Zápis k stretnutiu členov vodnej rady okresov Michalovce, Sobrance
Dokument:
Názov dokumentu

zapisnica_1_MI_SO

Poradové číslo

1/2020

Stav

Zapísané

Názov stretnutia:
1. Pracovné stretnutie členov vodnej rady okresov Michalovce,
Sobrance

Názov akcie
Dátum

5.3.2020

Čas

Miesto

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

13:00 – 16:30

Zoznam účastníkov:
Organizácia

Pozvaní

Účastník

poslanec KSK

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Ing. Michal Kravčík, CSc.

KSK

Ing. Judita Bachledová

Ing. Judita Bachledová

KSK

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

Obec Horňa

Ján Varga

Obec Senné

Peter Saboslai

Peter Saboslai

Obec Hažín

Ing. Marianna Šimková

Ing. Marianna Šimková

Obec Čierne Pole

Ing. Vladimír Vinco

Ing. Vladimír Vinco

Obec Kusín

Vladimír Kusín

Obec Jovsa

Mgr. Ľubica Čornejová

Obec Budkovce

Mgr. Lukáš Ložanský

Obec Vinné

Ing. Marán Makeľ

Roľnícke družstvo Trhovište

Peter Hurčík

Agrotechna s.r.o.

Ing. Vincent Bajus

Ing. Vincent Bajus

SHR
Mgr. Matej Wiczmándy, PhD.

Mgr. Matej Wiczmándy, PhD.

Mgr. Matej Wiczmándy, PhD.

Pasienkové spoločenstvo
Olšiny

Ing. Ján Rimár, CSc.

Pasienkové spoločenstvo
Olšiny

Štefan Vaško

Pozemkové lesné
spoločenstvo Čičarovce

Ján Erdélyi

Ján Erdélyi

Pozemkové spoločenstvo
lesov pasienkov Remetské
Hámre

Róbert Landa

Róbert Landa

Lesné a pozemkové
spoločenstvo Budkovce

Ing. Miroslav Pivárnik

Poľovnícke združenie Bažant
Budkovce

Štefan Janusko

Štefan Janusko

OZ Gazda

Michal Petro

Michal Petro

Ing. Marán Makeľ
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OZ Gazda

Dušan Volovár

Dušan Volovár

Bývala vodohospodárka

Anna Sabolová

Slovenský rybársky zväz

Andrej Ivanko

Andrej Ivanko

Water Gate s.r.o.

Štefan Tomáš

Štefan Tomáš

Materiál k stretnutiu:
Poznámkový blok členov vodnej rady
Manuál pre Program obnovy krajiny Košického kraja
Program stretnutia:
Číslo

Popis bodu programu

Zodpovední
Makeľ, Kravčík

1.1

Otvorenie

1.2

Definovanie očakávaní členov vodnej rady

všetci

1.3

Formovanie vízie Vodnej politiky

všetci

OTVORENIE:
- privítanie účastníkov – starosta obce Vinné Ing. Marián Makeľ
- príhovor Ing. Michal Kravčík, CSc. – Program obnovy krajiny a metodiky vodných rád - časový
harmonogram s cieľom vypracovať akčný plán vodnej rady okresov Michalovce a Sobrance
do konca marca 2020
- predstavenie všetkých zúčastnených

