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1. ÚVOD 
Predkladaná správa o postupe realizácie a výsledkoch monitorovania geologických 

faktorov za obdobie rokov 2002 až 2009 je spracovaná na základe požiadavky sekcie geológie 
a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR (SGaPZ MŽP SR). V správe sú 
v zmysle záverov z pracovných rokovaní zástupcov SGaPZ MŽP SR a ŠGÚDŠ (14.4.2010, 
13.12.2010, 24.01.2011) predložené výsledky súhrnného spracovania z rokov 2002-2009 
podsystémov Čiastkového monitorovacieho systému Geologické faktory (ČMS GF). 

Realizáciu monitoringu zabezpečuje Stredisko ČMS GF, výkonom ktorého je poverený 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ŠGÚDŠ). SGaPZ MŽP SR plní úlohu 
odborného garanta úlohy Čiastkový monitorovací systém Geologické faktory (ČMS GF). 

Výsledky monitorovania sú každoročne predkladané na rokovanie vlády SR na základe 
Uznesenia vlády SR č. 907 z 21. augusta 2002, ktorým bola schválená „Koncepcia trvalo 
udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia“ a ktoré okrem iných požiadaviek 
uložilo v bode B.3 ministrovi životného prostredia SR k 30. aprílu 2003 a potom každoročne 
predkladať na rokovanie vlády „Informáciu o stave monitorovania geologických faktorov 
životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto 
haváriám“. 

V septembri 2006 bola podpísaná zmluva o spolupráci pri poskytovaní a využívaní 
geologických informácií medzi Úradom civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR (teraz sekcia 
integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu) a Štátnym geologickým 
ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) s platnosťou od 15. septembra 2006. Na základe tejto 
zmluvy je sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR informovaná o dôležitých 
výsledkoch monitorovania a tieto sa stávajú súčasťou informačného systému civilnej ochrany, 
operujúceho v rámci celého územia Slovenskej republiky. 

O závažných výsledkoch monitorovania sú ďalej priebežne informované orgány 
miestnej správy a samosprávy a dotknuté právnické a fyzické osoby. Kópie upozornení sú 
posielané na sekciu geológie a prírodných zdrojov MŽP SR. 

Monitorovacie práce realizované v jednotlivých podsystémoch ČMS GF boli 
každoročne zhodnotené a zverejnené na internetovej stránke Strediska ČMS GF 
(http//dionysos.gssr.sk/cmsgf) formou prehľadnej vizualizácie výsledkov meraní v grafickej 
forme, v mapových výstupoch, analýzou výsledkov pozorovaných ukazovateľov 
monitorovania geologických faktorov a v ročných správach. 

 
1.1. Monitorovací systém životného prostredia SR 

Monitoring životného prostredia Slovenskej republiky je systematické, dôsledne v čase 
a priestore definované pozorovanie presne určených charakteristík jednotlivých zložiek 
životného prostredia, alebo vplyvov naň pôsobiacich (spravidla v bodoch tvoriacich 
monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú 
oblasť a v súhrnne potom väčší územný celok. Základom monitorovacej činnosti je 
pozorovanie a následné hodnotenie stavu životného prostredia. Monitoring zabezpečuje 
objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu, kontrolnú, vedecko-výskumnú 
činnosť a pre verejnosť. 

Poskytovanie informácií o stave a vývoji jednotlivých zložiek životného prostredia je 
cieľom Informačného systému monitoringu životného prostredia. Informačný systém spolu 
s monitorovacím systémom životného prostredia je prostriedok, zabezpečujúci informácie 
o stave a trendoch v životnom prostredí pre viaceré úrovne používateľov. Ich realizáciou sa 
napĺňa právo každého občana na včasné a úplné informácie o stave ŽP, o príčinách 
a následkoch tohto stavu, zakotveného v Ústave Slovenskej republiky a zákone 
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí (205/2004 Z.z. v znení 
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neskorších predpisov). 
Vlastná realizácia celoplošného monitorovacieho systému životného prostredia 

Slovenskej republiky je založená na organizačnom a metodickom zjednotení existujúcich 
monitorovacích aktivít v rámci jednotlivých čiastkových monitorovacích systémov a ich 
vzájomnej harmonizácii. Realizáciu takéhoto systému je potrebné chápať ako proces, ktorý je 
založený na spolupráci mnohých odborníkov z viacerých oblastí, vzájomnom zosúladení 
prístupov a zjednocovaní používaných metód. 

 
Legislatívne vymedzenie Monitorovacieho systému životného prostredia SR 
a Informačného systému monitoringu 

Koncepcia monitorovania životného prostredia pre územie Slovenskej republiky 
a Koncepcia integrovaného informačného systému o životnom prostredí SR bola prijatá 
uznesením vlády SR č. 449 z 26. mája 1992. Vlastnú realizáciu monitorovacieho systému 
životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia 
Slovenskej republiky upravilo uznesenie vlády SR č. 620 zo 7.9.1993. Na základe týchto 
uznesení boli spracované projekty čiastkových monitorovacích systémov (ďalej len ČMS) 
opisujúce cieľový stav. Boli vytvorené strediská čiastkových monitorovacích systémov ako 
metodicko – koordinačné centrá, usmerňujúce realizáciu monitorovacích aktivít a bola 
zriadená medzirezortná Koordinačná rada monitoringu. 

V roku 1996 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 261/1995 o Štátnom informačnom 
systéme (ŠIS). Koncepcia rezortnej časti ŠIS MŽP SR bola schválená ministrom ŽP dňa 
27.6.1996 – Informačný systém o životnom prostredí (ISŽP). ISŽP pozostáva z 18 
subsystémov, medzi ktoré patrí i informačný systém monitoringu (ISM). Jeho cieľom je 
vytvoriť homogénny, previazaný celok informačných zdrojov z jednotlivých ČMS. Projekt 
ISM bol spracovaný podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 283 z 30. septembra 1996 a 
uznesením č. 1-1/2000 bol projekt ISM dňa 25. februára 2000 schválený v Rade vlády pre 
informatiku a rozbehlo sa jeho realizovanie. 

Koncepcia dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému 
v životnom prostredí bola prijatá uznesením vlády Slovenskej republiky č. 7 zo dňa 12.1.2000. 
Koncepciu vypracoval odbor informatiky MŽP SR v roku 1999, jej úlohou bolo premietnuť 
podnety a skúsenosti za obdobie od prijatia Koncepcie v roku 1992 do ďalšieho obdobia 
napĺňania úlohy s cieľom ”vybudovať komplexný monitorovací a informačný systém 
životného prostredia Slovenskej republiky”. Cieľovým stavom bol stabilný základný 
monitoring, definovaný v aktualizovaných projektoch jednotlivých ČMS, organizačne, 
personálne, technicky a finančne zabezpečený. 

Uznesením vlády SR č. 664/2000 bola schválená Koncepcia nového spôsobu 
financovania ochrany životného prostredia a časový a vecný harmonogram konkrétnych 
opatrení v súlade s požiadavkami EÚ na kvalitu životného prostredia, ako aj na výsledky 
screeningu sektoru životného prostredia. Od roku 2001 sú každoročne rozpočtovým 
opatrením bežným transferom prideľované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na 
zabezpečenie realizácie ČMS - Geologické faktory. 

V zmysle návrhu na zabezpečenie racionálnej úpravy systému environmentálneho 
monitoringu, schváleného operatívnou poradou ministra životného prostredia (OPM ŽP), bola 
spracovaná Koncepcia aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu na roky 
2005 - 2010. Vznikla na základe požiadavky MŽP SR prehodnotiť monitorované ukazovatele 
ŽP a zosúladiť ich s ukazovateľmi, ktorých sledovanie určujú medzinárodné dohovory 
a zákony SR. Obsahuje tabuľkovo zostavený systém ukazovateľov environmentálneho 
monitoringu pre jednotlivé čiastkové monitorovacie systémy, zatriedené podľa priority 
a využiteľnosti. Koncepcia bola schválená uznesením č. 42 OPM ŽP dňa 4.4.2005. 
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Monitoring životného prostredia Slovenskej republiky pozostáva z nasledovných 
čiastkových monitorovacích systémov: 

1. Ovzdušie 
2. Meteorológia a klimatológia 
3. Voda 
4. Rádioaktivita 
5. Geologické faktory 
6. Biota 
7. Lesy  
8. Odpady 
9. Pôda 
10. Cudzorodé látky v potravinách a krmivách 

 
1.2. Čiastkový monitorovací systém geologické faktory 

Čiastkový monitorovací systém geologické faktory tvorí neodmysliteľnú súčasť 
národnej environmentálnej monitorovacej siete a poskytuje údaje pre ostatné čiastkové 
monitorovacie systémy životného prostredia SR. 
 
Zámery a ciele ČMS geologické faktory 

Monitorovanie geologických faktorov významne prispieva k úrovni poznania 
aktuálneho stavu životného prostredia a predstavuje významný prvok pre včasnú identifikáciu 
zmien prostredia, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať vážne mimoriadne udalosti 
s rozsiahlymi ekonomickými dôsledkami. Predvídanie týchto udalostí a včasné preventívne 
opatrenia sú ekonomicky vhodnejšou formou riešenia, ako následné odstraňovanie ich škôd. 

Cieľom ČMS GF je pravidelné pozorovanie zmien a závislostí monitorovaných 
charakteristík, prognózovanie vývoja aktivity procesov, overovanie hodnovernosti prognóz 
v praxi, stanovenie kritických varovných úrovní a ich overovanie, zovšeobecnenie poznatkov 
na územie s rovnakou geologickou stavbou i podmienkami krajinného prostredia a overenie 
platnosti takéhoto zovšeobecnenia. 
 
Charakteristika ČMS geologické faktory 

Koncepcia ČMS geologické faktory vychádza z celkovej koncepcie monitorovania 
životného prostredia pre územie Slovenskej republiky. Účelovo je zameraný na tzv. 
geologické hazardy, t.j. škodlivé, prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré 
ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku človeka. Monitoring slúži na sledovanie 
a vyhodnocovanie mechanizmu negatívnych zmien v geologickom prostredí. 

Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov je tvorený samostatnými 
podsystémami, pre ktoré je charakteristickým odlišujúcim znakom pôsobenie špecifického 
geologického procesu, aktivovaného prírodnými, alebo antropogénnymi faktormi. K riešeniu 
každého podsystému pristupujeme samostatne, avšak optimálnym riešením je vzájomné 
prepojenie niektorých častí monitoringu geologických faktorov tak, aby jednotlivé merania sa 
navzájom dopĺňali a podávali ucelený obraz o stave geologického prostredia ako celku. Tejto 
základnej filozofii monitoringu je podriadený výber monitorovacích miest, frekvencia odberu 
vzoriek a zberu dát, ako aj spôsoby spracovania vzoriek hornín a najmä spôsob získavania 
údajov. 

Monitorovanie geologických faktorov bolo od roku 2000 vykonávané v zmysle projektu 
zostaveného na základe ZoD 152/2000/7.2. Štruktúra podsystémov čiastkového 
monitorovacieho systému geologických faktorov platná do roku 2005 je zobrazená v tab. 1.1.
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Tab. 1.1: Štruktúra podsystémov v rámci ČMS GEOLOGICKÉ FAKTORY v rokoch 
2000 - 2005 

Podsystém Názov podsystému Riešiteľská organizácia Zodpovedný riešiteľ 

01 Zosuvy a iné svahové 
deformácie 

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra , Bratislava Doc. RNDr. Peter Wagner, CSc. 

02 Erózne procesy Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava Mgr. Martin Ondrášik 

03 Procesy zvetrávania Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava RNDr. Pavel Liščák, CSc., 

04 Objemovo nestále sedimenty Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava RNDr. Alena Klukanová, CSc. 

05 Vplyv ťažby nerastov na 
životné prostredie Podsystém bol pozastavený 

06 Zmeny antropogénnych 
sedimentov 

Prírodovedecká fakulta UK 
Bratislava 
Katedra inžinierskej geológie 

Doc.Ing. Mirko Matys,CSc. 

07 Stabilita horninových 
masívov pod 
historickými objektmi 

Prírodovedecká fakulta UK 
Bratislava 
Katedra inžinierskej geológie 

RNDr. Ján Vlčko,CSc. 

08 
Antropogénne sedimenty 
pochované. 

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava 

RNDr. Mária Kováčiková (do roku 
2002) 
Ing. Jana Frankovská, CSc. (od roku 
2003) 

09 Tektonická a seizmická 
aktivita územia 

Prírodovedecká fakulta UK 
Bratislava 
Katedra inžinierskej geológie 

Doc.RNDr. Miroslav Hrašna,CSc. 

