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I.
Predmet dohody

Predmetom dohody je vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní ochrany a praktickej
starostlivosti o jaskyne v Slovenskej republike. Zahŕňa aktivity týkajúce sa prípravy a realizácie
ochranárskych opatrení, speleologickej strážnej služby, ako aj výskumu, monitorovania a
dokumentácie jaskýň alebo iných krasových javov pre potreby ochrany prírody.
II.
Okruhy a formy vzájomnej spolupráce
V zmysle predmetu tejto dohody (čl. I.) bude vzájomná spolupráca zameraná na:
a) uzatváranie vchodov do jaskýň a ich udržiavanie v dobrom technickom stave,
b) vykonávanie speleologickej strážnej služby a inej kontrolnej činnosti v jaskyniach,
c) vykonávanie speleologického prieskumu vo vzťahu k spoznávaniu prírodných hodnôt prírodných
pamiatok – jaskýň, objasňovaniu ich genézy a iných vývojových súvislostí v rámci vybraných
krasových území,
d) geologický, geomorfologický a iný geovedný výskum krasu a jaskýň, speleoklimatický a
hydrologický monitoring vo vybraných jaskyniach, monitorovanie a ochrana chiropterofauny (v
spolupráci s členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí majú potrebné odborné predpoklady
túto činnosť vykonávať),
e) budovanie dokumentácie jaskýň pre potreby ochrany prírody (lokalizácia vchodov do jaskýň,
meračská dokumentácia jaskýň, dokumentácia zistených negatívnych antropogénnych zásahov a pod.),
f) osvetovú prácu a environmentálnu výchovu zameranú na ochranu krasu a jaskýň (prednášková
činnosť, náučné exkurzie a pod.),
f) účasť na odborných a iných podujatiach usporadúvaných druhou zmluvnou stranou, organizovanie
spoločných podujatí zameraných na prezentáciu výsledkov speleologického výskumu a prieskumu
jaskýň a na výchovu členskej základne Slovenskej speleologickej spoločnosti,
h) edičnú činnosť zahrňujúcu vydávanie odborných a náučno-populárnych titulov speleologickej
literatúry, výmena literatúry, propagačných a iných materiálov vydávaných zmluvnými stranami.
III.
Bezpečnosť pri speleologickej činnosti
1. V prípade vykonávania speleologickej činnosti v sprístupnených jaskyniach v zmysle predmetu tejto
dohody (čl. I.) jej vykonávatelia:
a) v súlade s § 0110, ods. 3 Bezpečnostného predpisu pre jaskyne č. 3000/1975 SBÚ nesmú nič meniť
na prevádzkových a bezpečnostných zariadeniach jaskyne bez súhlasu Správy slovenských jaskýň,
b) musia byť primerane oboznámení s ustanoveniami havarijných plánov jednotlivých jaskýň.

2. Za prípadný úraz pri speleologickej činnosti v nesprístupnených jaskyniach a nesprístupnených
častiach sprístupnených jaskýň v zmysle predmetu tejto dohody (čl. I.) alebo v dôsledku porušenia
podmienok 1. a) a b) čl. III. tejto dohody nenesie Správa slovenských jaskýň zodpovednosť.
IV.
Platnosť dohody a ročné vykonávacie plány
1. Dohoda je uzavretá na dobu neurčitú.
2. Dohodu možno zrušiť na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán. Možno ju
vypovedať aj písomne jednou zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je šesť mesiacov.
3. Konkretizáciu úloh na jednotlivé roky určujú ročné vykonávacie plány, ktoré sa na základe písomne
predložených návrhov prerokujú za účasti obidvoch zmluvných strán najneskôr do konca novembra
každého roku a uzavrú do jedného mesiaca po schválení Plánu hlavných úloh Správy slovenských
jaskýň Ministerstvom životného prostredia SR.
4. V rámci plnenia úloh v zmysle predmetu tejto dohody (čl. I.) Správa slovenských jaskýň uzavrie so
Slovenskou speleologickou spoločnosťou zmluvu o zabezpečení speleologickej strážnej služby a zmluvy
na zabezpečenie čiastkových úloh s vybranými speleologickými skupinami a klubmi alebo členmi tejto
spoločnosti.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch. Obe zmluvné strany obdržia po dva exempláre.
2. Zmeny a dodatky k tejto dohode musia byť vyhotovené písomnou formou a podpísané obidvomi
stranami.
3. Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
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