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NA ÚVOD 
 
Vážení kolegovia, 

 
dovoľte mi v úvode tohto spravodajcu informovať Vás o novele geologického zákona, 

ktorá bola aj s aktívnou účasťou niektorých z Vás pripravovaná takmer rok. Novelu schválila 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 11. septembra 2013 a zákon nadobudne účinnosť od 
1. novembra 2013. 

 
Cieľom novely bolo odstrániť najmä niektoré nedostatky geologického zákona 

vyplývajúce z aplikačnej praxe. Popri problémoch aplikačnej praxe návrh zákona reaguje aj 
na aktuálnu surovinovú politiku EÚ a Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na 
roky 2012 – 2016.  

 
Celkovo novela obsahuje 84 novelizačných bodov a zároveň mení alebo dopĺňa 

banský zákon, zákon o správnych poplatkoch, zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy a zákon o ochrane prírody a krajiny. 

 
V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa zavádzajú niektoré nové inštitúty, vo 

vzťahu k správnemu poriadku sa vymedzuje špecialita niektorých procesných lehôt, keďže 
tieto sa ukázali ako objektívne nedostatočné, upravuje sa tiež pojmový aparát. Novela sa 
svojím obsahom dotýka celého legislatívneho textu geologického zákona, z tohto dôvodu 
obsahuje popri vecných úpravách aj množstvo súvisiacich legislatívno-technických úprav. Vo 
svojom príspevku sa dotknem hlavne tých novelizačných bodov, ktoré súvisia s inžinierskou 
geológiou. 

 
Geologické práce sa v súlade s požiadavkami praxe rozširujú o vypracovanie 

geologickej štúdie a geologického posudku na základe dostupných archivovaných podkladov,  
k tejto činnosti sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť (napr. na vypracovanie 
inžinierskogeologického posudku pre stavbu rodinného domu je vyžadovaná odborná 
spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum).  

 
V súlade s požiadavkami praxe sa rozširuje vymedzenie pojmu „odborný geologický 

dohľad“ o činnosť vykonávanú pri iných než geologických prácach. Napríklad pri zakladaní 
stavieb väčšieho rozsahu (napr. pri budovaní líniových stavieb), právnické osoby  pri výkone 
tejto činnosti zabezpečujú dohľad geológa za účelom zhodnotenia geologickej stavby zistenej 
touto činnosťou. Odborný geologický dohľad pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej 
banským spôsobom a pri stavebných činnostiach môže vykonávať len fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá má príslušné geologické oprávnenie (napr. ložiskový geologický prieskum, 
inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum).  
 

Jednou z podmienok na vydanie geologického oprávnenia je aj odborná spôsobilosť 
zástupcu. V prípade, že dôjde k výmazu odborne spôsobilej osoby zo zoznamu odborne 
spôsobilých osôb, t. j. k strate odbornej spôsobilosti zástupcu a držiteľ geologického 
oprávnenia na základe tejto skutočnosti sám nepožiada v správnom konaní o zmenu 
geologického oprávnenia, ministerstvo bude oprávnené začať správne konanie o zmene 
takéhoto oprávnenia z úradnej moci.       
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Novelou sa jednoznačne a taxatívne vymedzujú zákonné požiadavky na získanie 
odbornej spôsobilosti. Súčasne sa umožňuje, aby osoba s akýmkoľvek geologickým 
vzdelaním po päťročnej praxi v oblasti geologických prác, na ktoré žiada odbornú 
spôsobilosť, mohla túto získať (napr. absolvent v odbore hydrogeológia po päťročnej praxi 
v inžinierskogeologickom prieskume bude môcť požiadať o odbornú spôsobilosť na 
inžinierskogeologický prieskum). Pre inžinierskeho geológa, ktorý žiada o odbornú 
spôsobilosť na inžiniersku geológiu sa aj naďalej vyžadujú len tri roky praxe, tak ako doteraz. 
Dopĺňa sa tiež možnosť rozšírenia odbornej spôsobilosti počas platnosti preukazu o odbornej 
spôsobilosti. Nakoľko fyzickej osobe je vydaný iba jeden preukaz o odbornej spôsobilosti na 
päť rokov, v ktorom sú uvedené všetky práce, na ktoré bola priznaná odborná spôsobilosť, pri 
rozšírení odbornej spôsobilosti musí fyzická osoba vykonať novú skúšku aj z tých 
geologických prác, na ktoré jej už bol vydaný preukaz odbornej spôsobilosti. Novela 
zakotvuje oznamovaciu povinnosť v lehote 30 dní vyplývajúcu zo zmien údajov v pridelenom 
preukaze odbornej spôsobilosti.    
  

Novelou sa spresňujú (a aj sprísňujú) podmienky schvaľovania projektov 
geologických prác; zástupca sa stáva zainteresovaným pri vypracovaní projektu geologickej 
úlohy, v dôsledku čoho zodpovedá aj za jeho kvalitu a úplnosť.  

 
Z dôvodu predchádzania duplicite geologických činností, sa novelou dopĺňa zákonná 

povinnosť ohlasovať okrem iných geologických prác aj sanáciu geologického prostredia a 
sanáciu environmentálnej záťaže. Z dôvodu hospodárnosti a rýchlosti (naliehavosti) je možné 
všetky geologické práce ohlasovať  aj elektronicky.  
 

Do zákona sa dopĺňa možnosť zhotoviteľa geologických prác vypracovať zámenu 
geologických prác bez potreby zmeny projektu geologickej úlohy. Zámenu geologických prác 
vypracuje zhotoviteľ geologických prác bez zmeny rozpočtu geologických prác. 
 

Zákonom sa rozširuje kompetencia ministerstva posudzovať a schvaľovať záverečné 
správy s výpočtom zásob nevyhradených nerastov a geotermálnej energie. Súčasne sa 
ustanovuje povinnosť objednávateľa schvaľovať záverečné správy financované zo 
súkromných zdrojov a stanovuje sa lehota na schválenie záverečnej správy, nakoľko toto 
ustanovenie v doterajšom zákone absentovalo. Na podmienku schválenia záverečnej správy 
nadväzuje  povinnosť odovzdania záverečnej správy do Geofondu - povinnosť odovzdať 
záverečnú správu na trvalé uschovanie bude mať výlučne objednávateľ, nakoľko doteraz 
platné znenie zákona jednoznačne nezaručovalo odovzdávanie záverečných správ (napr. ak 
zhotoviteľ geologických prác nezískal písomný súhlas od objednávateľa, nemohol napriek 
snahe odovzdať záverečnú správu, čím konal v rozpore s geologickým zákonom). Zavádza sa 
tiež jednoznačná a neprenosná povinnosť objednávateľa uhrádzať náklady spojené s 
posudzovaním záverečných správ, t.j. oponentské posudky.  
 
 Vo vzťahu k inžinierskej geológii je významný § 20 zákona – Využitie výsledkov 
geologických prác pri územnom plánovaní. Legislatívny text sa za účelom čo možno 
najvhodnejšieho využitia územia rozširuje o ďalšie kategórie geologických informácií, ktoré 
sa musia zohľadňovať pri územnom plánovaní, napr. informácie o skládkach odpadov, 
environmentálnych záťažiach či radónovom riziku. Zároveň sa s cieľom predchádzania škôd 
rozširuje kompetencia ministerstva vymedziť vo svojom záväznom stanovisku k územným 
plánom riziká využitia územia v oblastiach s nepriaznivými inžinierskogeologickými 
pomermi alebo so zložitou geologickou stavbou. 
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Vo vzťahu k zákonu o ochrane prírody a krajiny sa zákon zmenil vo vzťahu 
k vyjadreniu orgánu ochrany prírody a krajiny k projektu geologickej úlohy.  Podľa 
pôvodného znenia zákona sa obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja vyjadroval ku 
každému geologickému prieskumu i keď počas neho neboli realizované technické práce. 
Geologický prieskum je činnosť dočasná a v zastavanom území obce je vykonávaná za 
účelom overenia inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov na účely územného 
plánovania, resp. zakladania stavieb. Zákonom sa preto z dôvodu odbúrania byrokracie  a 
v súvislosti so skutočnosťou, že obvodný úrad životného prostredia v sídle sa nevyjadruje 
v zastavanom území obce ani  napr. k vydaniu stavebného povolenia a povolenia  terénnych 
úprav, ustanovuje, že sa vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja 
k projektu geologickej úlohy v zastavaných územiach obce nevyžaduje.  

 
Medzi nové inštitúty, ktoré sa zákonom zavádzajú do právneho poriadku Slovenskej 

republiky patrí tzv. geologický zámer, ktorý ako obligatórny podklad k žiadosti na určenie 
prieskumného územia nahrádza projekt geologickej úlohy, pričom zhotoviteľ geologických 
prác sa nezbavuje povinnosti tento dodatočne vypracovať v lehote ustanovenej zákona. Za 
pozitívny prínos, ktorý úzko súvisí s uvedeným možno označiť aj presun riešenia tzv. stretov 
záujmov zo správneho orgánu (ministerstva) na zhotoviteľa geologických prác. Uvedená 
skutočnosť výraznou mierou prispeje k odbúraniu nadbytočnej byrokratickej záťaže 
a k zefektívneniu súvisiacich správnych konaní. 

 
Novelou sa ruší možnosť vykonávania geologického prieskumu nevyhradených ložísk 

vlastníkmi pozemkov bez geologického oprávnenia, nakoľko uvedené geologické práce môže 
vykonávať len odborne spôsobilá osoba. Ložiskový geologický prieskum je geologickou 
prácou, a preto sa na jej vykonávanie požaduje geologické oprávnenie.  

 
            V súlade s požiadavkami praxe sa upravujú viaceré ustanovenia týkajúce sa 
prieskumných území, čo sa však netýka inžinierskej geológie.  
 

Za výraznejšiu zmenu v zákone možno označiť aj úpravu inštitútu obmedzenia 
vlastníckych a užívacích práv v súvislosti s uskutočňovaním geologických prác na cudzích 
nehnuteľnostiach. Novelou sa vymedzuje inštitút tzv. naliehavého verejného záujmu, keď 
zhotoviteľ geologických prác môže obmedziť vlastnícke právo aj bez súhlasu vlastníka 
nehnuteľností, ak ide o prevenciu alebo likvidáciu bezprostredne hroziacej živelnej pohromy 
alebo pri prevencii a odstraňovaní havárií, t.j. napr. pri havarijných zosuvoch alebo iných 
geodynamických javoch.  
 
 Z dôvodov aplikačnej praxe sa prenáša zodpovednosť za zabezpečenie likvidácie 
geologických diel a geologických objektov, ktoré splnili svoj účel zo zhotoviteľa 
geologických prác na objednávateľa, keďže objednávateľ je subjektom, ktorý financuje 
geologické práce a má byť preto zodpovedný za stav a likvidáciu týchto diel a objektov. 
Uskutočniť likvidáciu  bude  oprávnený len zhotoviteľ geologických prác na základe 
písomného poverenia. Upresňuje sa tiež režim opatrení, ktoré musia byť dodržané pri 
zabezpečovaní a likvidácii geologických diel a geologických objektov, s ohľadom na 
skutočnosť, že likvidácia je nezvratný proces a pri jej vykonávaní je potrebné eliminovať 
všetky prípadné dôsledky vykonávanej činnosti. 
 

Návrhom zákona sa taktiež mení a rozširuje sústava jestvujúcich administratívnych 
sankcií, pričom doterajšia právna úprava bola v tomto ohľade čiastočne nespravodlivá, keďže 
prenášala bremeno sankčných postihov primárne na zhotoviteľov geologických prác a to aj 
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napriek skutočnosti, že jestvovali predpoklady na sankcionovanie ďalších zainteresovaných 
subjektov (napr. držiteľov prieskumných území).  

 
Vážení kolegovia, dovoľte mi na záver poďakovať všetkým tým, ktorí sa aktívne 

podieľali na príprave novely geologického zákona a prispeli tak na základe vlastných 
skúseností z praxe k odstráneniu nedokonalostí v niektorých jeho ustanoveniach. Tak ako pri 
každom zákone až prax znova ukáže, či uvedené zmeny prispejú k lepšej aplikácii zákona 
a nebudú predstavovať bariéry pre geológov. Verím, že nie. 
 
      RNDr. Vlasta Jánová, PhD. 
    generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

INFORMÁCIE O ČINNOSTI SAIG 
 

Prehľad činnosti výboru SAIG v prvom polroku 2013 
 

Zasadnutia Výboru SAIG v prvom polroku 2013 sa konali v dňoch 28. januára, 15. 

marca, 21. mája a 9. júla. Obsah činnosti výboru je zhrnutý do nasledujúcich bodov: 

 

1. Kontrola hospodárenia SAIG za rok 2012 

 Na prvom tohtoročnom zasadnutí Výboru SAIG v januári 2013, hospodár 

a podpredseda Martin Ondrášik predložil Správu o hospodárení za rok 2012. Stav na účte 

SAIG k 31. 12. 2012 bol 2 195,96 EUR. Dňa 21. 01. 2013 revízna komisia SAIG v zložení K. 

Házyová, J. Segíň a P. Ondrejka vykonala kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami 

SAIG-u. Neboli zistené žiadne nedostatky vo vedení agendy. Správa o hospodárení, ako         

i revízna správa sú k dispozícii k nahliadnutiu u hospodára, tajomníka alebo u predsedu 

revíznej komisie SAIG. Zrušenie živnostenského listu SAIG bolo vykonané ku dňu 26. 

januára 2013. IČO a DIČ SAIG ostáva nezmenené. 

 

2. Príprava Spravodajcu č. 46 

 Výbor SAIG pripravil zimné číslo Spravodajcu SAIG č. 46 pod vedením redaktora 

Martina Bednarika. Výbor odsúhlasil vydanie čísla na web stránke SAIG a elektronickú 

distribúciu členom SAIG v polovici mesiaca marec 2013. Spravodajca č. 46 je dostupný  na 

webovej stránke SAIG http://www.saig.sk/materialy/saig_spravodajca_46.pdf . 

 

3. Podpísanie Memoranda o spolupráci 

 Predseda Českej a slovenskej spoločnosti mechaniky zemín a geotechnického 

inžinierstva (CSS MZGI) J. Frankovská požiadala SAIG o podporu pri vydávaní 

recenzovaného časopisu Geotechnika formou podpísania Memoranda o spolupráci medzi CSS 

MZGI a SAIG. Memorandum o spolupráci medzi CSS MZGI a SAIG pri vydávaní časopisu 

Geotechnika bolo podpísané dňa 15. 3. 2013. Za SAIG memorandum podpísal predseda Ján 

Vlčko. Znenie memoranda je k nahliadnutiu u tajomníka SAIG. 

 

4. Nominácia zástupcu SAIG do SGR 
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 Ako odpoveď na zaslanú výzvu MŽP SR zo dňa 14. 01. 2013, bol navrhnutý ako 

zástupca SAIG do Slovenskej geologickej rady na ďalšie funkčné obdobie terajší predseda 

SAIG – doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc. Nomináciu bolo treba poslať do 25. januára 2013, preto 

vyjadrenie súhlasu s navrhovaným zástupcom bolo realizované elektronickou formou. Za 

navrhnutého kandidáta sa vyjadrila prevažná väčšina členov Výboru SAIG, jeden člen mal iný 

návrh, jeden člen sa nevyjadril. 

 

5. Novela geologického zákona 

 V. Jánová informovala o príprave novely k zákonu č. 569/2007 Z. z. o geologických 

prácach (geologický zákon), ktorá bola v jarných mesiacoch roku 2013 v etape interného 

pripomienkovania. Znenie novely i dôvodové správy k zmenám boli rozposlané všetkým 

členom výboru. Pripomienky za SAIG doručili M. Fabian a V. Kmeť. Aktuálne informácie      

k téme sú priebežne uverejňované v Spravodajcoch SAIG. 

 

6. Exkurzia SAIG 

 Výbor SAIG pripravil tradičnú exkurzia pre členov SAIG na vodné dielo Gabčíkovo 

a do jeho okolia s odborným výkladom prof. Ing. Jozefa Hullu, PhD. Exkurzia sa uskutočnila 

3. mája 2013. Bližšia informácia o exkurzii je uvedená zvlášť v tomto čísle Spravodajcu. 

 

7. Pripomienkovanie návrhu nového stavebného zákona 

 Výbor SAIG sa zaoberal pripomienkovaním návrhu nového znenia zákona o územnom 

plánovaní a výstavbe (stavebný zákon), ktorý bol zaslaný výboru SAIG koncom februára 

2013 členmi pracovnej skupiny z MŽP SR. Výbor SAIG vypracoval a zaslal stručné 

stanovisko k zneniu zákona na MŽP SR. 

Na svojom zasadnutí v máji sa Výbor SAIG opakovane zaoberal pripomienkovaním návrhu 

nového znenia stavebného zákona. Obsahom rokovania boli úpravy znenia paragrafov 

navrhované a spracované členmi pracovnej skupiny MŽP SR. Pripomienky členov SAIG boli 

vnesené priamo do textu zákona a poslané elektronicky späť na MŽP SR. 

 

8. Príprava konferencie v máji 2014 

 Dňa 20. mája 2014 očakávame 90. výročie narodenia zakladateľa a nestora 

inžinierskej geológie na Slovensku prof. RNDr. Milana Matulu, DrSc. Výbor SAIG rokoval 

o forme pripomenutia si tejto významnej udalosti v odbornej verejnosti odborno-
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spoločenským podujatím s názvom „Inžinierska geológia – výsledky výskumu a ich aplikácia 

v praxi“ . Prípravný výbor konferencie pracuje v zložení: Ján Vlčko, Peter Wagner, Tatiana 

Durmeková, Martin Bednarik, Renáta Adamcová, Jana Frankovská, Pavel Liščák. Je 

zabezpečené vydanie monotematického čísla vedeckého časopisu AGEOS k tejto príležitosti. 

Prvé informácie o plánovanej akcii možno nájsť na inom mieste tohto Spravodajcu i na 

webovej stránke SAIG. 

 

       Tatiana Durmeková, tajomník SAIG 

 

Exkurzia SAIG - VD Gabčíkovo 
 

 Začiatkom mája 2013 sa konala tradičná inžinierskogeologická exkurzia - prehliadka 

Vodného diela Gabčíkovo a jeho okolia. Exkurzia bola zameraná najmä na oboznámenie sa     

s históriou VD Gabčíkovo, problémy so zakladaním a následnú obhliadku významných 

objektov, ktoré sú súčasťou tejto jedinečnej stavby. Odborný výklad podal prof. Ing. Jozef 

Hulla, PhD., ktorý s radosťou zodpovedal všetky otázky. 

 Exkurzia 3. mája 2013 začala stretnutím o 9.00 hodine v priestoroch stupňa Čunovo     

a krátkym výkladom z histórie, i opisom jednotlivých súčastí a funkcií tohto vodného diela – 

odberného objektu do Mošonského kanála, vodnej elektrárne, pomocnej plavebnej komory, 

prevádzkového prístavu a ďalších. Nasledovala prehliadka areálu vodných športov Divoká 

Voda, kde sa naskytla možnosť vidieť tréning slovenských olympionikov.  

 

 
Prehliadka areálu vodných športov Divoká voda v Čunove 
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 Nasledoval presun na neďaleký stupeň Gabčíkovo, ktorého súčasťou bolo niekoľko 

zastávok s krátkym výkladom o funkciách a častiach prívodného kanála. Na stupni Gabčíkovo 

bola prehliadka plavebných komôr a ostatných častí VD obohatená o rozsiahlu a odbornú 

prednášku prof. Ing. Jozefa Hullu PhD. a možnosť obzrieť si celý areál z vyhliadkovej veže.  

 

 
 

                                                                          
Prehliadka stupňa Gabčíkovo 

 
 

          Patrícia Ekkertová 
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INFORMÁCIE O ČINNOSTI MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 

Z činnosti IAEG 
 
 Slovenská národná skupina (NS) IAEG má v roku 2013 spolu 9 členov, za ktorých 

bolo 23.08.2013 uhradených na bankový účet IAEG v Paríži hromadné členské 208,0 €.        

V tomto sú zahrnuté 4 členské s Bulletinom vo výške 37 € a 5 členských bez Bulletinu vo 

výške 12 €. Tento počet členov bol potvrdený aj ich publikovaním v materiáloch IAEG, ktoré 

boli prezentované na tohtoročnom septembrovom zasadaní výboru IAEG v Číne. 

 Predsedníctvo IAEG v tomto roku bolo mimoriadne aktívne, nakoľko je posledný rok 

pred konaním kongresu IAEG v talianskom Toríne, ktoré sa koná v rok 50-tého výročia 

založenia IAEG. K tomuto jubileu predsedníctvo IAEG pripravuje publikáciu, ktorá bude 

zostavovaná z príspevkov členov národných skupín IAEG z celého sveta a bude rozdelená do 

4 hlavných kapitol: 1. Založenie IAEG, 2. Činnosť IAEG, 3. Spomienky, 4. Odkaz minulosti 

IAEG pre budúcnosť inžinierskej geológie. Redaktormi, ktorí sa podujali zostaviť publikáciu 

sú Carlos Delgado (súčasný prezident IAEG), Ricardo Oliveira, Paul Marinos a Sébastien 

Dupray.  

 Veľký dôraz práce predsedníctva IAEG bol kladený na zvýšenie záujmu o články 

publikované v Bulletine, čo by sa malo odraziť vo zvýšení citačného indexu. Za týmto účelom 

mal prezident IAEG stretnutie s vydavateľom Bulletinu - vydavateľstvo Springers, kde 

dohadoval skrátenie času medzi odoslaním rukopisu a jeho publikovaním, rozšírenia siete 

recenzentov odborných článkov a v prípade záujmu, možnosť organizovať pre NS semináre o 

zásadách príprav článkov publikovaných vo vydavateľstve Springers. Tak napríklad, podľa 

nových zásad vydavateľstva, musia byť všetky rukopisy a recenzie zasielané/robené on-line, 

prostredníctvom internetovej stránky Bulletina. Týmto by sa mala zrýchliť práca, respektíve 

skrátiť čas medzi zaslaním rukopisu, jeho recenziou a publikovaním. Vydavateľ ďalej 

zdôrazňuje striktné vyžadovanie perfektnej angličtiny alebo francúzštiny. Odporúča, aby tí 

autori, ktorých angličtina alebo francúzština nie je rodný jazyk, aby si našli jazykového 

korektora, ktorého tieto jazyky sú jeho rodnými, alebo aby si dali spraviť jazykovú korektúru 

v jazykových agentúrach. Vydavateľ priamo odporúča agentúru Edanz. Ďalšie informácie 

ohľadom Bulletina si možno prečítať na internetovej stránke www.iaeg.info, v IAEG 

Newsletter 2013, kde ich uvádza predseda redakčnej rady Martin Culshaw. Medzi iným 

uvádza aj možnosť a podmienky stať sa členom redakčnej rady Bulletina. 

 Ako som už vyššie spomínal, budúci rok sa pripravuje IAEG XII Kongres, ktorý sa 

koná 15.-19. septembra 2014 v talianskom Turíne. Organizátori kongresu oznámili, že do 
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uzávierky prijímania abstraktov mali zaregistrovaných 1760 abstraktov od autorov z 83 

krajín. Najviac z Talianska (436 abstraktov) a z Číny (151 abstraktov). Potešujúcim je, že po 

absencii príspevkov/účasti na predchádzajúcom kongrese vo Veľkej Británii sú prihlásené 3 

príspevky od slovenských autorov.  

Viac informácii zo života IAEG sa možno dočítať na internetovej adrese www.iaeg.info.  

Martin Ondrášik 
Predseda Slovenskej NS IAEG 

 
 
 
 
USKUTOČNENÉ ODBORNÉ PODUJATIA 

Monitoring úložísk RAO – poznatky z konferencie MoDeRn v Luxemburgu 
 

Priamo v predimenzovanom supermodernom sídle Európskej komisie, ktorá 

spolufinancovala práve končiaci projekt MoDeRn v rámci 7.RP Euratom, sa v Luxemburgu 

v dňoch 19. až 21. marca 2013 uskutočnila medzinárodná konferencia a workshop 

„Monitoring in Geological Disposal of Radioactive Waste: Objectives, strategies, 

technologies and public involvement“. Mala odprezentovať dosiahnuté výsledky tohoto 

projektu a naformulovať  záverečné uznesenia. V záujme čo najširšej disseminácie bola 

registrácia všetkých záujemcov o účasť bezplatná. Prednášam predmet „Úložiská 

nebezpečných odpadov“, preto som svoju účasť považovala za povinnosť aj za cenu cesty na 

vlastné náklady, svoje však zohrala aj zvedavosť. S vedeckými úvahami o monitoringu 

úložiska rádioaktívnych odpadov (RAO) som sa doteraz vôbec nestretla a poznatky z akcie 

boli pre mňa nové, sčasti prekvapujúce, sčasti frustrujúce, ale rozhodne veľmi zaujímavé a na 

zamyslenie. 

Ale po poriadku. MoDeRn, čiže „Monitoring Development for Safe Repository Operation and 

Staged Closure“, je projekt, ktorý spojil organizácie zodpovedné za nakladanie s RAO 

z deviatich európskych krajín, Švajčiarska, USA a Japonska, ďalej organizácie ponúkajúce 

relevantné expertízy v technickom monitoringu, ako aj organizácie poskytujúce relevantné 

expertízy z oblasti sociálnych vied (o interakcii technológie/spoločnosť a spôsoboch 

komunikácie vysoko technických tém potenciálne zainteresovanej verejnosti). Hlavnou 

motiváciou monitoringu je budovanie dôvery k prijatým rozhodnutiam v manažmente 

ukladania RAO. Časť monitoringu už má vcelku jasné pravidlá (monitoring na podporu EIA, 

prevádzkovej bezpečnosti a jadrovej bezpečnosti). No monitoring pre účely hodnotenia 

účinnosti technických bariér pre zaistenie dlhodobej bezpečnosti (a pre voľbu správnych 
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krokov v manažmente jednotlivých etáp procesu ukladania) stojí pred množstvom problémov 

a otázok. Z nich boli sformulované hlavné tematické okruhy konferencie: 

1. „Implementers´ Perspective“: Programy a prípadové štúdie monitoringu úložísk;                        

2. „Monitoring“: Širšie perspektívy, pohľad riadiacich orgánov a zainteresovanej verejnosti; 

3. „Monitoring Technologies“: Spoľahlivosť a hranice možností technológií. 

Behom prvého dňa odznelo 24 plenárnych prednášok zástupcov organizácií zapojených do 

spomínaného projektu, prezentácie a abstrakty z nich sú k dispozícii na http://www.modern-

fp7.eu/monitoring-gdrw-2013/download-section/presentations-and-abstracts. 

  Workshop, ktorý bežal po skončení konferencie dva dni v troch paralelných 

skupinách, mal dať odpoveď na tieto otázky: 

1. Ako monitorovať? 

2. Prečo monitorovať? Čo nás k tomu núti? Potrebujeme to? 

3. Kde a ako dlho monitorovať? 

4. Ako použiť výsledky monitoringu? 

5. Kto má byť zapojený do monitoringu? Úlohy a zodpovednosť. 

6. Čo a kde monitorovať? Parametre, priestorová distribúcia. 

Žiaľ, takých, ktorí sa prišli iba niečo nové naučiť a nemajú s témou vlastné skúsenosti, 

bola na konferencii zrejme väčšina, takže diskusia v rámci workshopu viazla a diskutovalo iba 

pár spoluriešiteľov projektu medzi sebou, z čoho boli moderátori viditeľne nešťastní. Takých 

diskusií už zažili množstvo a tu čakali nové myšlienky. Aj formulácia spoločného 

záverečného uznesenia bola potom váhavá a vo viacerých pasážach veľmi všeobecná.  

Spomeniem iba niektoré z množstva myšlienok, ktoré ma zaujali. Ak by sa mali 

bariéry monitorovať v hĺbke, museli by sa senzory nainštalovať už pred a počas ukladania 

odpadu, najneskôr v momente, keď padne rozhodnutie úložisko uzavrieť. Dodatočne to 

nebude možné. To však znamená, že už teraz musíme presne vedieť, čo a kde chceme 

monitorovať, pritom situácia sa časom môže úplne zmeniť. Navyše neexistujú žiadne 

smernice pre limitné hodnoty meraných parametrov pre úložiská a vraj si na to v dohľadnej 

dobe ani nikto netrúfne. Momentálne sa spomína najmä celkový tlak, vlhkosť, pórový tlak 

a tlak vody s požiadavkou nulového priesaku cez bariéru za prvých 1000 rokov, čo je údajne 

čas potrebný na konsolidáciu „backfill“-u.  Žiadny dnešný senzor však neprežije ani 100 

rokov. Problematická je aj životnosť káblov na prenos informácií od senzora, takže jeden z 

mála jednoznačných záverov znel: žiadne káble! Avšak zohnať dnes systémy na bezdrôtový 

rádiový prenos na takú hĺbku (spravidla 500-600 m) je problém, s nerádiovými systémami sú 

skúsenosti takmer nulové. A ostáva tu aj problém zdroja energie pre vysielač „pochovaný“ 
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v hĺbke: najlepšia betavoltaická batéria vydrží maximálne 30 rokov a vymeniť ju nebude 

možné, čo teda? Termoelektrická konverzia? Nukleárne bunky? Mohlo by dôjsť k interakcii 

s RAO. Mikroseizmika? Treba vývoj a hlavne demonštrácie funkčnosti a spoľahlivosti. 

Každopádne suchý masív vedie signál lepšie ako nasýtená bariéra, preto bude vhodnejšie 

viesť signál masívom, ľahšie sa bude monitorovať úložisko v granite a soli ako v nasýtenom 

íle. To je iba začiatok technických problémov. K nim s postupujúcim vekom úložiska a  

vedecko-technickým pokrokom budú pristupovať ďalšie, ako zastaralosť pôvodných 

technológií a ich nekompatibilita s novými, vrátane otázky „pamäti národa“ – 1000 rokov je 

minimálne 10 ľudských generácií!  Kto si bude pamätať, kde čo je, ako sa s tým pracuje, aké 

výsledky to dáva, ako ich vôbec prečítať (veď niekdajšie veľké čierne diskety sú dnes dobré 

iba na pozorovnie zatmenia slnka, mechaniku na ne už v počítačoch nenájdete, a to ubehlo 

ledva 25 rokov!), kde sú výsledky z predošlých období na porovnanie, ako to obrovské 

množstvo dát udržateľne vyhodnocovať? Dokonca bol prednesený návrh, aby sa každých 5 

rokov všetky merania vyhodnotili, prepracovali a uložili novými, v tom čase aktuálnymi 

technológiami, aby sa zachovala kontinuita v povedomí spoločnosti. Japonci však upozornili 

na potrebu racionalizovať  počet a frekvenciu meraní, lebo už dnes sa od havárie vo Fukušime 

topia v dátach z monitoringu! Nuž, keď nič iné, nezamestnanosť by to určite znížilo! Všetko 

je to tak zložité, že jeden z názorov znel: pasívne bariéry musia byť tak spoľahlivé, aby vôbec 

nevyžadovali dlhodobý monitoring! Vraj len saturácia bentonitovej bariéry podzemnou vodou 

potrvá stovky až tisíc rokov. Navyše, ako vraj chceme po uzavretí monitorovať „nearfield“, 

bariéry v bezprostrednej blízkosti odpadu, keď to nevieme ani za prevádzky? Legislatíva vo 

