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NA ÚVOD
PODMIENKY NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA...
...ŽEBY SA ĽADY POHLI ?

„Právny názor, podľa ktorého sú výsledky geologického prieskumu terénu
relevantné až pri uskutočňovaní stavby, a nie pri posúdení splnenia podmienok na
vydanie stavebného povolenia alebo určení podmienok uskutočnenia stavby
v stavebnom povolení, považuje Ústavný súd Slovenskej republiky za taký, ktorý
opomína dôsledné naplnenie právnej regulácie povoľovania stavby“.
Toľko z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 167/2011 z 22.
februára 2012. Po niekoľkonásobnom prečítaní dvanástich strán, formulovaných ťažkým
právnickým jazykom, som si spomenul na už takmer dvadsaťročné úsilie SAIGu o ukotvenie
práce inžinierskeho geológa v stavebnom právnom poriadku. Počas mojej praxe som sa často
stretával ( a dodnes sa stretávam u zainteresovaných = projektanti, stavitelia, stavebníci, ale aj
zodpovední pracovníci stavebných úradov ) s podobným názorom typu: stavať môžem všade,
ak budú problémy, poriešime, vybavíme pri zakladaní, načo prieskum teraz... a tak sa
inžinierskogeologický prieskum, často aj v rizikových územiach, vynechal úplne. Aj napriek
tomu, že z tohto prístupu vznikali a vznikajú kolízne – havarijné situácie na mnohých
miestach Slovenska ( nielen v zosuvných územiach, viď oblasti s pestrou skupinou objemovo
nestálych zemín či vplyvmi vody ), naše návrhy neboli doteraz zohľadnené.
Čo sa vlastne stalo: citovaný nález ÚS rieši okruh problémov, ktoré vyvolal spor dvoch
účastníkov stavebného konania – stavebníka rodinného domu a jeho bezprostredného suseda.
Prvostupňový stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby a následne stavebné
povolenie bez akýchkoľvek podkladov o skúmaní dotknutého územia, kde už došlo
k zosuvom pôdy, navyše s negatívnym vplyvom ( trhliny ) na existujúce oporné múry na
pozemku stavebníka. Sused, zrejme cítiac sa bezprostredne ohrozený, podal odvolanie –
sťažnosť na Krajský stavebný úrad, kde namietal tento postup. Odvolací úrad sťažnosť
zamietol. Nepovažoval za potrebné vykonať a doložiť výsledky geologických prieskumných
prác pre povolenie stavby v danom teréne, len doplnil rozhodnutie o žiadosť, aby stavebník
pred začatím stavby predložil stavebnému úradu výsledky geologického prieskumu a ak to
vyplynie z jeho výsedkov, podrobnejšiu dokumentáciu pre kontrolu dodržiavania podmienok
určených na vykonanie stavby...
Sťažovateľ podal žalobu voči konaniu stavebných úradov na Krajský súd, ktorý zrušil
ich rozhodnutia s poukazom na to, že stavebné povolenie môže byť vydané až po splnení
zákonných podmienok známych stavebnému úradu ešte pred stanovením opatrení
a podmienok, ktoré vedú k vydaniu stavebného povolenia. Stavebný úrad mal pred
vydaním rozhodnutí o umiestnení stavby a stavebného povolenia žiadať doloženie
výsledkov geologického prieskumu v jemu známom nestabilnom území, pretože od nich
závisí, či stavba môže byť povolená, alebo nie.
Voči rozhodnutiu Krajského súdu podal druhostupňový stavebný úrad
i stavebník odvolanie na Najvyšší súd, ktorý zrušil rozsudok Krajského súdu – zamietol
žalobu sťažovateľa. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu boli zákonné podmienky pre vydanie
stavebného povolenia splnené: problémy, ktoré môžu vzniknúť pri fyzickej realizácii stavby
neznamenajú, že by stavebné povolenie nebolo vydané v súlade so stavebným zákonom...
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V poslednom kroku tejto viacročnej rošády sťažovateľ namietal na Ústavnom súde
porušenie svojich práv rozsudkom Najvyššieho súdu: v sťažnosti odmietol názor, že
výsledky geologického prieskumu nie sú rozhodujúce pre posúdenie žiadosti o povolenie
stavby. Práve naopak, z charakteru závažnosti dopadov povolenia stavby v geologicky
nestabilnom teréne ( čo môžeme t. č. vidieť v rôznych lokalitách Slovenska ) vyplýva, že bez
výsledkov takéhoto prieskumu nemohlo dôjsť k náležitému zisteniu skutkového stavu pre
správne závery stavebných úradov, najmä či nie sú dané dôvody pre zamietnutie žiadosti
o stavebné povolenie... Odmietol tiež názor, že výsledky geologického prieskumu stačí
zohľadniť až po vydaní stavebného povolenia v realizačnom projekte, resp. pri samotnej
realizácii stavby.
Ústavný súd vyhovel sťažnosti rozhodnutím, v ktorom konštatoval, že základné právo
sťažovateľa na súdnu a inú právnu ochranu bolo porušené, s odôvodnením stručne uvedeným
v úvode článku. Rozsudok Najvyššieho súdu vo veci zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie
konanie.
Keďže nálezy Ústavného súdu majú povahu zákonných rozhodnutí, v rozsahu riešenej
veci sme všetci povinní ich rešpektovať a riadiť sa nimi – to platí aj pre stavebné úrady a súdy
všetkých stupňov. Zároveň ide o precedens, ktorý ovplyvní všetky ďalšie konania v podobnej
veci kdekoľvek na Slovensku. Rozhodnutia príslušných štátnych orgánov by mali zohľadniť
výsledky tohto nálezu, v opačnom prípade budú v rozpore s platným právnym poriadkom.
Preto by jeho znenie mali poznať všetci pracovníci stavebných úradov, ktorí rozhodujú
vo veciach vydávania územných rozhodnutí a stavebných povolení, tiež projektanti,
stavebníci... Vážení kolegovia, vyzývam Vás na šírenie tejto osvety v rámci Vašich možností.
Znenie príslušného nálezu Ústavného súdu nájdete aj na našom webe ( www.saig.sk ).
Zdá sa, že raz zvíťazila logika nad skostnateným výkladom práva. Ide o dobrý príklad
a zároveň inšpiráciu nevzdávať sa po počiatočnom, aj viacnásobnom odmietnutí. Verím, že aj
tento nález bude dobrým argumentom na prospech dôstojného zahrnutia inžinierskej geológie
v pripravovanom novom znení stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov, či jej
primeranejšej akceptácie v stavbárskej praxi.
Vladimír Kmeť
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INFORMÁCIE O ČINNOSTI SAIG
Valné zhromaždenie SAIG
Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie inžinierskych geológov sa uskutočnilo dňa 6. marca
2014 o 13:30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej
doline v Bratislave
s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie – doc. Ján Vlčko, predseda SAIG
2. Voľba návrhovej komisie, schválenie volebnej komisie
3. Správa o činnosti SAIG za uplynulé obdobie 2012-2013 a návrh činnosti na roky
2014-2015 (predseda SAIG – J. Vlčko)
4. Správa o hospodárení SAIG za obdobie 2012-2013 (hospodár SAIG– M. Ondrášik)
5. Správa revíznej komisie SAIG (predseda rev. komisie K. Házyová)
6. Informácia o voľbách, predstavenie kandidátov (P. Wagner)
Prestávka (v priebehu ktorej sa uskutočnili voľby nového výboru a revíznej komisie SAIG)
7. Informácie o plánoch a možnostiach MŽP SR v oblasti inžinierskogeologických
projektov (V. Jánová)
8. Informácie o aktuálnych zosuvoch na Slovensku (P. Liščák)
9. Diskusia
10. Vyhlásenie výsledkov volieb
11. Návrh uznesení a ich schválenie
12. Záver
VZ SAIG sa zúčastnilo 37 členov SAIG a 8 hostí. Medzi hosťami boli prítomní:
Dr. Jan Novotný – predseda ČAIG
Dr. Ladislav Šimon – predseda SGS
Dr. Peter Malík – predseda SAH
Doc. Renáta Fľaková – tajomník SAH
Návrhová komisia bola schválená v zložení: RNDr. Marián Fabian – predseda,
RNDr. Vladimír Kmeť, doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.
Členovia Slovenskej národnej skupiny IAEG sa zišli na zasadnutí Národnej skupiny IAEG,
dňa 6. 3. 2014 na PRIF UK v tej istej miestnosti AMOS o 12:00 (pred Valným zhromaždením
SAIG).
