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5. Záver 
V rámci riešenia úlohy sa počas celého obdobia monitorovania nahromadili bohaté 

súbory údajov o zmenách jednotlivých pozorovaných parametrov. Získané časové rady zmien 
monitorovaných ukazovateľov stavu životného prostredia boli doteraz najčastejšou formou 
prezentácie výsledkov monitorovania a poskytovali názornú ilustráciu o vývoji a vzájomnom 
vzťahu zmien jednotlivých parametrov. Okrem priebežných informácií a upozornení pre 
orgány štátnej správy, miestnej samosprávy, resp. vlastníkov ohrozených objektov je o 
aktuálnom stave lokalít spracovávaný materiál „Informácia o stave monitorovania 
geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti 
predchádzania týmto haváriám“, ktorý sa každoročne predkladá na rokovanie vlády SR 
a prehľadné, verejne prístupné hodnotiace správy sú umiestňované na internete 
(www.geology.sk – Stredisko ČMS GF – Publikácie a správy). 

V podsystéme Zosuvy a iné svahové deformácie vďaka dlhodobému monitorovaniu 
došlo k nahromadeniu bohatých súborov údajov o zmenách jednotlivých pozorovaných 
parametrov. Okrem ich prezentácie formou časových radov zmien sa na lokalitách 
s dostatočne hustou sieťou monitorovacích bodov realizovali i ďalšie, názornejšie spôsoby 
vyjadrovania výsledkov monitorovania, napríklad metódou komplexného hodnotenia aktivity 
svahového pohybu v príslušnom časovom období (na lokalitách Veľká Čausa a Okoličné). 

I keď doterajšie obdobie monitorovania predstavovalo v prvom rade etapu zberu, 
systematického ukladania a rôznych spôsobov spracovania nameraných údajov, dosiahlo sa už 
v tomto štádiu viacero celospoločensky cenných praktických výsledkov na konkrétnych 
lokalitách. Spomenúť možno, napríklad, preloženie trasy vysokotlakového plynovodu mimo 
územia aktívneho zosuvu na lokalite Fintice, navrhnuté na základe výsledkov monitorovania. 
Kompletná oprava a utesnenie splaškovej kanalizácie na zosuve pri Bojniciach (v roku 2009) 
zamedzila prienik odpadových vôd, ktoré spôsobovali aktivizáciu zosuvných hmôt. Výsledky 
dlhodobého monitorovania prispeli k rozhodnutiu o preložení trasy železnice mimo územie, 
trvalo ohrozované periodickými aktivizáciami zosuvných hmôt na lokalite Okoličné. Na 
lokalite Demjata bol na základe preukázaných lokálnych prejavov nestability skalných blokov 
svah čiastočne upravený a stabilizovaný. Turistický chodník v Slovenskom raji (v doline 
Suchá Belá) bol na základe opakovaného fotogrametrického zhodnotenia v roku 2007 
preložený mimo dosah potenciálne nestabilného skalného bloku. 

Stav monitorovacej siete a metódy monitorovania na jednotlivých lokalitách sú však 
odlišné, čo podmieňuje aj rôzne možnosti spracovávania výsledkov a predstavy o ďalšom 
vývoji pozorovaní. 

Nesporne najvyššia kvalita monitorovania sa dosiahla na zosuvných lokalitách Veľká 
Čausa a Okoličné, na ktorých sú inštalované i systémy včasného varovania pred aktivizáciou 
zosuvov. Vzhľadom na plošný rozsah týchto lokalít ide však o zabezpečenie iba ich citlivých 
častí; úplné pokrytie systémom včasného varovania by si vyžadovalo inštaláciu súboru 
vzájomne prepojených meracích prístrojov. Komplex monitorovacích metód sa používa aj na 
ďalších, celospoločensky významných lokalitách. Za vcelku dostatočný možno považovať 
rozsah monitorovania sanovaných zosuvov Handlová-Kunešovská cesta, Dolná Mičiná, 
Handlová-zosuv z roku 1960, Bojnice i Kvašov. Na dôležitej lokalite Fintice je 
monitorovacími objektmi málo pokrytá najaktívnejšia, spodná časť transportačnej oblasti 
zosuvu. V najbližšej budúcnosti možno očakávať významné skvalitnenie monitorovania 
lokality Hlohovec-Posádka, na ktorej sa rozširuje sortiment monitorovacích meraní, 
frekvencia monitorovania  i hustota siete monitorovacích objektov. Z hľadiska sortimentu 
používaných monitorovacích metód však možno považovať za nedostatočné pozorovanie 
zosuvných svahov na lokalitách Handlová-Morovnianske sídlisko, Slanec-TP a čiastočne 
i Ľubietová, na ktorých sa realizuje iba režimové pozorovanie zmien hĺbky hladiny podzemnej 
vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení. 
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Kvalita monitorovania štyroch lokalít svahových pohybov charakteru plazenia je 
úmerná mechanizmu pohybov i celospoločenskej dôležitosti lokalít. 

Z lokalít monitorovania prejavov svahových pohybov charakteru rútenia je 
najkvalitnejšia úroveň monitorovacej siete i aplikovaných metód na lokalitách Banská 
Štiavnica a Demjata. I na týchto lokalitách je však nevyhnutné postupne prejsť k moderným 
metódam geodetického monitoringu, napr. k technológii terestrického laserového skenovania 
povrchu skalnej steny, ako aj k prognostickým, napr. mikroseizmickým metódam 
monitorovania zmien napätostného stavu horninového prostredia. 

Monitorovanie Stabilizačného násypu Handlová zodpovedá minimálnym 
požiadavkám, aké sú na pozorovanie tak náročného hydrotechnického diela kladené. Je však 
nevyhnutné, aby z výsledkov monitorovania vyplývajúce požiadavky (napr. o sprevádzkovaní 
obvodových odvodňovacích rigolov) boli splnené. 

Doterajšie praktické výsledky monitorovania svahových pohybov, ako aj perspektívy 
systematického doplňovania a využitia rozsiahlej databázy údajov ilustrujú odôvodnenosť 
dlhodobého monitorovania svahových pohybov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
rozsiahla databáza údajov z doterajšieho priebehu monitorovania predstavuje podklad pre 
prechod na vyšší stupeň hodnotenia stabilitného stavu pozorovaných lokalít, ktorým je 
zdôvodnená lokalizácia a objektívne nastavenie systémov včasného varovania, ako aj 
prognózovanie vývoja stabilitného stavu pri rôznych hodnotách okrajových podmienok 
vplývajúcich faktorov. 

Monitoring tektonickej a seizmickej aktivity na území Slovenska preukázal 
významné pohyby povrchu i pohyby pozdĺž zlomov, ako aj seizmickú aktivitu územia. 
Merania pohybov povrchu územia preukázali v priemere  hodnotu rýchlosti pohybov 1,6 mm 
za rok v severovýchodnom smere. Od tejto priemernej hodnoty sa vyskytujú odchýlky 
podmienené pootáčaním blokov zemskej kôry, oddelených zlomami. 

Meraním pohybov pozdĺž zlomov bol na lokalite Branisko zaznamenaný posun cca  1 
mm a objavilo sa niekoľko otvorených trhlín, paralelných s priebehom zlomu, vo vnútri 
tunelovej rúry. V prípade pokračovania pohybov bude potrebné vykonať sanáciu trhlín aby 
nedošlo k prieniku vody z horninového masívu do tunela. O situácii bola informovaná 
Slovenská správa ciest. 

Výrazným medzníkom v kvalite monitorovania zemetrasení na Slovensku bol projekt 
Modernizácie a doplnenia Národnej siete seizmických staníc. Zlepšenie pokrytia územia 
Slovenskej republiky seizmickými stanicami a zvýšenie citlivosti seizmického monitoringu sa 
výrazne prejavilo aj na výsledkoch monitorovania zemetrasení. Od roku 2005 bolo možné 
všetky makroseizmicky pozorované zemetrasenia na území Slovenska lokalizovať aj 
seizmometricky. Realizáciou projektu sa podstatne zvýšila úroveň kvality monitorovania 
seizmických javov na území Slovenskej republiky, vytvorili sa predpoklady na dobrú 
a včasnú súčinnosť s orgánmi štátnej správy (napr. s Civilnou ochranou) v prípade výskytu 
silného zemetrasenia na území Slovenska a bolo umožnené včasne a dostatočne (t. j. na 
štandardnej európskej úrovni) informovať verejnosť o zemetraseniach na Slovensku. 

V podsystéme Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží 
bolo do roku 2006 ukončené vyhľadanie lokalít budovaných antropogénnymi sedimentmi 
pochovanými. Vykonávala sa postupná inovácia identifikačných listov odkalísk na Slovensku 
s následnou prehľadnou kontrolou a návrhmi prevádzkovania, sanácie, prípadne likvidácie 
odkalísk. Z hľadiska dlhodobej stability je potrebné upozorniť na zvýšené riziko porušenia  
stability rudných odkalísk Slovinky, okres Spišská Nová Ves a Nižná Slaná, okres Rožňava z 
dôvodu nevykonávania dohľadu a nerealizovania stabilizačných opatrení. V súčasnom stave 
svojou existenciou odkalisko Slovinky najviac ohrozuje mesto Krompachy. 

Na viacerých monitorovaných lokalitách (Myjava, Modra, Šulekovo, Bojná, 
Krompachy – Halňa, Šaľa, Zemianske Kostoľany, Poša) boli zistené veľmi vysoké 
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koncentrácie rozpustených organických a anorganických látok a vysoká mineralizácia 
podzemnej vody. Na lokalite Myjava-Surovín sú pretrvávajúcim problémom aj erózne ryhy, 
hlboké až po podložné geotextílie a na lokalite Krompachy – Halňa ohrozuje ovzdušie tvorba 
plynov. Pozitívnym zistením bol na lokalite Poša klesajúci trend vymývania hlavného 
kontaminantu – arzénu, potvrdený realizovanými odbermi povrchovej vody a riečneho 
sedimentu potoka Kyjov. 

V rámci tohto podsystému boli v rokoch 2002 – 2009 zhodnotené aj výsledky 
opakovaných meraní parametrov zmien antropogénnych sedimentov na 2 odkaliskách 
elektrárne ENO Nováky (pôvodné a definitívne), 2 odkaliskách Dusla Šaľa (RSTO a Amerika 
1) a 2 odkaliskách rudných flotačných odpadov pri Banskej Štiavnici (Lintich a Sedem žien). 
Na odkalisku RSTO (Duslo Šaľa) dochádza k zmenám v deformačnom správaní prostredia v 
dôsledku presunu ropných a iných neznámych chemických látok. Na odkalisku ENO 
definitívne (Nováky) pod okrajovým svahom úložiska sú sedimenty s vysokým podielom 
jemnozrnných frakcií (ílu), ktoré by mohli pri väčšom nasýtení popolčeka vodou spôsobiť 
nestabilitu prostredia. Z hľadiska stabilitných pomerov by bolo potrebné obe odkaliská 
monitorovať. Azda najzávažnejšie poznatky boli zistené na odkalisku Lintich, kde dochádza 
k nepovolenej ťažbe naplavených materiálov z hrádze a z pláne odkaliska, čo znižuje stabilitu 
jeho časti a hrozí zrútením ťažobných stien. Vzhľadom na to je potrebné zamedziť akýkoľvek 
vstup nepovolaným osobám do priestoru tohto odkaliska. I na odkalisku Sedem žien by bolo 
potrebné realizovať aspoň najnutnejšie sanácie na zabezpečenie dlhodobej stability. 

Environmentálne záťaže sa v návrhu zákona o environmentálnych záťažiach 
vymedzujú ako stav vzniknutý kontamináciou horninového prostredia (vrátane podzemnej 
vody) nad mieru ustanovených kritérií. V súvislosti s tým do súboru monitorovaných lokalít 
odporúčame zaradiť lokality z Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý je 
výsledkom riešenia úlohy „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej 
republiky“. 

Monitorovaním vplyvu ťažby na životné prostredie v období rokov 2007 – 2009 
bola dokumentovaná kontaminácia prostredia výtokmi banských vôd, ich priesakmi z háld 
a odkalísk. Vzhľadom na hydrogeologické pomery lokalít, zložky uvoľňované do podzemnej 
vody rýchlo prestupujú do miestnych povrchových tokov a zhoršujú ich kvalitu. Zo súboru 
monitorovaných lokalít je najnepriaznivejšia situácia na lokalitách Smolník, Špania Dolina, 
Dúbrava a Pezinok, kde hlavné recipienty dosahujú v monitorovaných profiloch najhoršiu 
triedu V, a na lokalite Rudňany (trieda IV). Lokálne negatívne ovplyvnenie kvality miestnych 
povrchových tokov sa zistilo i na lokalitách Novoveská Huta, Slovinky, Jelšava a Lubeník. 

Ďalším významným environmentálnym problémom je stabilita povrchu nad 
vyťaženými časťami ložiska a rozsah povrchových závalov. K najrizikovejšej skupine patria 
ložiská magnezitu. Vysoko riziková je i oblasť ložiska Rudňany-Poráč a Novoveská Huta. 

V oblasti Hnedouhoľného hornonitrianskeho revíru boli monitorované systémy 
štyroch najvýznamnejších štôlní, v zmysle environmentálneho rizika sa územie hodnotí ako 
oblasť so stredným rizikom. Zdokumentované boli zvýšené hodnoty celkových mineralizácií 
vôd, tieto sú však porovnateľné s vodami v miestnych recipientoch. V sedimentoch z baní z 
Hornonitrianskej oblasti boli pozorované v štôlni bane Cígeľ vysoké obsahy As a v štôlni v 
Handlovej zvýšené obsahy Hg. 

Špecifickým problémom ťažobných území je nebezpečenstvo náhlych prievalov 
banskej vody z opustených banských diel. Prípad prievalu z opustenej Novej štôlne na lokalite 
Teplička nad Hornádom i prieval banskej vody v Gelnici dokumentovali značné rezervy 
v prevencii vzniku takýchto udalostí. 

Meraním objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí boli preukázané 
variácie radónu v dôsledku odlišností klimatických pomerov počas realizácie terénnych prác 
a rozdielnej geologickej stavby podložia referenčnej plochy,  avšak nedá sa dostatočne 
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kvalifikovane posúdiť ich priebeh počas roka. Medzi dôležité poznatky monitorovania radónu 
v pôde patrí jav prudkého poklesu variácií objemovej aktivity radónu, ktorý bol zaznamenaný 
na lokalite v Novoveskej Hute, a ktorý sa pravidelne opakuje takmer každý rok pri výskyte 
prvých mrazov. Z analýzy výsledkov monitoringu tiež vyplýva, že pri určení 
plynopriepustnosti pre radón treba posúdiť aj homogenitu hornín, ktorá ovplyvňuje distribúciu 
radónu v danom prostredí. 

Priebeh ročných variácií objemovej aktivity radónu vo vodách má svoju pravidelnosť 
v náraste koncentrácií v zime, s maximom na jej konci, resp. až na jar, ktorá dosahuje často 
dvojnásobok minimálnych koncentrácií radónu v lete až jeseni. 

V prameňoch z okolia Bratislavy však boli opakovane každý rok registrované 
významné zmeny výdatností, nebol však zistený vplyv týchto zmien na obsahy radónu vo 
vode, teda korelácia medzi obsahmi radónu a výdatnosťou tu nebola preukázaná. 

Dlhodobé merania potvrdili opodstatnenosť monitorovania stability skalných 
masívov pod historickými objektmi. Z výsledkov vyplýva, že monitorované lokality nie sú 
v bezprostrednom ohrození vzniku výraznejšieho deštruktívneho javu, i keď ani táto možnosť 
nie je vylúčená, najmä na hradoch Strečno, Trenčín i niektorých ďalších. Pomerne konštantné 
pohyby vykazuje Spišský hrad, ktorý sa pripravuje na rekonštrukciu, takže merania majú 
svoje opodstatnenie i do nasledujúcich rokov. Dominantný pohyb je monitorovaný na tzv. 
Perúnovej skale, ktorá sa jednoznačne vykláňa smerom na SZ – JV, pričom z vnútornej strany 
porušuje murivo dolného paláca. Zároveň však nemožno vylúčiť ani pohyb okrajových 
blokov. Na hrade Devín výsledky meraní poslúžili ako základ na vykonanie technických 
stabilizačných opatrení, čím monitoring na tejto lokalite splnil svoje poslanie. Pohyby na 
hrade Strečno majú výrazne oscilačný charakter, čo je v zhode s dlhodobým trendom, pričom 
hodnota relatívneho pohybu bloku (otvorenie trhliny) dosiahla až 1,50 mm. Meracie 
stanoviská na Uhrovskom hrade sú situované v staticky narušenej a v súčasnosti 
rekonštruovanej kaplnke, ako aj v exteriérovej časti. Najvýraznejšie pohyby boli 
zaregistrované v hornej časti kaplnky. Na hrade Trenčín sú meracie stanoviská osadené od r. 
2006 na dvoch miestach pred vstupom do hradného areálu, na skalnom výbežku pod 
Zápoľského palácom a v obvodom murive nad Zápoľského palácom. Výsledky meraní 
preukazujú, že trhlina sa mierne otvára – je pravdepodobné, že je viazaná na zlomové pásmo, 
ktoré podmieňuje jej aktivitu. Trendové čiary zo stanovísk pred vstupom do hradného areálu 
poukazujú na otvorenie trhliny, ktoré v prípade stanoviska Pod vstupnou bránou-predný 
vykazuje rozšírenie asi 0,18 mm a v prípade stanoviska Pod vstupnou bránou-zadný 0,4 mm. 

Ak porovnáme kvalitatívny stav riečnych sedimentov za obdobie rokov 2002 – 2009, 
v zásade sa plošná distribúcia kontaminujúcich látok výraznejšie nemení. Riečne sedimenty 
na riekach Váh, Hron (horný úsek), Muráň a Dunaj a väčšina tokov Východoslovenskej 
nížiny a priľahlých oblastí sú prakticky neznečistené a koncentrácie látok zväčša reprezentujú 
ich prírodné obsahy. Vzhľadom na dynamické vlastnosti riečnych sedimentov však boli v 
niektorých odberových snímkach zaznamenané zvýšené koncentrácie niektorých stanovených 
ukazovateľov, ktoré však nie sú trvalejšieho charakteru. 

Z pohľadu kontaminácie má veľký význam porovnanie koncentrácií látok najmä voči 
kategórii B, resp. C v zmysle Rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540. Monitoring jasne 
poukazuje na výrazne a trvalo znečistené toky riek Nitra, Štiavnica, Hornád a Hnilec. 
Znečistené toky Štiavnica, Hron, Hornád a Hnilec reprezentujú geogénno-antropogénne 
anomálie viazané na bansko-štiavnickú, resp. spišsko-gemerskú rudnú oblasť. Anomálne 
koncentrácie niektorých kovov svedčia o pomerne značnom zaťažení oblastí potenciálnymi 
nebezpečnými látkami, ktoré pretrváva aj po útlme baníctva na Slovensku. Závažné sú obsahy 
látok (najmä Hg a As) na rieke Nitra (Chalmová, Lužianky) pochádzajúce z intenzívnej 
priemyselnej činnosti na hornom Ponitrí. 



 919

Chemické zloženie tuhých zrážok je ovplyvnené viacerými faktormi, najmä dĺžkou 
trvania tuhých zimných zrážok a miestami odberu vzoriek (teda regionálnymi i lokálnymi 
zdrojmi kontaminácie). Najnižšie hodnoty celkovej mineralizácie boli zistené vo výškovom 
profile Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso – Lomnický štít. V tomto výškovom profile boli 
potvrdené zákonitosti, získané z 30-ročného pozorovania, ktoré sa týkajú hlavne inverznej 
závislosti celkovej mineralizácie a nadmorskej výšky a podobne aj korelácie medzi iónmi 
sodíka a chloridov. Snehové roztoky s najkyslejším charakterom (s hodnotami pH okolo 4,5) 
boli zistené na lokalitách Oščadnica, Skalnaté pleso a Tatranská Lomnica, čo zodpovedá 
najnižším zisteným obsahom vápnika a horčíka a je prejavom potenciálnej acidifikácii 
prostredia. Najvyšší obsah amónnych iónov bol zaznamenaný na lokalitách Oščadnica, 
Vrátna dolina a Lokca. 

Presadanie, zmrašťovanie a napúčanie sú vlastnosti zemín, spôsobujúce objemovú 
nestabilitu, vedúcu k nežiaducim zmenám základovej pôdy. Návrh nevhodných metód 
zakladania v objemovo nestálych zeminách je často ovplyvnený nedostatočnou znalosťou 
fyzikálnych a mechanických vlastností zemín tvoriacich podzákladie alebo nedostatočnou 
znalosťou procesov a zmien v prírodnom prostredí. Monitorovanie objemovo nestálych zemín 
prinieslo nové poznatky predovšetkým o mechanizme presadania a napúčania. Napomohli tak 
k šíreniu osvety medzi obyvateľmi žijúcimi na územiach s výskytom týchto sedimentov a to 
spôsobom ako odstrániť, resp. znížiť nebezpečenstvo poškodenia svojich nehnuteľností. 

