené viaceré činnosti v rámci aktivity A1). Obstarané boli aj
meracie prístroje (5 ks konduktomerov, GPS a fotoaparátov) a 2 ks PC, ako aj
zariadenia – poľné ponorné fluorimetre a elektromagnetické merače prietokov.
Spätne sa diskusia vrátila i k predchádzajúcim administratívnym úkonom v rámci
projektu – bolo potrebné prepracovať projekt po odstúpení jedného zo zakladajúcich
partnerov – Katedry hydrogeológie PRIF UK, na základe rozhodnutia prodekana
fakulty o nepodpísaní zmluvy. Taktiež boli v minulosti uskutočnené tri monitorovacie
návštevy externého monitora projektu p. Svobodu, z ktorých návšteva v júni 2014
bola uskutočnená na mieste konania projektu v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
Predbežné výsledky projektu mohli byť dosahované iba na aktivitách, ktoré neboli
viazané na inštaláciu monitorovacích zariadení a prototypu – prevažne aktivita A1,
boli vypracované podrobné mapy okolia Krásnohorskej jaskyne – geologická mapa,
mapa pokryvných kvartérnych útvarov a mapa pôdnych typov. Najprv boli (v roku

2013) vyhotovené pre užšie okolie jaskyne, definované jej ochranným pásmom
v zmysle zákona o ochrane jaskýň, po zistení nových geologických poznatkov pre túto
oblasť bolo mapovanie v ďalšej sezóne (leto 2014) rozšírené tak, aby sa na jeho
základe dalo ochranné pásmo jaskyne potenciálne revidovať.
Na jeseň 2014 boli na začiatku októbra v obci Krásnohorská Dlhá Lúka uskutočnené
stretnutia s občanmi obce, vysvetľujúce zmysel projektu, podobne aj stretnutia
s poslancami a starostom obce, a zorganizované bolo aj stretnutie detí a ich rodičov,
spojené s názorným vysvetlením potreby chrániť vodu a jej zdroje. Stretnutie
organizovali členovia OZ ENVI a pracovníci ŠGÚDŠ v rámci popularizačných aktivít
projektu, o stretnutí vyšiel aj článok v regionálnom denníku Rožňavský korzár.
Všetky výsledky projektu sú postupne umiestňované na jeho webovej stránke, ktorú
je možné nájsť spolu s ostatnými odkazmi na LIFE+ projekty ktoré sú na ŠGÚDŠ
riešené na ľavej lište hlavnej webstránky ŠGÚDŠ www.geology.sk.
Vzhľadom na stav financovania projektu nebolo v roku 2014 možné zostaviť Mid-term
Report ktorého súčasťou by bola žiadosť o ďalšie financovanie projektu, tento bol
preto nahradený zostavenou priebehovou správou projektu – Progress Report. Táto
bola v septembri zaslaná na EK, a odozva na ňu bola doručená na začiatku
decembra.
Plán práce na rok 2015 je veľmi silno závislý na kofinancovaní zo strany MŽP SR.
Okrem toho je potrebné intenzívne pracovať na ideovom návrhu prototypu, žiaľ,
ideový strojca jeho návrhu p. Švasta je zároveň riešiteľom veľkého projektu zo
štrukturálnych fondov EÚ ktorý je v roku 2014 ukončovaný a táto činnosť prevažne
administratívneho charakteru pohlcuje prevažnú väčšinu jeho personálnych kapacít.
Zároveň je potrebné dbať na absolútne korektné a precízne špecifikovanie vlastností
prototypu, ktorého prvý návrh bol zamietnutý ústavnou expertkou na verejné
obstarávanie. Znenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré v roku 2015 vstúpi do
platnosti, môže spôsobiť nezvratnosť nesprávnych, resp. chybne špecifikovaných
postupov pri tvorbe prototypu. Okrem prototypu, ak bude kofinancovanie zo strany
MŽP vyriešené, bude potrebné rýchle osadenie monitorovacích zariadení a začatie
systematických odberov vzoriek najmä pre aktivity A1 a A2, ako aj inštalácia tabúľ
a rozvinutie práce s verejnosťou zo strany OZ ENVI.
Účastníci zasadania riadiaceho výboru na záver schválili Priebehovú správou
projektu – Progress Report. V rámci bodu Rôzne sa diskusia niesla okolo
administratívnych úkonov spojených so zostavovaním a kompletizáciou žiadosti
o spolufinacovanie. Na záver sa členovia riadiaceho výboru projektu KRASCAVE
rozišli so vzájomnými želaniami príjemného strávenia vianočných sviatkov
a úspechov pri schvaľovaní žiadosti o spolufinancovanie...
Zapísal: RNDr. Peter Malík, CSc.
Prílohy:
• Pozvánka a program stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE
• Prezenčná listina účastníkov stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE