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Správa o činnosti SAIG za uplynulé obdobie 2012-2013 a návrh činnosti na
roky 2014-2015
Važení hostia, vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v predkladanej správe o činnosti SAIGu za roky 2012-2013 by som chcel zhodnotiť
plnenie uznesení z posledného Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo pred 2 rokmi a
zároveň predostrieť určité námety pre ďalšiu činnosť SAIGu v rokoch 2014-2015, i keď
samozrejme táto úloha bude v plnej kompetencii nového výboru SAIGu, ktorý vzíde
z dnešných volieb. Dovoľte mi na úvod sa venovať plneniu úloh, ktoré si výbor SAIGu
vytýčil a ktoré boli schválené VZ. Na úvod zopár osobných myšlienok, ktoré som si o dianí
v asociácii ale aj inžinierskogeologickej komunite vytvoril. Viaceré z nich som už načrtol na
stránkach Spravodajcu, niektoré si je potrebné pri tejto príležitosti pripomenúť.
Spätný pohľad na štvorročnú činnosť našej asociácie evokuje viaceré otázniky,
zacielené na to, či sa nedalo urobiť niečo naviac, či sa niečo neopomenulo alebo či niektoré
aktivity mali svoje reálne opodstatnenie, či neznamenali len stratu času. Nad týmto som sa
zamýšľal, ked som si začal zhromažďovať fakty pre správu o činnosti asociácie. Ako zdroj
inšpirácie som si prečítal všetkých Spravodajcov za 4 posledné roky, staršie závery o činnosti
výboru SAIGu a uvedomil som si, že správy o našej činnosti, zhruba od r. 2004 sú si veľmi
príbuzné. Otázkou teda je či činnosť SAIGu je natoľko jednostranná, čo sa týka reálnych
potrieb inžinierskych geológov alebo postráda inšpiráciu, alebo je reálnym odrazom
spoločenských pomerov v ktorých žijeme a tie sú, nielen pre našu komunitu, ideálne. Zrejme,
v každom zo spomínaných bodov je niečo pravdy. Zdá sa, akoby obdobie posledných 4
rokov nebolo v ničom odlišné od rokov predchádzajúcich. Nie je to však tak, aj za štyri roky
nastali zmeny, ktoré sa všetkých dotkli (o tom by asi každý jednotlivec vedel svoje). Je však
pravdou, že my ako asociácia, riešime niektoré problémy, možno povedať permanetne, azda
aj preto tá vidina stagnácie. Treba si však uvedomiť, že mnohé problémy, ktoré riešime sú
mimo náš priamy dosah. Sem patrí napr. otázka Stavebného zákona (je tu však MŽP a jeho
zástupcovia vo výbore), ktorého príprava a koncepcia sa mení príliš často, ba niekdy je
poznateľný aj vplyv nástupu novej politickej garnitúry. Podobný vleklý problém je vzťah
medzi UGAS a EFG alebo iné, o ktorých sa čiastočne zmienim v ďalšom. Zdá sa teda, že
vývoj, akoby mal dlhodobo akýsi trend, len nevieme či ten trend je správny. Na túto moju
vnútornú otázku sa pokúsim odpovedať okamžite. Je správny, len možnosti SAIGu sú v istom
slova zmysle limitované a preto aj úlohy s nimi späté vyžadujú väčší časový priestor pre ich
realizáciu. Treba si uvedomiť, že nemáme také zázemie, ako napr. Slovenská komora
stavebných inžinierov, ktorá je samosprávnou stavovskou organizáciou združujúcou vyše
5100 autorizovaných stavebných inžinierov a 800 dobrovoľných členov (fyzické
a právnické osoby). Preto naša snaha uspieť, napr. pri implementácii niektých našich
stanovísk, napr. do Stavebného zákona je oveľa ťažšia, ako u iných profesií alebo profesných
organizácií (v iných zákonoch) a preto musíme postupovať pomaly, trpezlivo a v rámci
možností a mať na vedomí, že tieto pre nás dôležité legislatívne normy predstavujú beh na
dlhé trate.