Veľkej Británii dokonca hovorí, že bezpečnosť úložiska RAO nesmie byť založená na 

monitoringu po povolení činnosti! Na to však odporovali odborníci na sociálne vedy, že ak už 

dotknutá verejnosť prijme úložisko ako realitu a nezabráni jeho výstavbe, tak sa určite bude 

monitoringu dožadovať pre pokojnejší spánok, najneskôr po jeho uzavretí. Samozrejme, 

ozvali sa aj hlasy, že možno v budúcnosti ľudstvo vymyslí technológie, o akých sa nám dnes 

ani nesníva, a budú vedieť monitorovať aj bez senzorov osadených priamo v úložisku, iba z 

povrchu. Žiaľ, je to len špekulácia a spoliehať sa na to by bolo z dnešného pohľadu 

nezodpovedné. Nemenej vážna je však aj otázka: ak monitoring zvládneme a po čase sa zistí 

nejaká porucha, ako ju opravíme? A zopakovalo sa aj tvrdenie, že to, čo je dnes odpad, bude 

jedného dňa cenná surovina. Oba tieto argumenty viedli k požiadavke, aby sa úložiská 

nestavali „na večnosť“, ale aby boli tak povediac reverzibilné, aké plánuje francúzska 

ANDRA v lokalite Cigeo s možnosťou jednoduchého vyberania kanistrov v prípade potreby 

opráv bariér, či k druhotnému spracovaniu. (V tom vraj spočíva aj rozdiel v názvoch 
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„depository“ a „repository“, ktoré si mnohí nesprávne vysvetľujú ako synonymá.) To je však 

v úplnom rozpore s najrozšírenejšími koncepciami úložísk s bentonitovými bariérami, aké 

preferuje napr. švédska SKB, švajčiarska NAGRA, ba i náš JAVYS.  

Ako vidno, medzi účastníkmi konferencie napriek spoločnému projektu panovala 

veľká nejednotnosť názorov a hoci bolo sformulovaných ku každej otázke niekoľko bodov, 

spoločnú stratégiu monitoringu sa dohodnúť nepodarilo. Jeden z divákov  to komentoval tak, 

že verejnosť môže byť veľmi znepokojená, ak jedna krajina chce monitorovať ešte aj koróziu 

kanistra s RAO a iná nič, rozhodne to nepomôže budovať dôveru. Práve forme a obsahu 

komunikácie s verejnosťou sa venovala značná pozornosť, lebo napr. Angličania v zlej 

komunikácii dosiahnutých výsledkov vidia dôvod zamietnutia precízne vypracovaného 

projektu úložiska širokou verejnosťou v pokročilej fáze prípravy výstavby. V tejto súvislosti 

nás pobavili aspoň skratky, ktoré boli prezentované Belgičanmi ako štandardné postoje 

verejnosti k úložiskám RAO: 

NIMBY – Not in my backyard! 

OMDB - Over my dead body! 

 Mnohí si vysvetľujú úspech Švédska a Fínska pri prekonávaní tohoto prirodzeného 

odporu absolútnou transparentnosťou ich výskumu a prieskumu: každý zdokumentovaný vrt, 

každá správa je prístupná verejnosti na webe. Osvetová práca je nesmierne dôležitá, treba 

s ňou začať čím skôr. Mali by sa zobudiť aj naši kompetentní - keď sa my raz dostaneme tak 

ďaleko, budeme bojovať s LCMM. 

 

      Renáta Adamcová, KIG PRIF UK v Bratislave 

 

XXXVI Zimná škola mechaniky hornín a geoinžinierstva 
 
 V dňoch 11. až 15. marca 2013 sa v Poľskom meste Kudowa Zdrój konala 

medzinárodná odborná konferencia XXXVI ZIMOVA SZKOŁA MECHANIKI 

GÓROTWORU I GEOINŻINIERII (XXXVI Zimná škola mechaniky hornín                          

a geoinžinierstva). Odborná konferencia je každý rok striedavo organizovaná poľskými 

univerzitami. Tohtoročný, už 36. ročník organizovala katedra Geotechniky a Hydrotechniky, 

Wroclav.  

Konferencia bola rozdelená do siedmych referátových sekcií s nasledovnými témami: 

• stabilitné  problémy geotechnických konštrukcií, 

• konštrukčné problémy geomateriálov, 
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• numerické metódy v geotechnike,  

• teoretické a praktické aspekty výstavby v geoinžinierstve, 

• dynamické procesy v podloží, 

• podzemné stavby a tunely, 

• experimentálne štúdie a ich interpretácie, 

• predvídanie a riadenie prírodných rizík v oblasti baníctva a geotechniky, 

• nové materiály a technológie v geoinžiniersvte, 

• využitie SIP/GIS v geoinžinierstve. 

 K jednotlivým témam bolo odprezentovaných cca 60 príspevkov. Všetky príspevky 

konferencie boli zaradené podľa tematických okruhov, pričom všetky sú uverejnené                

v časopisoch Geotechnika i budownictwo specjalne – vydavateľstvo Bansko – hutnícka 

akadémia v Krakowe, Studia Geotechniky a Mechnaiky – vydavateľstvo politechnika 

Wroclaw, Czasopismo naukowo-techniczne górnictva rud „CUPRUM“  – Cuprum 

Wroclaw. Celkovo sa konferencie zúčastnilo cca 150 účastníkov. Okrem poľských účastníkov 

sa konferencie zúčastnilo aj niekoľko odborníkov z Nemecka, Rakúska.  

Za Katedru geotechniky, zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave sme prispeli dvoma 

príspevkami. Kopecký, Ondrášik, Antolová: Horizontal drains as effective measure for 

landslide remediation. Baliak, Brček: Engineering-geological maps of geological factors 

of the environment in Slovakia. Doc. Kopecký a Mgr. Brček na konferencii aj aktívne 

vystúpili.  

Na konferencii sme nadviazali množstvo kontaktov s odborníkmi zo školstva ale aj z praxe, 

ktoré budeme využívať v ďalšej vedecko-výskumnej činnosti. 

         Ing. Darina Antolová 

Workshop SÍS 

 Slovenská ílová spoločnosť (SÍS), členmi ktorej sú i viacerí členovia SAIG, 

zorganizovala v dňoch 3. – 5. júna 2013 v kongresovom centre Academia v Starej Lesnej 

workshop s názvom „Ílové  minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume 

a priemyselných aplikáciách“. Hlavným cieľom podujatia bolo nadviazanie, prípadne 

prehĺbenie kontaktov medzi vedeckou obcou a priemyselnými partnermi z oblasti prieskumu 

a výskumu, ťažby a využívania nerudných surovín, medzi ktoré patria i stavebné nerastné 

suroviny. Workshop poskytol priestor na prezentovanie vedeckej činnosti v danej oblasti, 

metodík a prístrojového vybavenia používaného pri výskume nerudných surovín, ako aj na 

diskusiu o riešení konkrétnych problémov priemyselných partnerov.  
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 Príspevky a prezentácie z workshopu možno nájsť na webovej stránke Slovenskej 

ílovej spoločnosti www.slovakclaygroup.sk v online zborníku. 

 

          Tatiana Durmeková 

 

Svahové deformace a pseudokras 2013 
 

 V dňoch 22. – 24. 05. 2013 sa po 2 rokoch opäť konal už 8. ročník konferencie 

„Svahové deformace a pseudokras“ v Teplicích n. Metují v Českej Republike. Organizátormi 

konferencie boli Svahovky, o.s. v spolupráci so správou CHKO Broumovsko a ÚSMH AV 

ČR. Hlavným cieľom konferencie bolo nadviazať nové kontakty, prezentácie súčasných 

výskumov a diskusie na tému problematiky svahových pohybov a pseudokrasu. Cieľovou 

skupinou konferencie boli špecialisti z odboru geomorfológie, inžinierskej, štruktúrnej            

a kvartérnej geológie, geotechniky a speleológie, študenti, pracovníci štátnej správy                

a samosprávy, ako aj ďalší záujemcovia. 

Prezentované boli 15 min príspevky s krátkou diskusiou, ktoré boli radené do tematických 

blokov, ukončených spoločnou diskusiou. Okrem orálnych prezentácií bola aj posterová 

sekcia. Celkovo bolo na konferencii v priebehu 2 dní odprezentovaných 30 príspevkov v 6 

nasledovných blokoch: 

  1. blok: Sanačné opatrenia svahových deformácií 

  2. blok: Mapovanie a inventarizácia svahových deformácií 

  3. blok: Geologický a geotechnický výskum (prieskum) svahových deformácií 

  4. blok: Pseudokras a svahové deformácie 

  5. blok: Hodnotenie náchylnosti územia k svahovým pohybom a zosuvnému riziku 

  6. blok: Monitoring a nové metódy výskumu svahových deformácií 

 

Za slovenské inštitúcie boli odprezentované nasledovné príspevky v zastúpení: 

Katedra inžinierskej geológie PRIF UK v Bratislave: 

1. Dunčko M., Ekkertová P.: Hodnotenie náchylnosti územia na zosúvanie metódou 

fuzzy logiky. 

2. Petrýdesová L., Bednarik M.: Stabilitné zhodnotenie zosuvného územia perspektívnej 

oblasti medzi Hlohovcom a Sereďou pomocou deterministickej analýzy v prostredí 

GIS.  
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3. Tornyai R.: Kvantitatívne hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu 

v prostredí GRASS GIS. 

4. Bátorová K.: Využitie satelitnej radarovej interferometrie na zhodnotenie stability 

Žiarskej kotliny 

5. Trangoš I., Bednarik M.: Zhodnotenie monitoringu zosuvného územia Chmiňany         

v km 87,6 - 88,00 v trase projektovanej diaľnice D1 Fričovce – Svinia 

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra:  

6. Ondrejka P.: Vzťah hladiny podzemnej vody k pohybovej aktivite v zosuvnom území 

7. Petro L.: Jaskyňa pod Spišskou – pseudokras 

8. Balík D., Žilka A.: Monitoring havarijného zosuvu Kapušany - Pod hradom 

 

 

 Súčasťou konferencie boli aj exkurzie po významných svahových deformáciách           

a zosuvných územiach v Broumovsku a okolí, ktoré boli spojené s odborným výkladom: 

1. exkurzia - Broumovské skály – téma pseudokras a skalné rútenie 

2. exkurzia - Ostaš, svahové deformácie Javořích hor, Adršpašské skály 
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          Lenka Petrýdesová 
  
INFORMÁCIE O NORMÁCH, PREDPISOCH A SMERNICIACH 
 
Novovydané normy z oblasti pôsobnosti TK 75 Kameň a kamenivo 
 
STN EN 1341 Dosky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné 
metódy. Nahrádza STN EN 1341 z decembra 2003. 
 
STN EN 1342 Dlažbové kocky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky 
a skúšobné metódy. Nahrádza STN EN 1342 z decembra 2003. 
 
STN EN 1343 Obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné 
metódy. Nahrádza STN EN 1343 z decembra 2003. 
 

          Tatiana Durmeková 
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PRIPRAVUJEME 

Odborná konferencia pri príležitosti jubilea prof. Ing. M. Matulu, DrSc. 
  

            V roku 2014 sa dožíva deväťdesiatin prof. Ing. Milan Matula, DrSc., zakladateľ 

a nestor slovenskej inžinierskej geológie. Pri tejto vzácnej príležitosti výbor SAIG spoločne 

s Katedrou inžinierskej geológie PRIF UK v Bratislave hodlá  usporiadať odborno- 

spoločenské podujatie s názvom „Inžinierska geológia – výsledky výskumu a ich aplikácia 

v praxi“. Nosnou náplňou odbornej (konferenčnej) časti tohto podujatia by bolo prednesenie  

súborných referátov, vyjadrujúcich posun a orientáciu inžinierskogeologického výskumu                  

a prieskumu na Slovensku od obdobia, keď prof. Matula skončil svoje aktívne pôsobenie 

v odbore (t. j. od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia) až po súčasnosť.  

Základné tematické okruhy konferencie sú koncipované so zámerom zachytiť čo 

najširšie spektrum problematiky, ktorá spadá do záujmu nášho odboru. Ide o nasledujúce 

témy: 

1. Horniny a horninové masívy. 

2. Geodynamické javy a ich monitoring. 

3. Inžinierska geológia v urbanizovanom prostredí.  

4. Inžinierska geológia v praxi (case studies). 

Odborné príspevky k uvedeným tematickým okruhom, prednostne zamerané na 

poznatky o uplatnení výsledkov výskumu v inžinierskogeologickej praxi, budú uverejnené            

v špeciálnom čísle časopisu Acta Geologica Slovaca (AGEOS), ktoré bude vydané 

z príležitosti konania konferencie.  

Súborné referáty k uvedeným témam, spracované na základe publikovaných 

príspevkov a vlastných poznatkov a skúseností, zostavia vybrané kolektívy autorov, 

pozostávajúce zo starších kolegov – aktívnych účastníkov inžinierskogeologického výskumu 

z obdobia pred cca dvadsiatimi rokmi i reprezentantov nastupujúcej generácie inžinierskych 

geológov, ktorí kontinuálne preberajú „štafetu“ rozvoja nášho odboru v súčasnosti. Súborné 

referáty budú prednesené na konferencii; v časopise publikované nebudú.   

Všetky informácie o príprave odborného podujatia, vrátane požiadaviek a termínov na 

publikovanie odborných príspevkov v časopise Acta Geologica Slovaca sú uvedené na 

stránke SAIG: www.saig.sk. Na tejto stránke budeme priebežne informovať o ďalšej 

príprave podujatia. 

Predbežný dátum konania konferencie je 22. máj 2014 na PRIF UK Bratislava 

v prezentačnej miestnosti AMOS. Predpokladáme, že uvedené podujatie zaujme mnohých 
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členov SAIG, veď, v podstate, stále väčšina z nás sme žiakmi prof. M. Matulu. Organizačný 

výbor predpokladá bezplatný vstup na konferenciu. Prípadným sponzorom možno zverejniť 

v časopise reklamné materiály. 

Domnievame sa, že pripravované podujatie má pre všetkých absolventov inžinierskej 

geológie osobitý význam. Profesor Matula stál pri zrode nášho odboru, dlhé roky koordinoval 

celoštátny výskum v inžinierskej geológii, vychoval desiatky odborníkov a zaslúžil sa                    

o celospoločenské prijatie a uznanie inžinierskej geológie. Jeho celoživotná činnosť 

odzrkadľuje všetky úspechy, ale i tvorivé križovatky, ktorými náš odbor prechádzal. Dúfame, 

že aktívna účasť našich členov prispeje k úspechu podujatia, ktorým chceme vysloviť úctu 

a uznanie zakladateľovi nášho odboru. Odboru, v ktorom pracujeme a ktorý sa stal životným 

poslaním každého z nás. 

                        Výbor SAIG 
 
 
 
 
 

 
DO VAŠEJ POZORNOSTI 
 

Kalendár odborných podujatí 
 
23. - 26. september 2013: EUROCK 2013 - ISRM European Regional Symposium - Rock 

Mechanics for Resources, Energy and Environment, Poľsko, Wroclaw. Predbežný 

kontakt: dariusz.lydzba@pwr.wroc.pl. 

18. - 20. november 2013: Built Heritage 2013. Monitoring Conservation Management, Milan, 

Italy. Kontakt: http://www.iiconservation.org/node/3344 

9. - 11. september 2014: XV Conference on Geotechnical Engineering, Vienna, Austria. 

Kontakt: www.decge2014.at 

15. - 19. september 2014: IAEG XII Congress - Torino, Italy. Kontakt: 

http://www.iaeg2014.com/ 

24. - 26. september 2014: CBGA 2014, Tirana, Albania. Kontakt: www.cbga2014.org 

 

 

Výbor SAIG 
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Informácie z web stránky Ministerstva životného prostredia SR 

Tlačové správy, odbor komunikácie MŽP SR 

Pri územnom plánovaní sa budú zohľadňovať údaje o hrozbe zosuvov 
11. 09. 2013 

 Stavať budovy na miestach, kde sa zosúva pôda, by mala byť minulosť. Vyplýva 

to z novely geologického zákona, ktorú schválil parlament. Mestá a obce by podľa nej 

mali od novembra pri územnom plánovaní rešpektovať stanoviská envirorezortu              

a geológov, ktorí územia podrobne mapujú. 

 Na základe právnej normy bude ministerstvo životného prostredia vo svojom 

záväznom stanovisku k navrhovanej územnoplánovacej dokumentácii poskytovať informácie 

o zosuvných územiach a iných geologických hazardoch. Zároveň bude stanovovať podmienky 

využiteľnosti takýchto území. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť tzv. systém predbežnej 

opatrnosti a prevencia nežiaducich stavebných zásahov do rizikových území. "Tieto kroky 

môžu nielen ochrániť majetok, zdravie a životy občanov, ale súčasne ušetria štátu množstvo 

financií na prieskum a sanáciu v havarijných prípadoch," uviedol predkladateľ návrhu, 

minister životného prostredia Peter Žiga. Na Slovensku je v súčasnosti 21-tisíc tzv. svahových 

deformácií. Porušujú územie s rozlohou 257-tisíc hektárov, čo je približne 5,25 percenta 

celého územia krajiny. Takmer 90 percent tvoria práve zosuvy. Tie u nás ohrozujú takmer 100 

kilometrov diaľnic a ciest prvej triedy, takmer 600 kilometrov ďalších ciest, desiatky 

kilometrov plynovodov, vodovodov a približne 30-tisíc pozemných stavieb. Hrozbu zosuvov 

ľudia naplno pocítili po extrémnych zrážkach v roku 2010, keď došlo ku katastrofálnym 

zosuvom v Nižnej Myšli, Kapušanoch, Prešove a ďalších lokalitách. Boli spojené 

s deštrukciou domov a priamym ohrozením života ľudí. 

Minister Peter Žiga ocenil geológov 

9. 09. 2013 

 Minister životného prostredia Peter Žiga sa v piatok, 6. septembra 2013                   

v Banskej Štiavnici zúčastnil na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. 

Pri tejto príležitosti udelil šéf envirorezortu 12 ocenení navrhnutým zamestnancom za 

mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné 

prostredie. 
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 Čestné uznanie ministra životného prostredia si prevzali: RNDr. Boris Antal, CSc., 

RNDr. Erika Beňáková, RNDr. Katarína Házyová, RNDr. Milan Gargulák, CSc., RNDr. 

Ľudovít Kucharič, CSc., Ing. Jozef Stupák, doc. RNDr. Peter Némethy, CSc., prof. RNDr. 

Dušan Plašienka, DrSc., RNDr. Antonín Matejček a Ing. Ľubomír Tuček. Udelené boli aj dva 

Ďakovné listy ministra životného prostredia, a to Ivanovi Ďuricovi a Ing. Eugenovi 

Kullmanovi, DrSc. 

 Podujatie, ktoré bolo súčasťou tradičných Salamandrových dní, pripravilo 

Ministerstvo hospodárstva SR spoločne s Ministerstvom životného prostredia SR, Zväzom 

hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborového zväzu pracovníkov baní, 

geológie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej komory. 

Na havarijné zosuvy pôjde vyše 5,6 mil. eur 

14. 08. 2013 

 Ministerstvo životného prostredia vytypovalo 47 prioritných havarijných 

zosuvov, kde bude potrebné vykonať ich prieskum, sanáciu a monitoring. Na pomoc 

územiam, ktoré sú ohrozené zosuvmi pôdy pôjde v tomto roku vyše 5,64 mil. eur. Časť      

z týchto peňazí chce rezort použiť aj na monitoring skalného zosuvu v obci Kraľovany. 

Rozhodla o tom dnes vláda SR na svojom rokovaní schválením Správy o havarijných 

svahových deformáciách a o nevyhnutnosti eliminácie ohrozenia životov a majetku 

obyvateľov. 

 Prieskumom budú skúmať stabilitu území, zisťovať príčiny vzniku svahových 

deformácií a posudzovať potrebu ich stabilizácie. Na základe výsledkov prieskumu potom 

navrhnú spôsob sanácie. Sanáciu urobia v lokalitách Nižná Myšľa, Kapušany, Šenkvice, 

Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Petrovany, Vyšný Čaj, Krajná Poľana, Chmelnica, Čirč, Lukov, 

Čadca a Ruská Nová Ves. 

 Peniaze zabezpečí Ministerstvo financií SR v závislosti od vývoja stavu verejných 

financií. Geologické práce zabezpečí Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a právnických osôb s príslušným oprávnením po 

uskutočnení verejného obstarávania na všetky geologické práce. 

 Extrémne zrážky a povodne od roku 2010 zhoršili pomery stability územia Slovenska. 

V tomto období bolo zaregistrovaných viac ako 550 nových alebo reaktivovaných deformácií 
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svahov. Tie ohrozujú v súčasnosti viac ako 98,8 km diaľnic a ciest I. triedy, 571 km ciest II. 

A III. triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km 

plynovodov, 291 km vodovodov a viac ako 30-tisíc pozemných stavieb. 

 Envirorezort dnes vie o 103 lokalitách, kde v čase vzniku zosuvov bolo viac ako 250 

objektov porušených (rodinné domy, hospodárske budovy, oporné múry, cesty), z toho 38 

rodinných domov zbúraných, a zhruba 450 objektov ohrozených deformáciami. V týchto 

lokalitách je podľa schválenej správy nevyhnutné vykonať inžiniersko-geologický prieskum  

a následnú sanáciu havarijných zosuvov pre pretrvávajúce vysoké riziko ohrozenia životov              

a majetku obyvateľov postihnutých oblastí, vrátane škôd na životnom prostredí. V dôsledku 

nepriaznivých klimatických pomerov v jarných mesiacoch tohto roka počet registrovaných 

zosuvov navyše stále narastá. Geologické práce v týchto lokalitách by stáli 16 271 000 eur. 

Výbor SAIG 

 

Nové učebné texty „Vlastnosti hornín a ich stanovenie v laboratóriu“ 
 

Vzhľadom na to, že vydávanie nových učebných textov v našom odbore je pomerne 

vzácne, chceli by sme našich členov informovať o nových skriptách „Vlastnosti hornín a ich 

stanovenie v laboratóriu. Časť I. Skalné horniny“ autorov T. Durmeková, P. Wagner a J. 

Frankovská.  

 Cieľom učebného textu je je poskytnúť ucelený obraz o vlastnostiach skalných hornín, 

ktoré sú významné z hľadiska stavebnej praxe a o spôsoboch ich stanovenia v laboratóriu. 

V úvodnej kapitole autori vysvetľujú základné pojmy a definície súvisiace 

s rozdelením hornín a ich vlastnosťami. Druhá kapitola je venovaná problematike odberu 

vzoriek skalných hornín a príprave skúšobných vzoriek na laboratórny výskum. Prehľad 

vlastností skalných hornín je obsahom tretej kapitoly. V rámci tejto kapitoly je spracovaný aj 

zoznam v súčasnosti platných domácich i európskych technických noriem – či už pre 

prostredie skalných hornín ako základovej pôdy alebo pre skalné horniny ako stavebný 

materiál (prírodný kameň, kamenivo, resp. konglomerovaný kameň).  

Samotné vlastnosti skalných hornín sú obsahom nasledujúcich, ťažiskových kapitol 

učebného textu. V štvrtej kapitole sa nachádzajú informácie o litologicko-opisných 

vlastnostiach skalných hornín, t. j. vysvetlené sú zásady ich pomenovania a opisu. V piatej 

kapitole sú opísané základné fyzikálne vlastnosti skalných hornín (hmotnostné, vlastnosti 
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v styku s vodou, termofyzikálne, elektrické a ďalšie). Štruktúra opisu, počínajúc štvrtou 

kapitolou, je pre každú vlastnosť jednotná – uvádzajú sa synonymá názvu vlastnosti, názov 

vlastnosti v angličtine, zaužívaný symbol na označenie vlastnosti a jednotky na jej vyjadrenie, 

definícia vlastnosti, spôsob jej laboratórneho určenia (opísaný veľmi stručne v prípade, ak 

existuje platná norma na stanovenie príslušnej vlastnosti a podrobnejšie, ak takáto norma nie 

je k dispozícii), výpočet charakteristiky, odkaz na platnú normu alebo iný predpis, 

zhodnotenie praktického významu vlastnosti a jej použitie ako klasifikačnej vlastnosti, ak je 

to relevantné. Ďalšie dôležité informácie sú zhrnuté v poznámkach v závere opisu každej 

vlastnosti. Šiesta kapitola je venovaná fyzikálno-mechanickým vlastnostiam skalných hornín 

(pevnostným a deformačným). Konečne, v záverečnej siedmej kapitole sú opísané technické 

vlastnosti skalných hornín, a to samostatne vlastnosti prírodného kameňa a samostatne 

kameniva.  

