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Záznam z prerokovania

programov záchrany vybraných jaskýň nachádzajúcich sa v Bratislavskom kraji uskutočneného
dňa 1. augusta 2017 na Okresnom úrade Bratislava.
Prítoniní: podľa prezenčnej listiny
Predmet rokovania Programy záchrany vybraných jaskýň nachádzajúcich sav Bratislavskom
kraji.
Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš predložila listom
Č. SSJ/81/2017 Zo dňa 6.2.20 17 na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie (d‘alej len „okresný úrad“) programy záchrany (ďalej len „Pt‘) Ananásovej jaskyne,
j askyne Pec, jaskyne Viktória, Roštúnskej priepasti, Plaveckej j askyne, Silnického j askyne,
Zbojníckcj jaskyne, jaskyne Sedmička a Bonnského jaskynného systému ako orgánu
príslušnéniu v zmysle * 67 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
k prerokovaniu a schváleniu predložených
dokijmentácií.
V rámci pripomienkového konania boli okresným úradom oslovené nasledovné subjekty;
obce Borinka (PZ Ananásovej jaskyne, jaskyne Viktória, Zbojníckej jaskyne, jaskyne Sedmička,
Bonnského jaskynného systému), Plavecké Podhradie (program záchrany jaskyne Pec,
Plaveckej jaskyne), Sološnica (program záchrany Roštúnskej priepasti) a obec Lozorno
(program záchrany Silnického jaskyne), ďalej Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ZP,
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad Malacky, pozemkový
a lesný odbor, Bratislavský samosprávny kraj a Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.

-

-

Na okresný úrad bolí doručené štyri stanoviská oslovených subj ektov:
Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov
list č. OU-BA-00P320l7/06l052-NMT zo dňa 7.6.2017 —bez pripomienok.
Okresného úradu Malacky, pozemkového a lesného odboru
list č. OIJ-MA
PLO/20l7/008458-2 zo dňa 8.6.2017 bez pripomienok, okresný úrad žiada rešpektovat‘
zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o lesoch“) a pred realizáciou navrhnutých opatrení (inštalácie uzáverov do vchodov
jaskýň, zabezpečovaním vstupných šácht, stabilizácie vchodov do jaskýň, atď.) požiadať
tunaj ší úrad o povolenie výnimky zo zákazu niektorých činností na lesných pozemkoch
v súlade s ~ 31 ods. 6 cit. zákona.
Obce Sološnica list č. 298/2017 zo dňa 14.6.2017 pripomienka k predloženému PZ
Roštús~skej priepasti
v časti 2 Opatrenia na odstránenie pníčin ohrozenia v oblasti
výchovy a spolupráce s verejnosfou sa uvádza, že je potrebné oboznámiť verejnosť
o hodnotách a zraniteľnosti tejto jaskyne.
V harmonograme opatrení tento bod nie je zakomponovaný, nie je určené kedy a akou
formou sa bude toto riešiť, ako je tomu pri praktickej starostlivosti a monitoringu, ktoré
sú do harmonogramu zahrnuté; obec žiada o doplnenie harmonogramu o predmetný bod.
—