Všetci si uvedomujeme, že v našej komunite je mnoho otvorených problémov
s ktorými sa stretávame všetci, každý vo svojej praci, či pracovisku ale podnety na ich
riešenie napríklad pomocou stavovskej organizácie neprichádzajú, pričom istotne viaceré
z nich by mohli predstavovať jednu z viacerých aktivít (výboru) SAIGu. Upriamujem
pozornosť preto na to, že SAIG by mal predstavovať živý organizmus, v ktorom by mala
fungovať spätná väzba medzi členmi a výborom. Tento fakt, že to tak nefunguje nie je asi
pozitívny, ale zasa, ak sa vrátim späť, k tomu čo som naznačil, prejav stagnácie pozorujeme
nielen v našej asociácii, ale rovnako v celej spoločnosti. Keď už nie je spätná reflexia na
riešenie problémov, minimálne by sme s radosťou privítali, keby aspoň niekto z kolegov z
4

praxe prispel do Spravodajcu nejakou novinkou alebo príspevkom zameraným na prácu, ktorú
vykonáva, pretože aj v tejto oblasti celé ťažisko zostáva, až na jednu výnimku, iba na členoch
výboru. Ďalším prejavom, asi nie priaznivej ekonomickej situácie, je fakt, že napr. relatívne
obľúbená odborná exkurzia v r. 2012 sa pre malý záujem neuskutočnila.
Jedným z prvých nápadov na oživenie spoločensko-odborných aktivít mali byť
odborné prednášky, ktoré sme sa, po vzore zahraničných kolegov, snažili organizovať od roku
2010 (jeseň). Priznám sa, že som predpokladal trochu vačší záujem kolegov z praxe, najmä
tých mladších, žiaľ, ten sa nedostavil a aj preto, periodicita prednášok postupne degradovala
(keďže v podstate sme sa stretávala rovnaká skupinka poslucháčov) až nakoniec sme túto
čínnosť v tejto forme prestali organizovať, resp. prednášky sme organizovali v rámci
predmetu Aktuálne problémy v IG, kde sme pozývali prednášateľov z ČR a SR, ktorí
prezentovali nové a aktuálne výsledky svojej práce, pričom informácia o prednáškach bola
vždy uverejnená na webstránke. Členovia výboru SAIGu si plne uvedomujú pracovné
vyťaženie väčšiny členov, príp. nevyhovujúci čas organizovania týchto podujatí, v každom
prípade by bolo dobré od členskej základne, resp. Jednotlivcov vedieť, čo by dokázalo
„opätovne naštartovať“ túto zmysluplnú činnosť.
Veľmi sa ospravedlňujeme za tieto pesimistické úvahy, pevne však verím, že ich nikto
nepochopil ako výčitku, pretože nielen ja, ale všetci si uvedomujeme, že súčasnosť nie je pre
našu praktickú činnosť priaznivo naklonená a predpokladám, že všetky negatíva práve
vyplývajú z tohto faktu.
Ak mi dovolíte, skôr ako pristúpim k hodnoteniu našej činnosti, predsa však ešte jedna
poznámka. Naša webstránka je na štandardnej úrovni, poskytujúca aktuálne informácie a to
mi umožňuje plne sa sústrediť sa na výpočet samotných faktov a niektorých návrhov
opatrení.
A. Činnosť SAIG v rokoch 2012-2013
VZ SAIG, konané v roku 2012, uložilo výboru SAIG niekoľko úloh. Je mojou
povinnosťou informovať, ako sa výboru darili plniť.
1) Proces prípravy Stavebného zákona
Stavebný zákon (ďalej SZ) prešiel a prechádza neustálym vývojom, pričom výbor
SAIG sa do jeho prípravy, v rámci svojich kompetencií, prostredníctvom MŽP SR zapájal
veľmi aktívne. Mali sme veľké počiatočné očakávania, viaceré varianty návrhov zákona boli
pripomienkované, dnes je na stole x-tá verzia SZ, ktorej status, ba ani implementácia našich
pripomienok mi nie je vecne známa, pokiaľ sme boli na výbore informovaní SZ je na
medzirezortnom pripomienkovaní.
V rámci legislatívnej činnosti výbor SAIG prostredníctvom svojich členov (Dr. Jánová
a Ing. Frankovská) aktívne vstupoval aj do prípravy niektorých legislatívnych nariadení
(novela geol. zákona platná od 1.11.2013, je na našom webe, k nemu sa pripravuje ešte
vykonávací predpis) a zákon o envirozáťažiach, ktorý bol schválený ešte v r. 2011 (zákon č.
409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov), predstavuje veľkú perspektívu aj pre oblasť inžinierskej
geológie.
