Zápis k stretnutiu členov vodnej rady mikroregiónu Poondavie
Dokument:
Názov dokumentu

zapisnica_3_Poondavie_10_5_2022

Poradové číslo

3/2022

Stav

Zapísané

Názov stretnutia:
Názov akcie

Pracovné stretnutie členov vodnej rady mikroregiónu Poondavie

Dátum

10.5.2022

Miesto

Obecný úrad Rakovec nad Ondavou 072 03, Rakovec nad Ondavou 209

Čas

15:30 – 17:00

Zoznam účastníkov:
Organizácia

Pozvaní

Účastník

poslanec KSK

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Ing. Michal Kravčík, CSc.

KSK

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

KSK

Mgr. Iveta Urbanová

Mgr. Iveta Urbanová

Obec Markovce

PhDr. Valéria Eľková

Obec Moravany

Mgr. Vladimír Čeklovský

Obec Horovce

Erik Timko

Obec Rakovec nad Ondavou

MVDr. Peter Olejník

D.K.AGRO, spol. s.r.o.

Dušan Krnáč

L.V.KUCHÁR spol. s.r.o.

Vladimír Kuchár

AGROVES s.r.o.

Ing. Jozef Ranič

Roľnícke družstvo Trhovište

Ing. Július Fazekaš

Poľovnícky spolok – Urbár
Trhovište

Stanislav Karafa

Poľovnícke združenie „Čajka“
Kačanov

Michal Tomko

Občiansky aktivista

Ing. Viliam Procek

Občiansky aktivista

Milan Vaľovský

Mgr. Vladimír Čeklovský
MVDr. Peter Olejník

Program stretnutia:
Číslo

Popis bodu programu

Zodpovední

1.1

Otvorenie

Kravčík, Jokeľová

1.2

Prezentácia konceptu pripravovaného Fóra Košického kraja
o obnove krajiny

Kravčík, Jokeľová

1.3

Záver a diskusia

všetci

1

Otvorenie:
- úvodné slovo organizátorov Fóra Košického kraja k obnove krajiny - Ing. Michal Kravčík, CSc.,
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, v súvislosti s pripravovaným Fórom Košického kraja k obnove
krajiny
Prezentácia konceptu pripravovaného Fóra Košického kraja k obnove krajiny:
- predstavenie konceptu pripravovaného Fóra Košického kraja k obnove krajiny, naplánovaného
na 9.júna 2022 v Košiciach, v súlade so schváleným plánom Vodných rád obnovy poškodenej
krajiny Košického kraja
- priblíženie predbežného programu fóra, rozdelenia do tematických blokov a predstavenie tém,
ktoré na Fóre zaznejú
- účastníkom stretnutia bola ponúknutá možnosť na Fóre aktívne participovať formou príspevku
venovanému predstaveniu doterajších aktivít a práce zainteresovaných členov regionálnych
platforiem vodných rád, ktoré poslúžia ako inšpirácia a príklad dobrej praxe pre ostatné
okresy, zapojené do iniciatívy
- súčasťou pripravovaného Fóra košického kraja k obnove krajiny budú aj panelové diskusie
zamerané na tému identifikácie rizík, bariér a prekážok efektívnej realizácie Plánu zlepšenia
ochrany a obnovy poškodených ekosystémov – účastníci sú pozvaní sa do týchto aktívnych
diskusií zapojiť a spoločne hľadať riešenia v zmysle posilnenia participatívneho riadenia
v jednotlivých okresoch
Záver a diskusia:
- obaja prítomní členovia Vodnej rady mikroregiónu Poondavie prejavili záujem o aktívnu
participáciu na Fóre Košického kraja k obnove krajiny, presné znenie príspevku bude
dojednané v priebehu nasledujúcich dní, po stretnutí. MVDr. Peter Olejník zdôraznil potrebu
inštitucionalizácie vodných rád, v záujme vyvinutia väčšieho tlaku na obmedzenia v oblasti
legislatívy a nevysporiadaných pozemkov. Tieto častokrát znemožňujú obci Rakovec nad
Ondavou realizovať vodozádržné opatrenia
- obaja prítomní členovia vodnej rady priblížili viaceré inšpiratívne vodozádržné opatrenia, ktoré
boli v obciach realizované a mohli by poslúžiť ako príklad dobrej praxe pre iné obce
- na stretnutí sa viac rád zohľadnila potreba prenesenia nápadov z praxe do legislatívneho
rámca, ktoré by uľahčili realizáciu vodozádržných opatrení v regiónoch
- diskutovalo sa o nutnosti nastavenia motivačných finančných nástrojov
účastníkom stretnutia bolo prisľúbené zaslanie doplňujúcich informácií v zmysle
pripravovaného Fóra Košického kraja k obnove krajiny (šablóna na prezentáciu, tematické
okruhy, predbežný program). Všetky tieto informácie budú zaslané aj neprítomným členom
Vodnej rady mikroregiónu Poondavie.
Termín ďalšieho stretnutia:
„Fórum Košického kraja k obnove krajiny“ – 9.06.2022, Kongres hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01
Košice.
Zápis:
Vypracovala

Organizácia

Meno

Dátum

Úrad KSK

Mgr. Iveta Urbanová

10.5.2022

Podpis

2