Domnievame sa, že vzhľadom na komplexnosť poznatkov, zhrnutých v učebných 

textoch, ako aj na súborný prehľad v súčasnosti aktuálnych noriem budú uvedené skriptá 

vhodným zdrojom informácií nielen pre študentov prírodovedných a technických odborov, ale 

aj pre pracovníkov inžinierskogeologickej praxe, zameraných predovšetkým na problematiku 

stanovenia a vyhodnocovania laboratórne určených vlastností skalných hornín. 

Učebné texty boli vydané na Univerzite Komenského v Bratislave v júli 2013 a sú      

v ponuke predajne študijnej literatúry na Prírodovedeckej fakulte.   

 

         P. Wagner, T. Durmeková 
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ČO PÍŠU INÍ 
 

Prehľad príspevkov publikovaných v časopise Landslides 
 
Číslo 10/4 (august 2013) 
    Comegna, L., Picarelli, L., Bucchignani, E., Mercogliano, P., Potential effects of incoming 
climate changes on the behaviour of slow active landslides in clay (p. 373 – 392) 
    Viero, A., Furlanis, S., Squarzoni, C., Teza, G., Galgaro, A., Gianolla, P., Dynamics and 
mass balance of the 2007 Cima Una rockfall (Eastern Alps, Italy) (p. 393 – 408) 
    Fanti, R., Gigli, G., Lombardi, L., Tapete, D., Canuti, P., Terrestrial laser scanning for 
rockfall stability analysis in the cultural heritage site of Pitigliano (Italy) (p. 409 – 420) 
    Xu, C., Xu, X., Yu, G., Landslides triggered by slipping-fault-generated earthquake on a 
plateau: an example of the 14 April 2010, Ms 7.1, Yushu, China earthquake (p. 421 – 432) 
    Das, H.O., Sonmez, H., Gokceoglu, C., Nefeslioglu, H.A., Influence of seismic acceleration 
on landslide susceptibility maps: a case study from NE Turkey (the Kelkit Valley) (p. 433 – 
454) 
    Leung, A.K., Ng, C.W.W., Seasonal movement and groundwater flow mechanism in an 
unsaturated saprolitic hillslope (p. 455 – 468) 
    Martha, T.R., Vinod Kumar, K., September, 2012 landslide events in Okhimath, India—an 
assessment of landslide consequences using very high resolution satellite data (p. 469 – 480) 
    Ma, F., Wang, J., Yuan, R., Zhao, H., Guo, J., Application of analytical hierarchy process 
and least-squares method for landslide susceptibility assessment along the Zhong-Wu natural 
gas pipeline, China (p. 481 – 492) 
    Huang, Y., Mao, W., First results derived from a drop-tower testing system for granular 
flow in a microgravity environment (p. 493 – 502) 
    Wang, G., Joyce, J., Phillips, D., Shrestha, R., Carter, W., Delineating and defining the 
boundaries of an active landslide in the rainforest of Puerto Rico using a combination of 
airborne and terrestrial LIDAR data (p. 503 – 514) 
    Igwe, O., ICL/IPL activities in West Africa: landslide risk assessment and hazard mapping 
approach (p. 515 – 522) 
 
Číslo 10/3 (jún 2013) 
    Prokešová, R., Medveďová, A., Tábořík, P., Snopková, Z., Towards hydrological triggering 
mechanisms of large deep-seated landslides (p. 239 – 254) 
    Singh, R.P., Dubey, C.S., Singh, S.K., Shukla, D.P., Mishra, B.K., Tajbakhsh, M., 
Ningthoujam, P.S., Sharma, M., Singh, N., A new slope mass rating in mountainous terrain, 
Jammu and Kashmir Himalayas: application of geophysical technique in slope stability 
studies (p. 255 – 266) 
    Cigna, F., Bianchini, S., Casagli, N., How to assess landslide activity and intensity with 
Persistent Scatterer Interferometry (PSI): the PSI-based matrix approach (p. 267 – 284) 
    Ho, K.K.S., Chao, P.A., Lau, T.M.F., De Silva, S., Investigation of the 20 August 2005 
fatal landslide at Fu Yung Shan Tsuen, Hong Kong (p. 285 – 298) 
     Shrestha, B.B., Nakagawa, H., Kawaike, K., Baba, Y., Zhang, H., Glacial hazards in the 
Rolwaling valley of Nepal and numerical approach to predict potential outburst flood from 
glacial lake (p. 299 – 314) 
    van Zeyl, D.P., Penner, L.A., Halim, R.A., A slope failure caused by drainage cutoff 
through the advancement of seasonal frost, Hudson Bay Lowland (p. 315 – 322) 
    Micu, M., Bălteanu, D., A deep-seated landslide dam in the Siriu Reservoir (Curvature 
Carpathians, Romania) (p. 323 – 330) 
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    Zhou, J.W., Cui, P., Fang, H.,  Dynamic process analysis for the formation of Yangjiagou 
landslide-dammed lake triggered by the Wenchuan earthquake, China (p. 331 – 342) 
    Barla, G., Antolini, F., Barla, M., Slope stabilization in difficult conditions: the case study 
of a debris slide in NW Italian Alps (p. 343 – 356) 
    Sassa, K., Arbanas. Ž., 2012 Recipient of the ICL Varnes Medal: Dr. Rajendra Kumar 
Bhandari (p. 357 – 360) 
 
Číslo 10/2 (apríl 2013) 
    Tiranti D., Rabuffetti, D., Salandin, A., Tararbra, M., Development of a new translational 
and rotational slides prediction model in Langhe hills (north-western Italy) and its application 
to the 2011 March landslide event (p. 121 – 138) 
    Zhina Liu, Hemin A. Koyi, Kinematics and internal deformation of granular slopes: 
insights from discrete element modeling (p. 139 – 160) 
    Liu, J., Nakatani, K., Mizuyama, T., Effect assessment of debris flow mitigation works 
based on numerical simulation by using Kanako 2D (p. 161 – 173) 
    Felicísimo, Á., Cuartero, A., Remondo, J., Quirós, E., Mapping landslide susceptibility 
with logistic regression, multiple adaptive regression splines, classification and regression 
trees, and maximum entropy methods: a comparative study (p. 175 – 189) 
    Kuo, Y.-S., Tsai, Y.-J., Chen, Y.-S., Shieh, Ch.-Y., Miyamoto, K., Movement of deep-
seated rainfall-induced landslide at Hsiaolin Village during Typhoon Morakot (p. 191 – 202) 
    Du, J., Yin, K., Lacasse, S., Displacement prediction in colluvial landslides, Three Gorges 
Reservoir, China (p. 203 – 218) 
    Duc, D.M., Rainfall-triggered large landslides on 15 December 2005 in Van Canh District, 
Binh Dinh Province, Vietnam (p. 219 – 230) 
    Zhang, D., Wang, G., Yang, T., Zhang, M., Chen, S., Satellite remote sensing-based 
detection of the deformation of a reservoir bank slope in Laxiwa Hydropower Station, China 
(p. 231 – 238) 
 

Prehľad príspevkov publikovaných v časopise Bulletin of Engineering 
Geology and the Environment 
 
Číslo 72/2 (Jún 2013) 
    Wiesner, E., Ewert, F.-K., Resolving serious seepage through karstified limestone at the 
Mujib Dam, Jordan (p. 149 – 162) 
    Gong, Q.M., Yin, L.J., She, Q.R., TBM tunneling in marble rock masses with high in situ 
stress and large groundwater inflow: a case study in China (p. 163 – 172) 
    Hart, A.B., Hearn, G.J., Landslide assessment for land use planning and infrastructure 
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