—

—

-

—
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Lesov SR, š.p., generálneho riaditeľstva Banská Bystrica list č. 26428/2017-230 zo díla
13.6.20 17— kjednotlivým PZ boli vznesené tieto zásadné pripomienky;
1. PZ Ananásová jaskyňa
nedostatočne vypracovaná kapitola 1.1.3 Zhodnotenie sůčasného stavu, z obsahu kapitoly
nevyplýva, že uvedená jaskyňa je kriticky obrozená, čo nedáva predpoklad, aby bol pre ňu
vypracovaný PZ podľa * 54 ods. 9 zákona, predldadateľ konštatuje „ekosystém sa nachádza
v pomeme nenarušenom stave“ (monitoring mal byť vykonaný v predstihu pre zhodnotenie
súěasného stavu, z kterého by mohlo teoreticky vyplynúť, že stav j askyne si vyžaduje
vypracovanie PZ),
v kapitole 1.2 Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia sa uvádza: „Hrozí samovoľné
zrútenie vchodu j askyne“ jedná sa o prirodzený vývoj, je naniieste otázka, čije potrebné brániť
prírodným procesom umelými zásabmi, ide o verejnosti nesprístupnenú jaskyňu,
kapitola 2.2 v oblasti praktickej starostlivosti nie je zrejmý postup, rozsah činností spojených
s osadením uzáveru vchodu, vzhl‘adom na finančnú výšku aktivity (6720 eur) Lesy
predpokladajú nutnosť teréimych úprav, upozorňujú na ~ 31 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch
a žiadajú doplniť text „Všetky práce realizované na pozemkoch v správe Lesov SR, prípadne
práce, ktoré budú mať dopad na pozemky v správe Lesov SR, je potrebné podmieniť
prerokovaniu a ich odsúhlaseniu správcom pozemkov“.
2.PZ Pec
z obsahu kapitoly 1.1.2 Zhodnotenie súčasného stavu vyplýva, že uvedená jaskyňa je
v stabilnom a nepoškodenom stave, a teda nic je kriticky obrozená, čo nedáva predpoklad, aby
bol pre ňu vypracovaný PZ podľa ~ 54 ods. 9 zákona,
Lesy žiadajú doplnit‘ text „ Všetky práce realizované na pozemkoch v správe Lesov SR,
prípadne práce, ktoré budú mať dopad na pozemky v správe Lesov SR, je potrebné podmieniť
prerokovaniu a ich odsúhlaseniu správcom pozemkov“.
3.PZ Roštúnska priepasť
v kapitole 1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu sa uvádza, ‚ že jaskyňa je v pomerne stabilnom
stave, nie je kriticky obrozená, čo nedáva predpoklad, aby bol pre ňu vypracovaný PZ podľa
* 54 ods. 9 zákona,
Lesy žiadajú doplniť text „ Všetky práce realizované na pozemkoch v správe Lesov SR,
prípadne práce, ktoré budú mať dopad na pozemky v správe Lesov SR, je potrebné podmieniť
prerokovaniu a ich odsúhlaseniu správcom pozemkov“.
4.PZ Plavecká jaskyňa
v kapitole 2.5 Harmonogram opatrení je plánovaná aktivita výroba a inštalácia informačného
panelu pred jaskyňou; Lesy žiadajú doplníť text „ Všetky práce realizované na pozemkoch
v správe Lesov SR, prípadne práce, ktoré budú mať dopad na pozemky v správe Lesov SR, je
potrebné podmieniť prerokovaniu a ich odsúhlaseniu správcom pozemkov“.
5. PZ SHnického jaskyňa
v kapitole 1.2 Faktory a príčiny obrozenia chráneného územia sa uvádza : Za potencionálny
zdroj znečistenia jeho vód móžeme považovať komunikácie, lesohospodársku činnosf, divoké
sldádky rózneho odpadu, miestne chaty“, lesy považujú za potencionálny zdroj znečistenia aj
navrhované opatrenia v kap. 2.2 v oblasti praktickej starostlivosti stavebné práce,
Lesy žiadajú doplniť text „všetky práce realizované na pozemkoch v správe Lesov SR,
prípadne práce, ktoré budil mať dopad na pozemky v správe Lesov SR, je potrebné podmienif
prerokovaniu a ich odsúhlaseniu správcom pozenikov“.
6.PZ Jaskyňa Viktória
v kapitole 1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu je uvedené, „jej ekosystém sa nachádza
v pomerne stabilnom stave“, j askyňa nie je kriticky obrozená, čo nedáva predpoklad, aby bol
pre ňu vypracovaný PZ podľa ~ 54 ods. 9 zákona,
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v kapitole 2.2 v oblasti praktickej starostlivosti nic je zrejmý postup, rozsah činností spojených
s osadením uzáveru vchodu, vzhl‘adorn na finaněnú výšku aktivity (2600 eur) a plánom výstavby
železo-skalno-betónového můru Lesy predpokladajú nutnost‘ terénnych úprav, upozorňujú na
* 31 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch a žiadajú doplnit‘ text „ Všetky práce realizované na
pozemkoch v správe Lesov SR, prípadne práce, ktoré budú mať dopad na pozemky v správe
Lesov SR, je potrebné podmienit‘ prerokovaniu a ich odsúhlaseniu správcom pozemkov“.
7. PZ Zbojnícka jaskyňa
v kapitolách 2.2 V oblasti praktickej starostlivosti a 2.5 Harmonogram opatrení je plánovaná
aktivita výroba a inštalácia informačnej tabule pred jaskyňou; Lesy žiadajů doplnif text
„Všetky práce realizované na pozemkoch v správe Lesov SR, prípadne práce, ktoré budú mať
dopad na pozemky v správe Lesov SR, je potrebné podmienif prerokovaniu a ich odsúhlaseniu
správcom pozemkov“.
8. PZ Sedmička
-v kapitole 1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu sa uvádza „celý ekosystém sa v súčasnosti
nachádza v pomerne stabilnom stave“, jaskyňa nic je kriticky obrozená, čo nedáva predpoklad,
aby bol pre ňu vypraqovaný PZ podľa ~ 54 ods. 9 zákona.
9. PZ Bonnský jaskynný systém
v kapitole 1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu je uvedené „Bonnský jaskynný systém je
v súčasnosti v stabilnom stave“, jaskyňa nic je kriticky obrozená, čo nedáva predpoklad, aby
bol pre ňu vypracovaný PZ podľa * 54 ods. 9 zákona.
-

-

-

Listom zaslaným elektronickou poštou dňa 5.7.2017 bol doručený na okresný úrad
aktualizovaný FZ Plavecká jaskyňa a Plavecká priepasť, ktorý bol dodatočne zaslaný osloveným
subjektom spolu s pozvánkou na prerokovanie. PZ ostal v póvodnej podobe, zmenil sa názov na
prvej strane a popis Plavecká pricpasť na druhej strane. Zároveň sú doplnené mapky o vchod do
Plaveckcj priepasti a roky realizácie projektu (tabuľka). Dóvod zmeny je kvóli inštalácii rebníka
vo vstupnej šachte Plaveckej priepa.sti.
Priebcb prerokovania Po úvodnom privítani a predstavení zúčastnených boli prerokované
jednotlivé vznesené pripomienky:
1. Požiadavka Okresného úradu v Malackách ohl‘adne rešpektovania zákona o lesoch
a povinnosti požiadat‘ úrad o povolenie výnimky zo zákazu niektorých činností na lesných
pozemkoch v súlade s ~ 31 ods. 6 cit. zákona bola spracovateľom PZ vzatá na vedomie.
2. K pripomienke obce Sološnica uviedol zástupca SOP SR, že po dohode so starostkou obce je
možné zabezpečit‘ stretnutie s verejnosfou v jaskyni a vydaf v spolupráci s obcou informačný
materiál.
3. K pnipomienke Lesov SR ohľadne stabilného stavu jaskýň, a tým súvisiaceho predpokladu
vypracovania programu záchrany zástupca SOP SR skonštatoval, že jaskynný ekosystém je síce
v stabilnom stave, ale jaskyne sú kriticky ohrozené tým, že sú otvorené. Pokiaľ ide o
pripomienku ponechat‘ jaskyňu na samovoľný vývoj (PZ Ananásová jaskyňa) spracovateľ
uviedol, že každá jaskyňa je vzácnym zdrojom poznania najmä z bl‘adiska živočíšstva a vody aje
potrebné ich uzatvorif, aby boli zachránené. Od roku 2002 do roku 2010 bob uzatvorených 80
jaskýň, od roku 2010 SOP SR nemá peniaze na uzatvorenie jaskýň, a preto je potrebné na ich
záchranu čerpat‘ finančné prostniedky cez fondy.
4. K požiadavke Lesov SR ohľadne dophienia textu „Všetky práce realizované na pozemkoch
v správe Lesov SR, prípadne práce, ktoré budú mať dopad na pozemky v správe Lesov SR, je
potrebné podmieniť prerokovaniu a ich odsúhlaseniu správcom pozemkov“ bob dohodnuté, že
všetky zásahy navrhované vjednotlivých PZ budú vopred predrokované a odsúhlasené Lesmi
SR. Zároveň spracovateľ dohodne s Lesmi SR prechod cez pozemky.
3

5. K aktualizovanému PZ Plavecká jaskyňa a Plavecká priepasť neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Záver rokovania Po doplnení aktualizovanej doby realizácie navrhovaných opatrení (2018
2020) ostatných PZ okresný úrad schváli predložené dokumentácie; schval‘ovacie protokoly
spolu s týmto záznamom budú zaslané jednotlivým subjektom osloveným v rámci
pripomienkového konania.

—

Príloha:
ĺx prezenčná listina
-

Zapísala: Šabová
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PREZENČNÁ LISTINA

z prerokovania programov záchrany vybraných jaskýň nachádzajúcich sa v Bratislavskom kraji
uskutočneného dňa 1. augusta 2017 na Okresnom úrade Bratislava.
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