ZÁPIS
zo zasadania riadiaceho výboru projektu LIFE11/ENV/SK/1023
KRASCAVE „Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody
v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“
konaného dňa 8. decembra 2015 o 10:30 hod.
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 druhým zasadaním. Na začiatku stretnutia
riadiaceho výboru, po otvorení a predstavení sa jednotlivých členov, ako aj prijatí
ospravedlnenia od nezúčastnených členov (Ing. Viera Vikukelová – MŽP, Sekcia vôd,
Odbor vodnej politiky a Mgr. Andrea Ľuptáková – Slovenský hydrometeorologický
ústav) bol schválený program stretnutia, avizovaný v pozvánke. Informáciu
o administratívnom napredovaní projektu podal projektový manažér P. Malík.
Žiadosť o kofinancovanie z MŽP bola schválená v apríli 2015 a následne sa rozbehli
práce na aktivitách A.1 a A.2. – po inštalácii monitorovacích zariadení
v Krásnohorskej jaskyni sa začalo kontinuálne sledovanie stavu vôd a ovzdušia
v jaskyni (aktivita A.1) spojené s odberom vzoriek vôd na skrátenú analýzu v hustom
intervale, ako aj 80 odberov vzoriek vôd na kompletnú analýzu (aktivita A.2) ktoré
bolo zavŕšené posledným odberom v novembri 2015.
V Krásnohorskej Dlhej Lúke sa v dňoch 21. až 23. októbra 2015 konal odborný
hydrogeologický seminár „Ochrana zdrojov podzemnej vody v krasových oblastiach“,
ktorý bol spojený s exkurziou do jaskyne a na krasové fenomény Silickej planiny
a ktorého sa zúčastnilo 47 účastníkov, zastupujúcich celkove 14 právnických
subjektov pôsobiacich na území Slovenska v oblasti hydrogeologického výskumu,
prieskumu, ale aj v oblasti využívania a ochrany podzemných vôd (aktivita D.2).
Napriek možnosti napredovania v projektových aktivitách sa však z projektu listami
adresovanými MŽP SR (29. 07. 2015) a ŠGÚDŠ (12. 08. 2015) odstúpilo OZ
Minotaurus Rožňava. Jeho predstaviteľ RNDr. Jaroslav Stankovič však prisľúbil
morálnu i fyzickú podporu projektových aktivít, čo sa v realite aj pri odberoch
monitorovacích vzoriek skutočne dialo a deje. ŠGÚDŠ sa zaviazalo podporiť ho
v tomto uzavretím dohody o vykonaní práce. Odchod OZ Minotaurus však vyvolal
potrebu zmeny projektu, v poradí už tretej, ktorá bola rozdiskutovaná s monitorom
projektu p. Danielom Svobodom a postupne pripravená v mesiacoch september až
november spolu so sprievodnou dokumentáciou, a dňa 1. decembra 2015 odoslaná
na Európsku komisiu do Bruselu.
P. Daniel Svoboda uskutočnil monitorovaciu misiu na projekte dňa 3. decembra
2015, konzultoval aj s Mgr. Helenou Čárskou o stave financií na projekte, nakoľko
bolo potrebné zvážiť či správa o projekte, ktorá má byť zaslaná ku dňu 29. februára
2016 môže byť vo forme Mid-term Report (spolu so žiadosťou o platbu, s podmienkou
vyčerpania 150% prvej zálohovej platby) alebo len Progress Report. Všetko zatiaľ
nasvedčuje tomu, že k danému termínu zostaví ŠGÚDŠ Mid-term report. V priebehu
roka bola vykonaná ešte jedna monitorovacia misia, ktorú uskutočnil za EK p. Alexis
Tsalas spolu s p. D. Svobodom a Š. Vondráškom a prebehla spolu s ďalšími LIFE+
projektami riešenými na ŠGÚDŠ – GEOHEALTH, LIFE FOR KRUPINA – v dňoch 22.
až 24. apríla 2015.
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.

Plán práce na rok 2016 je okrem ukončenia aktivít typu „A“ veľmi silno závislý na
výsledkoch verejného obstarávania riešenia prototypu, obstarávacie dokumenty sú
od 6. októbra 2015 na posudzovaní na MŽP SR.
Na stretnutí riadiaceho výboru mala byť prítomná za OZ ENVI aj Martina da Silva,
ktorá sa však pre chorobu ospravedlnila. Aktivity OZ ENVI, ktoré taktiež podpísal
zmluvu o kofinancovaní s MŽP SR, budú v nasledujúcom roku v súlade s projektom.
Na rokovaní s predstaviteľmi OZ ENVI v októbri 2015 sa predstavitelia ŠGÚDŠ
zaviazali prijať nový dodatok k dohode o spolupráci na projekte č. 0812SUBE1/2013
uzatvorenej 15. apríla 2013 tak, aby časový harmonogram i spôsob
spolufinancovania umožňoval efektívnejší priebeh prác na úlohe.
V rámci bodu Rôzne prebiehala diskusia o zohľadnení možného vplyvu klimatických
zmien pri projektových aktivitách, ako aj o príčinách odstúpenia OZ Minotaurus
z projektu.
Zapísal: RNDr. Peter Malík, CSc.
Prílohy:
• Pozvánka a program stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE
• Prezenčná listina účastníkov stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE

