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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Problematika spracovaná v habilitačnej práci je aktuálna a spoločensky významná vzhľadom k environmentálnym aspektom, ktoré kladú stále väčší
dôraz na kvalitu obnovy území postihnutých povrchovým dobývaním počas, aj po ukončení aktívnej ťažby, najmä v súvislosti s dopadmi a vplyvmi
povrchovej ťažby na životné prostredie. Správne vyhodnotenie rekultivačných princípov a záväzkov ťažobných subjektov voči ochrane životného
prostredia je predpokladom akceptovateľnosti ťažobných aktivít na území SR v budúcnosti a to z hľadiska prijatia lokálnymi skupinami obyvateľstva /aj
aktivistami/, ako aj pre vnímanie celej činnosti navrhovateľa štátnymi orgánmi v povoľovacom procese.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

V práci bol použitý súbor informácií od medzinárodných autorov, s prihliadnutím na trendy dnešného vývoja v oblasti environmentu a techník v oblasti
rekultivácie v medzinárodných podmienkach. Hlavné vedecké metódy použité v práci boli analýzy prierezom informačných zdrojov, porovnávanie
dostupných teoretických údajov k spracovávanej problematike, empirické metódy ako pozorovanie a skúsenosti z konkrétnych povrchových lomov v
Košickom kraji. Okrem štandardných metód bolo použité aj legislatívne porovnávanie so susednými krajinami. Praktickými príkladmi bolo overené
teoretické penzum informácií na už ťažených lomoch s možnosťou použiteľnosti univerzálnym spôsobom, preto považujem metódy za využiteľné v
praxi s presahom aj do legislatívnej oblasti. Je potrebné podčiarknuť, že aplikovaná technika Delphi metódy mala značný vplyv na výsledky práce.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Štúdiom dôležitých zdrojov, poznaním lokálnych aspektov s univerzálnou použiteľnosťou a zistením environmentálnych nedostatkov, ale aj vlastných
poznatkov definovala autorka cieľ práce. Následne stanovila čiastkové ciele, v rámci ktorých pomocou jednotlivých vedeckých metód dospela k
výsledkom a tie boli podrobne vyhodnotené. Ich praktickú použiteľnosť doložila prostredníctvom uvedenej metodiky technických aspektov banskej
činnosti, poslednej fázy ťažby nerastných surovín s prihliadnutím na to, že aktívna ťažba nerastných surovín má prebiehať tak, aby mala minimálny
vplyv na životné prostredie aj po jej ukončení. Pozitívne tiež hodnotím, že autorka spracovala aj detailný analytický prehľad súčasného stavu a vývoja
riešenej problematiky na pôde medzinárodnej, ako aj domácej.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Predkladaná práca má podľa môjho názoru pozitívny vplyv na rozvoj vedy a techniky, keďže sa nachádzame v stave nedostatku aktuálneho nástroja
hodnotenie kvality rekultivácie krajiny po ukončení ťažby. Celkovo metodiku hodnotím v zmysle využitia na miestach povrchovej ťažby nerastných
surovín ako univerzálnu a aplikovateľnú v praxi.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

*    Čo považujete za najvhodnejší spôsob rekultivácie po ukončení ťažobnej činnosti – z hľadiska pritiahnutia pozornosti verejnosti k pozitívnemu
prijatiu ťažobných aktivít ešte v čase povoľovania?

*    Uveďte 2 pozitívne a 2 negatívne príklady rekultivácie po ťažbe na Slovensku.

*    Aký orgán a akou formou by mal kontrolovať finančnú rezervu na rekultiváciu v podmienkach SR?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

V habilitačnej práci bol stanovený hlavný cieľ a to vytvorenie metodiky tvorby a výpočtu indexu pre hodnotenie kvality rekultivácie krajiny po ukončení
ťažby v povrchových dobývacích priestoroch. K čiastkovým cieľom práce, ktoré napomáhajú dosiahnuť celkový cieľ patrí prepojenie medzi
vedeckými vedomosťami a praktickými potrebami v poslednej fáze banskej činnosti pri povrchovej forme dobývania nerastov. Ďalšími čiastkovými
postupmi bolo zameranie sa na päť skupín parametrov pre hodnotenie zóny, na tzv. homogénne časti v rámci celého obnoveného územia, akými sú
geotechnické riziko, odvodňovacia sieť, erózia a fyzická degradácia, kvalita pôdy a funkčný stav vegetácie. Okrem toho boli brané do úvahy aj tri
skupiny pre hodnotenie celej oblasti zasiahnutej dobývaním, kde medzi navrhnuté parametre patria integrácia krajiny, ekologická prepojenosť a
antropogénne vplyvy. Po vykonaní analýzy a stanovení problémov v environmentálnej oblasti z nej plynúcich, práca ustanovuje metodiku tvorby a
výpočtu indexu pre hodnotenie kvality rekultivácie krajiny po ukončení ťažby v povrchových dobývacích priestoroch. Pre dosiahnutie stanoveného



cieľa autorka využila vhodné metódy vedeckej činnosti. Pri pohľade na kvalitu vypracovania systému a previazanosti údajov a ich významu, je možné
považovať cieľ práce za splnený.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Konštatujem, že autorka habilitačnej práce Ing. Oľga Glova Végsöová, PhD., preukázala schopnosti tvorivej vedeckej práce. Predložená práca je
kvalitná, má prehľadné členenie, je v nej rozmer vedecký aj rozmer s dopadom na prax, aktuálnosť témy v kontexte environmentálnych dopadov ťažby
nerastných surovín zdôrazňuje prínos a spĺňa podmienky kladené na tento druh práce, preto ju odporúčam k obhajobe a po jej úspešnom obhájení
navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul

"docent (doc.)"

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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