Hlavným cieľom monitorovania eróznych procesov bolo identifikovať prírastok alebo 
úbytok plochy a šírky eróznych rýh na monitorovaných lokalitách v priebehu 
monitorovacieho obdobia, t. j. v čase medzi najstarším a najnovším leteckým snímkovaním 
lokalít. Z výsledkov je zrejmé, že vývoj plochy a dĺžky eróznych rýh je rozdielny. Na väčšine 
monitorovaných lokalít sa plocha eróznych rýh zväčšuje a dĺžka skracuje. Jedinou výnimkou 
z tohto trendu boli erózne ryhy na lokalitách Plaveč a Varhaňovce, kde sa zväčšuje aj dĺžka 
rýh. Na lokalite Plaveč, ktorá je budovaná flyšovými sedimentmi, bolo namerané nielen 
najväčšie predĺženie eróznych rýh, ale zároveň aj najväčší prírastok plochy rýh. Najväčšie 
skrátenie dĺžok eróznych rýh bolo namerané na lokalite Dudince, kde bol zaznamenaný 
najmenší celkový prírastok plôch eróznych rýh a najväčší počet zaniknutých rýh. Lokality 
Brezová pod Bradlom a Klenovec majú porovnateľne nízky úbytok dĺžky eróznych rýh, ale čo 
sa týka prírastku plochy, tak na lokalite Klenovec je dvojnásobne väčší. Druhé najväčšie 
skrátenie dĺžky identifikovaných eróznych rýh bolo namerané na lokalite Nováky. 

Zväčšenie plochy eróznych rýh je spôsobené posunom okraja ryhy smerom od jej osi, 
čím sa zväčšuje jej šírka. Posun okraja ryhy sa deje postupným odnosom materiálu z okraja 
ryhy plošnou eróziou alebo zosúvaním okrajov. 

Hustota eróznych výmoľov je podmienená hlavne vlastnosťami geologického 
prostredia, vrátane vlastností hornín. Najväčšia hustota eróznych rýh je na lokalite Dudince, 
kde väčšina rýh sa vytvorila v neogénnych sedimentoch – epiklastických pieskovcoch 
a prachovcov a tufitických prachovcov. Zo všetkých monitorovaných lokalít má najmenšiu 
hustotu eróznych rýh (1,36 km.km-2) lokalita Klenovec. Na tejto lokalite, budovanej 
kryštalickými horninami sa najviac eróznych rýh vytvorilo vo fylitoch. 

Údaje získané meraním monitorovacích bodov sú priebežne ukladané a spracovávané 
v parciálnom informačnom systéme geologických faktorov (PISGF). Primárne dáta sú 
archivované a ďalej spracovávané. Odvodené sekundárne dáta slúžia na hodnotenie 
monitorovaných procesov a stavu životného prostredia. V rámci podrobnej úrovne PISGF sa 
pozornosť sústreďuje predovšetkým na vytvorenie hodnotiacich nástrojov na posúdenie 
jednotlivých pozorovaných parametrov vo vzťahu k odvodeným limitným úrovniam. 
Napríklad, v roku 2009 boli softvéry pre podsystém 03-Antropogénne sedimenty charakteru 
environmentálnych záťaží aktualizované z hľadiska hodnotenia prekročenia indexových 
kritérií. 



 920

Vybrané dáta z informačného systému sú sprístupnené pre všetkých záujemcov z 
radov odbornej aj laickej verejnosti na internetovej stránke Strediska ČMS ─ geologické 
faktory (http://dionysos.gssr.sk/cmsgf). Pomocou technológie PHP sú dáta vizualizované na 
základe požiadavky, zadanej užívateľom internetu. Internetová stránka je prepojená a 
sprístupnená aj zo stránok ŠGÚDŠ (www.geology.sk) a Slovenskej agentúry životného 
prostredia (http://enviroportal.sk/). 

Doterajším riešením úlohy ČMS – Geologické faktory sa získal rozsiahly súbor 
nových teoretických poznatkov i praktických podnetov a odporúčaní. Bohatá databáza 
originálnych výsledkov bohatého súboru meraní významne prispieva k poznaniu súčasného 
stavu a dynamiky geologického prostredia a umožňuje citlivo a včas reagovať na javy a 
podnety, ovplyvňujúce rovnováhu a kvalitu životného prostredia Slovenskej republiky. 

 