OČAKÁVANIA:
 vo vzťahu k procesu, čo budú prebiehať počas zasadnutia (stretnutia)
 vo vzťahu ku programu obnovy krajiny
Ing. Vincent Bajus – Agrotechna s.r.o. , Michalovce
- hĺbkové čistenie vodných tokov Čierna voda, Laborec, Uh
- úprava prietoku a zadržanie vody v regióne – vytvoriť čo najskôr riešenia
- riešenie problému sútoku 3 riek
Ing. Vladimír Vinco – starosta obce Čierne Pole
- vytvorenie vodozádžného prvku (nádrž) na zachytenie vody z poľa, popr. v miestach bývalých
močiarov
- zabezpečiť prívod dodatočnej vody, aby nádrž (rybník / močiar) bola trvalo naplnená
vodou – multifunkčné využitie (turistika, rybolov)
Štefan Janusko - Poľovnícke združenie Bažant, Budkovce
- úprava toku rieky Duša
- vyčistenie nánosov bahna v koryte rieky
- odstránenie náletových drevín
- oprava a sfunkčnenie závlahového systému – Stretávka až Bracovce
- meliorácia – pomocou závlahových systémov – opätovný návrat voľne žijúcej zveri
Dušan Volovár – OZ Gazda, Budkovce
- pomocou Vodnej rady vypracovať projekt a finančné prostriedky na riešenie problematiky
súvisiacej so zmenou klímy – úbytok vody v kraji – Budkovce ( rieky Duša a Čierna voda,
vyschnuté rybníky, málo spodnej vody)
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Michal Petro – OZ Gazda, Budkovce
- vyčistenie vodných tokov Duša a Laborec, ktoré pretekajú celým územím obce
- vyčistenie odvodňovacích kanálov
- vytvorenie hrádzok na reguláciu toku
Mgr. Matej Wiczmandy, PhD. – SHR, Budkovce
- získanie nových informácii – odborné, technické, legislatívne
Andrej Ivanko – Slovenský rybársky zväz, Budkovce
- obnova a regulácia vodných tokov
- úprava výtokových hrádzi
Peter Saboslai – starosta obce Senné
- zadržanie vody v regióne
- obnova melioračných kanálov
- čistenie tokov
- záchrana ekosystému
Ing. Marianna Šimková – starostka obce Hažín
- vytvoriť riešenia pre zachytenie stekajúcej vody z poli do kanalizácie
- vodozádržné prvky – rybník, dažďová záhrada
Ján Erdélyi – Pozemkové lesné spoločenstvo, Čičarovce
- čistenie toku riek
- obnova funkcie starých korýt rieky Latorica – revitalizácia tokov
- vytvoriť opatrenia na zadržanie vlahy v lesnom poraste
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová - projektový manažér (KSK)
vytvorenie akčného plánu pre región Michalovce, Sobrance, ktorý bude zahŕňať ochranu
a zadržiavanie vody a bude súčasťou stratégie kraja
Ing. Judita Bachledová – asistentka Vodnej rady (KSK)
- aktívne zapojenie všetkých členov Vodnej rady, pričom vytvoríme akčný plán, ktorý
implementujeme do programu obnovy krajiny a bude to mať reálny vplyv na územie regiónu
Michalovce, Sobrance
Štefan Tomáš
- brať do úvahy názory jednotlivých mikroregiónov
Róbert Landa – Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov, Remetské Hámre
zadržiavanie vody v regióne
Ing. Marián Makeľ – starosta obce Vinné
- riešenie PCB látok a kvality vody v Zemplínskej Šírave – cestovný ruch,
- zlepšenie kvality vody vo Vinianskom jazere – cestovný ruch,
- regulácia dažďovej vody v lesoch + zfunkčnenie rigolov v lesoch
- údržba tokov vo vlastníctve iných ako obce - riešenie problému týkajúceho sa pozemkov
a vodných plôch v správe SVP – zodpovednosť za kvalitu a údržbu vodných tokov
- spolupráca všetkých zainteresovaných členov Vodných rád navzájom
- prístupná komunikácia so štátnou správou
- čistenie vodných tokov a vodných plôch
Mgr. Ľubica Čornejová – starostka obce Jovsa (doplnené mailom 11.3.2020)
- regulácia dažďovej vody v lesoch
- budovanie vodozádržných prvkov na zadržanie vody v regióne
- údržba toku a zodpovednosť za kvalitu vody v Jovsianskom potoku (v správe lesov SR)
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ZHRNUTIE OČAKÁVANÍ
1. Vypracovanie akčného plánu, ktorý bude súčasťou stratégie kraja.
2. Obnova vodných tokov, ktorých korytá sú dlhodobo suché.
3. Vytvorenie vodozádržných opatrení – dažďové záhrady, rybníky, hrádzky v lesoch – ktoré by
okrem závlahy a zvýšenia výparu v regióne zabezpečili aj rozvoj turistiky a cestovného ruchu.
4. Vytvoriť postupy na čistenie vodných tokov čím sa zvýši kvalita vodných tokov.

FORMOVANIE VÍZIE VODNEJ RADY
- Veľa krištáľovo čistej vody
- Výsadba zelene a budovanie vodných plôch
- Veľa vodných plôch na rozvoj turistiky – zvýšenie atraktivity územia
- Vypracovanie manuálu pre obce –využitie potenciálu územia na zadržanie vody
- Dostatok čistej vody v regióne
- Revitalizácia starých tokov (mŕtvych ramien)
- Budovanie vodozádržných prvkov- nádrže, dažďové záhrady
- Aby sa myšlienky navrhnuté vodnou radou dostali do akčného plánu, a potom do života
- Zrealizované vodozádržné opatrenia s bohatou biodiverzitou a rekreačným využitím
- Voda pod kontrolou – využitie v prospech kraja, v prospech ľudí, v čase kedy chceme a na čo
chceme
- Voda ako silná stránka – zlepšenie kvality vody – podpora cestovného ruchu
- Zadržanie dažďovej vody v intraviláne obce
- Aby legislatíva bola nápomocná v ochrane pred povodňami a suchom
- Zvýšiť zodpovednosť komunít za stav vody
- Obnoviť bohatstvo čistej vody
- Obnoviť atraktivitu Šíravy
- Zemplín – bohatá, šťavnatá krajina
VÍZIA
Vytvorenie nových vodozádržných prvkov ( rybníkov, dažďových záhrad ), obnova vyschnutých korýt
riek, zlepšenie kvality pretekajúcich vôd a vodných plôch, čím sa zabezpečí zmena klímy v regióne,
obnoví sa ekosystém územia a v neposlednom rade sa zatraktívni región, čo podporí cestovný ruch
a zo Zemplínu sa opäť stane bohatá a šťavnatá krajina.

Termín ďalšieho stretnutia:
Predbežne dohodnutý termín 2.4.2020, Vinné, presný termín bude oznámený mailom.

Zápis:

Vypracovala

Organizácia

Meno

Dátum

Úrad KSK

Judita Bachledová

6.3.2020

Podpis
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