10 Monitorovanie kvality 
snehovej pokrývky 

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava RNDr. Dušan Bodiš, CSc. 

11 Monitorovanie seizmických 
javov na 
území Slovenskej republiky 

Geofyzikálny ústav SAV, 
Bratislava Doc. RNDr. Peter Moczo, CSc. 

12 Monitorovanie aktívnych 
riečnych sedimentov 

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava RNDr. Dušan Bodiš, CSc. 

13 Monitoring objemovej 
aktivity radónu 
v geologickom prostredí 

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra  
RC Spišská Nová Ves 

RNDr. Helena Smolárová 

 
 
Uznesenie vlády SR č. 803 z 12. októbra 2005 uložilo naďalej merať a pozorovať 

vodohospodárske objekty na stabilizačnom násype v údolí Handlovky a výsledky pozorovaní 
každoročne zahrnúť do informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného 
prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám. 

Na základe Koncepcie aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu 
(schválená uznesením č. 42 OPM ŽP dňa 4.4.2005), bola navrhnutá racionalizácia 
doterajšieho systému monitorovania, výsledkom čoho bolo zredukovanie CMS GF na 8 
podsystémov. 

Podľa novej štruktúry podsystémy: „Procesy zvetrávania“, „Zmeny antropogénnych 
sedimentov“, „Kvalita snehovej pokrývky“ a „Seizmické javy na území SR“ sa prestanú 
monitorovať ako samostatné podsystémy. Pôvodné podsystémy 09 a 11 sa zlúčia do nového 
podsystému 02. Pôvodné podsystémy 06 a 08 budú čiastočne sledované v rámci náplne 
nového podsystému 03. Pôvodné podsystémy 03 a 10 budú čiastočne sledované v rámci 
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náplne nových podsystémov 01 a 07. 
Merania pokračovali v nasledovných podsystémoch: 

01 Zosuvy a iné svahové deformácie 
02 Tektonická a seizmická aktivita územia 
03 Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží 
04 Vplyv ťažby na životné prostredie 
05 Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí 
06 Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi 
07 Monitorovanie riečnych sedimentov 
08 Objemovo nestále zeminy 

Monitorovanie podsystému „Erózne procesy“ bolo ukončené k 31.12.2005. V prípade 
výskytu významného rozvoja výmoľovej erózie bude tento jav monitorovaný v rámci 
podsystému 01 „Zosuny a iné svahové deformácie“. V podsystéme 04 „Vplyv ťažby na 
životné prostredie“ bolo obnovené monitorovanie od roku 2006. 
 
Tab. 1.2: Štruktúra podsystémov v rámci ČMS GEOLOGICKÉ FAKTORY od roku 2006 

Podsystém Názov podsystému Riešiteľská organizácia Zodpovedný riešiteľ 

01 Zosuvy a iné svahové 
deformácie 

Štátny geologický ústav D. Štúra, 
Bratislava Doc. RNDr. Peter Wagner, CSc. 

02 
Tektonická a seizmická 
aktivita územia 

Štátny geologický ústav D. Štúra, 
Bratislava 
Geofyzikálny ústav SAV, 
Bratislava 

Doc.RNDr. Miroslav Hrašna,CSc. 
 
Doc. RNDr. Peter Moczo, CSc 
(monitorovanie seizmických javov). 

03 Antropogénne sedimenty 
charakteru environmentálnych 
záťaží 

Štátny geologický ústav D. Štúra, 
Bratislava Ing. Jana Frankovská, CSc. 

04 Vplyv ťažby na životné 
prostredie 

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, RC Spišská Nová Ves Ing. Peter Bajtoš, PhD. 

05 Monitoring objemovej 
aktivity radónu 
v geologickom prostredí  

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, RC Spišská Nová Ves RNDr. Augustín Gluch  

06 Stabilita horninových 
masívov pod historickými 
objektmi 

Prírodovedecká fakulta UK 
Bratislava 
Katedra inžinierskej geológie 

RNDr. Ján Vlčko,CSc. 

07 Monitorovanie riečnych 
sedimentov 

Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava RNDr. Dušan Bodiš, CSc. 

08 Objemovo nestále sedimenty Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, Bratislava RNDr. Alena Klukanová,CSc. 
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