ZÁPIS
zo zasadania riadiaceho výboru projektu LIFE~ 1/ENV ISKI 1023 .'
KRASCAVE "Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody
v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne"
konaného dňa 15. decembra 2016 o 10:00 hod.
v budove Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,
Bratislava 11
Zasadanie riadiaceho výboru projektu LIFE11jENV jSKj 1023 KRASCAVE
"Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom
systéme Krásnohorskej jaskyne" bolo jeho tretím 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, Mgr. Jana Miklasová - MŽP, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a riadenia a Mgr. Karin Očenášová - MŽP, Sekcia environmentálnych
programov a projektov) bol schválený program stretnutia, avizovaný v pozvánke.
Informáciu o administratívnom napredovaní projektu podal projektový manažér
RNDr. Peter Malík, CSc.: Po schválení žiadosti o kofinancovanie z MŽP v apríli 2015
a odstúpení OZ Minotaurus Rožňava vauguste 2015 bolo potrebné spracovať
Zmenu projektu č. 3 , ktorá bola zaslaná na Európsku komisiu dňa l. decembra
2015 a kjej schváleniu došlo ku dňu 20.05.2016. Problémom ostáva potreba
schválenia zmeny aj zo strany MŽP SR (kofinancovanie) , napriek svojej neúčasti
Mgr. Očenášová sprostredkovane informovala že zbrzdenie tohto procesu nastalo
v dôsledku personálnych zmien na MŽP najmä po marci 2016 a nutnosti
zno\tuetablovania Rady environmentálnych projektov, ktorá má uvedený krok vo
svojej agende . Mgr. Očenášová vyjadrila nádej, že k tomu dôjde už začiatkom roka
2017.
Ku koncu februára 2016 bolo potrebné spracovať a zaslať Európskej komisii MidTerm Report, ktorý bol k 28. 02. 2016 na EK aj zaslaný, a po dožiadaní zmien
v dátumoch reportovaného obdobia dňa 18 . 03. 2016 znovuzaslaný spolu so
žiadosťou o platbu. K tejto boli dňa 04. 05. 2016 zaslané dožiadané údaje o vedení
projektových účtov a platba zo strany EK bola zrealizovaná v auguste 2016.
V dňoch 9. a 10. mája 2016 sa na mieste realizácie projektu konala monitorovacia
návšteva zo strany EK, pani Anu Klenovsek sprevádzal aj monitor projektu pán
Daniel Svoboda. K zdarnému priebehu monitorovacej misie bol zo strany EK na
ŠGÚDŠ zaslaný list s niekoľkými návrhmi ďalších aktivít.
Dňa ll. 02. 2016 bol publikovaním vo vestníku verejného obstarávania zavŕšený
administratívny proces prípravy materiálov pre verejné obstarávanie projektového
prototypu, po procesovaní VO elektronickým kontraktačným systémom (EKS) bola
ako víťaz VO pre uzatvorenie kontraktu oslovená spoločnosť Ecotest spol. s r.o.
Topoľčany, ktorá podľa zmluvy v ďalšom priebehu pripravila návrh schémy
prototypu a jeho osadenia. Následne bolo nutné rozbehnúť povoľovacie konanie,
v rámci ktorého sa kjeho osadeniu vyjadrovalo 10 príslušných subjektov. Po ich
zohľadnení bol spracovaný finálny návrh
(12. 09. 2016), a prvá verzia bola
nainštalovaná a prevzatá ku dňu 03. 10. 2016. Po testovacej prevádzke
a pripomienkovaní zo strany ŠGÚDŠ (15. ll. 2016) bol upravený prototyp prevzatý
dňa 02. 12.2016.
O aktivitách OZ Envi Slovakia informovali Mgr. Juraj Macek, PhD . a RNDr. Ľudmila
Rojkovičová v samostatnej prezentácii (projektové dotazníky, projektové tabule,
práca s verejnosťou). V rámci diskusie k tomuto bodu sa doc. RNDr. Stanislav
Rapant , DrSc . informoval na cenu projektových tabúľ, o návrhu opatrení
diskutovala RNDr. Andrea Vranovská, PhD. a o komunikácii pre deti v materskej

škôlke RNDr. Roman Hangáč. Oslovenie verejnosti v Krásnohorskej Dlhej Lúke bolo
plánované na predtým pravidelne usporadúvaných jarmočných dňoch v obci, ktoré
sa v šak v tomto roku nekonali a preto bolo potrebné zvoliť iné metôdy oslovenia
obyvateľstva.
Povoľovaciemu konaniu inštalácie prototypu bola venovaná samostatná prezentácia
pripravená Mgr. Natáliou Bahnovou , ktorú z dôvodu jej odvolania na terénne práce
prezentovala Mgr. Alexandra Pažická, a k samotnej funkcionalite prototypu
prezentácia pripravená Mgr. Jaromírom Švastom, PhD., ktorú vzhľadom na jeho
ochorenie prezentoval Mgr. František Bottlik
Na projekte prebiehali (už od roku 2015) práce speleomonitoringu - kontinuálne
sledovanie stavu vôd a ovzdušia v jaskyni (po 5 meracích zariadení s datalogermi)
spojené s odberom 600 vzoriek vôd na skrátenú analýzu v hustom intervale, ktoré
bolo zavŕšené v júni 2016 , zvyšných cca 50 neodobratých vzoriek by malo byť
prenesených na jarné obdobie 2017 (sledovanie jedného zdroja). Vykonané boli
rezistivimetrické a konduktivimetrické merania na oboch brehoch rieky Slaná, a aj
4 z 10 stopovacích skúšok pre určenie hotspotov. Práce speleomonitoringu
prezentoval za realizujúcu spoločnosť HES Comgeo Banská Bystrica Ing. Branislav
Máša, ktorý so svojou prezentáciou vstúpil do priebehu rokovania na jeho konci .
Projektový
manazer
informoval
aj
o aktivitách
inžinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu pre prípravu výstavby tunela rýchlostnej cesty R2
popod priesmyk Soroška, kde boli NDS vyžiadané od jeho riešiteľov stopovacie
skúšky. Pre riziko prekrývania sa, resp. vzájomnej interakcie stopovačov sa dňa
10 . 11. 2016 v Žiline na Dopravoprojekte konalo koordinačné stretnu tie pre
vzájomné zosúladenie technických prác.
Ku stopovacím skúškam následne diskutovala RNDr. Andrea Vranovská, PhD .
(druhy a množstvá použitých stopovačov, voľba miesta ich aplikácie), k výstražným
(medzným) limitom hodnôt zaznamenávaných, vyhodnocovaných a odosielaných
prototypom diskutovala Mgr. Andrea Ľuptáková, RNDr. Andrea Vranovská, PhD.
a RNDr. Roman Hangáč.
Po prezentácii Ing. Branislava Mášu o priebehu speleomonitorovacích prác,
zodpovedaní niekoľkých spresňujúcich otázok zo strany publika oboznámil
prítomných s plánom činnosti na rok 2017 projektový manažér RNDr. Peter Malík,
CSc., ktorý potom rokovanie ukončiL

Zapísala: Mgr. Alexandra Pažická
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Prílohy:
• Pozvánka a program stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE
• Prezenčná listina účastníkov stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE

