ZÁPIS
zo zasadan ia riadiaceho výboru projektu LlFE11/E NV/SK/l023 KRASCAVE
"Zavedenie trva loudržaterného využíva nia podzemnej vody v podzemnom
krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne"
dňa 15. decembra 2017 o 10:00
Miest o konania: Štát ny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina l,
Bratislava, zasadač ka na príze mí - m i estnosť Č. 10
Zasadanie riadiaceho výboru projektu LlFEll/ENV/SK/1023 KRASCAVE " Zavedenie
trvaloudržatel'ného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme
Krásnohorskej jaskyne" bolo jeho štvrtým - predposledným, zasadaním. Na začiatku stretnut ia
riadiaceho výboru, po otvoren í a predstavení sa jednotlivých členov, ako aj prijatí
ospravedlnenia od nezúčastnených členov (Ing. Viera Vikukelová - MŽP, Sekcia vôd, Odbor
vodnej politiky, RNDr. Roman Hangáč - MŽP, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Mgr.
Andrea Ľuptáková - SHMÚ a Mgr. Karin Očenášová - MŽP, Sekcia environmentá lnych
programov a projektov) bol schválený program stretnutia.
Info rm áciu o vykonanej č inn osti na proj ekte podal proj ektový manažér RN Dr. Pet er M alík,
CSc. Súčasťou bola aj rozsiahla prezentácia o jednotlivých činnost i ac h , ktoré sa na projekte od
minu lého stretnutia riad iaceho výbory naplnili. Ďalej informoval o zaslaní II. priebehovej
správy projektu za ďalš ích 18. mesiacov činnost i. Upozornil aj na návrh zmeny projektu
v prospech vyb raných upomienkových predmetov. Po vyjadrení sa Európskej komisie k II.
priebehovej správe bol výber upomienkových predmetov následne konzultovaný aj s Ing.
Dan ielom Svobodom - monitorujúcim expertom projektu, ktorý O.i. odporuč i l zúž i ť výber
predmetov a zvýšiť ich počet, čo bolo po úprave počtov v jednotlivých kategóriách
korešpondenčne realizované Mgr. A. Pažickou.
Za O.Z. Envi Slovakia referoval Mgr. Juraj Macek, PhD. o stave riešenia projektu .
V prebiehajúcej etape ide najmä o aktivity B4 a to vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo
udržania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti
Krásnohorskej jaskyne a návrhu opatrení na zlepšenie a udržanie stavu. Členovia OZ Envi sa
zúčastnili 7.10.2017 lokálnej akcie "Gastrofest" v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde zisťovali
dopad aktivít projektu na povedomie respondentov. Vypracovali a distribuovali dotazn ík s 10
otázkami, ktorý vyplnilo a odovzdalo 52 respondentov. Títo si zároveň mohli vybrať aj
z rôznych upomienkových predmetov. Správa z akcie je na stránke envislovakiaoz.sk. Z 3. kola
dotazníkov vyplynulo, že občanom KDL vel'm i prekáža existencia aktívnej čiernej skládky
v intraviláne obce a ocenili by jej odstránenie. Jej odstránenie by chápali ako zlepšenie
životného prostredia v obci. Vyriešenie tohto problému spolu s komunikačnými aktivitami za
účelom implementácie v pol'nohospodárstve a využívaní pozemkov bude najbližšou aktivitou
O.Z. Envi Slovakia .
Práce speleomonitoringu prezentoval za realizujúcu spoločnosť HES Comgeo Banská
Bystrica Ing. Branislav Máša. Projektový manažér informoval o prebiehajúcich meraniach vody
a vzduchu a zmene polohy jedného odmerného miesta Jaskyňa - vstup. Upozornil na snahy
vandalov, poškodiť meracie zariadenia umiestnené v prameňoch mimo jaskyne. Nosnou
časťou prednášky bola správa o priebehu stopovacích skúšok a vyhodnotení monitoringu po
5. mesiacoch sledovania od aplikácie stopovačov.
Po poslednej prezentácii sa slova ujal opäť RNDr. Peter Malík, CSc. A vyzval zúčastnených,
aby sa vyjadrili k plánu práce na rok 2018. Za organizáciu ŠGÚDŠ bude jej ťažisko pozostávať

z koncipovania odborných a popularizačných článkov, dopíňania modelov z nových údajov,
auditu (ktorému predchádza verejná súťaž o auditora), vypracovania a vytlačenie laickej
správy - Layman's report projektu. Navrhol aj miesto budúceho, už posledného zasadania
riadiaceho výboru priamo v Krásnohorskej Dlhej Lúke na niektorej z akcií organizovanej
miestnou samosprávou alebo miestnym remeselníckym o.z.
K plánu práce sa pripojil aj Mgr. Pavol Takáč za Envislovakia o.z ., ktorý avizoval snahu o
navrhnutie zmeny ochranného pásma jaskyne. Z tohto dôvodu ho zaujímali aj zistenia
so
stopovacích skúšok pre vytýčenie zranitel'ných miest. Po predošlých rozhovoroch
zástupcami Urbariátu a Lesy SR n.p., sa chystajú nadviazať spoluprácu aj s obyvatel'mi, ktorý
sa na Silickej planine aktívne venujú živočíšnej výrobe - paseniu dobytka. Nebude to I'ahká
úloha, lebo aj k stretnutiu s predošlým i organizáciami došlo až po roku a pol snaženia.
Dozvedeli sa, že pri ťažbe dreva na Silickej planine postupujú podl'a aktuálneho programu
starostlivosti o les a až pri schval'ovaní nasledujúcich plánov sa môže prediskutovať ich zmena.
Ďalšou činnosťou ktorej sa bude o.z. venovať je snaha o odstránenie už spomínanej čiernej
skládky v obci. K téme zmeny ochranného pásma sa pripojil aj RNDr. Malík, ktorý vyjadril
nutnosť prepočítať jeho priebeh aj z pohl'adu vel'kosti infiltračnej oblasti k výdatnosti prameňa
BuzgÓ.
Za HES Comgeo k plánu práce 2018 spomenul Ing. Máša plánovanie posledných dvoch
stopovacích skúšok, ako aj vyhodnotenie predošlých stopovacích skúšok s novými údajmi
z monitoringu. K téme stopovačov sa rozvinula dlhšia debata, počas ktorej RNDr. Malík
referoval o zmenách v náhl'ade na používanie farbív a tiež o pôvode a vlastnostiach použitých
bakteriofágov ako stopovača. Ing. Máša priblížil problémy, ktoré nastali pri množení
bakteriofágov na potrebnú koncentráciu a dôvod použitia stopovačov s nižšou koncentráciou,
referoval aj o prebiehajúcej spätnej verifikácii I. a II. cyklu stopovaní.
V rámci návrhu doplňujúcich prác pre rok 2018 boli ako možné body spomenuté merania
C02 v jaskynnom vzduchu počas zimných mesiacov, štruktúrno-tektonické merania systému
puklín v chodbách jaskyne, a skúmania vzorky kvapl'a Rožňavských jaskyniarov mikrosondou.
K diskusii o pláne práce sa zapojila aj Mgr. Jana Miklasová - zastupujúca MŽP SR, sekciu
environmentálneho hodnotenia a riadenia a odbor environmentálneho posudzovania,
s pripomienkou k navrhnutému odstráneniu skládky vobci. Zaujímala sa, či je skládka
označená ako environmentálna záťaž . Navrhla aj systémovejšie riešenie v duchu aktuálnej
výzvy MŽP a to podporiť separáciu v obci, čo by pomohlo občanom správne nakladať
s odpadom do budúcna a nevyhl'adávať tak nové nepovolené miesta na jeho vyvezenie. Mgr.
Miklasová sa zaujímala aj o pozorovaný dlhodobý trend poklesu množstva vody, tiež o spôsob
využívania obecného vodného zdroja a stanovenie výpočtu pre jeho využívanie. Tiež sa
diskutovalo o zabezpečení prototypu pred vandalmi a potrebe vyhýbania sa priamej
vizualizácie jeho umiestnenia. K diskusii o prototype sa zapojili aj zástupcovia Envislovakia O.Z.,
ktorý by ocenili keby na spropagovanie projektu mohli využiť aj unikátnosť prototypu.
Záverom RNDr. Peter Malík, CSc. ukončil zasadanie Riadiaceho výboru, poďakoval
zúčastneným za zaujímavú a podnetnú diskusiu a vyzval ich aby zhodnotili navrhované miesto

budúceho zasadania priamo v obci Krásnohorská Dlhá Lúka.

~~

Zapísala: Mgr. Natália Bahnová
prílohy:
Pozvánka a program stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE
listina účastníkov stretnutia Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE

Prezenčná