2) Usporiadanie tradičnej odbornej konferencie
Aj napriek nespornému úspechu konferencie Geológia a životné prostredie sa výbor
zamýšľal, ako túto konferenciu dostať do širšieho povedomia odbornej verejnosti s presahom
cez naše štátne hranice a tak docieliť aj vyššiu odbornú účasť, a to i napriek problémom, ktoré
mnohé firmy na našom trhu majú. Po dlhých diskusiách, v rámci výboru, ako aj medzi SAIG
a ČAIG, sme našli kompromisné riešenie a usporiadali sme spoločnú česko-slovenskú
konferenciu v dńoch 14.-15. júna 2012 v Kongresovom centre hotelového komplexu Kúpele
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Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách. Napriek tomu, že sa zmenil názov konferencie na
„Inžinierska geológia 2012“, všetci ju považujeme za pokračovateľa našej tradičnej
konferencie, pričom dohoda medzi ČAIG a SAIG je taká, že konferencie sa budú konať
s dvojročným odstupom striedavo v SR a ČR.
Konferencie vo Vysokých Tatrách sa zúčastnilo 136 účastníkov + 4 sprevádzajúce osoby.
Ďalšia inžinierskogeologická konferencia sa bude konať 2. - 5. septembra t.r. v Liberci s
názvom: XIV. Hydrogeologický kongres a II. Inžinierskogeologický kongres. SAIG plánuje
organizovať konferenciu opäť v roku 2016, pričom logicky s prípravou sa začne koncom
tohto roku (po Liberci).
Ďalším akciou, ktorá nebola z istých dôvodov oficiálne vopred propagovaná je
odborno-spoločenské podujatie „Inžinierska geológia – výsledky výskumu a ich aplikácia
v praxi“, ktoré sa bude konať 22.mája, tu v týchto priestoroch a bude venované
zakladateľovi a nestorovi inžinierskej geológie na Slovensku prof. Ing. M. Matulovi, DrSc,
ktorý sa 20. mája t.r. dožíva 90 rokov. Prvotné informácie sú na webe, detailnejšie informácie
budú rovnako na webovej stránke zverejnené neskôr. Ja len pripomeniem, že pri tejto
príležitosti je zabezpečené vydanie monotematického čísla vedeckého časopisu AGEOS.
3) Odborná exkurzia
Po veľmi úspešnej exkurzii z apríla 2011, ktorá bola zameraná na problematiku
zosuvov na východnom Slovensku sa nám v nasledujúcom roku, ako som už spomenul, pre
nedostatočný záujem členov asociácie exkurziu nepodarilo zorganizovať. Preto, sme v r. 2013
uvažovali, ako usporiadať exkurziu čo najjednoduchšie, aby nebola ani časovo, ani finančne
náročná. Rozhodli sme sa pre návštevu VD Gabčíkovo a jeho okolia, s odborným výkladom
prof. Ing. Jozefa Hullu, PhD. Exkurzia sa uskutočnila 3. mája 2013. Pevne verím, že tento rok
sa exkurzia uskutoční a možno by bolo užitočné aj nejaké tipy z členskej základne, firiem
a pod.
4) Spolupráca s ČAIG a ostatnými geologickými asociáciami v rámci ÚGAS
Spolupráca so sesterskou ČAIG zostáva trvale na dobrej úrovni o čom svedčí aj účasť
predsedu ČAIG Dr. J. Novotného na tomto zasadaní. Je to dané tak historicky, ako aj
dobrými osobnými kontaktmi medzi inžinierskymi geológmi navzájom a niektorými
pracoviskami (Kat. geotechniky STU, UK a KU) obidvoch krajín. Je treba však zdôrazniť, že
kontakty, držala v rukách najmä, dnes už generácia starších geológov. Mladšia generácia
poslucháčov si kontakty môže pestovať formou spoločných medziuniverzitných exkurzií
a účasťou na odbornom podujatí „Svahovky“. Je však i ďalšia šanca, ponúknuť a prezentovať
výsledky svojej práce v súťaži o cenu prof. Q. Zárubu, ktorá sa udeľuje každý rok pri
príležitosti Pražských geotechnických dní.
V rámci kontaktov medzi ČAIG a SAIG by bolo možno efektívne zintenzívniť
spoluprácu pri koordinácii niektorých legislatívnych opatrení alebo postupov. Veľmi dobre
tento problém opísal vo svojom príspevku Doc. Ing. Rozsypal (uvedené v našom
Spravodajcovi), dlhoročný riaditeľ fi Arcadis, človek s bohatou praxou v geotechnike
a inžinierskej geológii.
Spolupráca so SAH je stále na veľmi dobrej úrovni, čo vyplýva aj z riešenia pomerne
podobných problémov obidvoch organizácií.
Čo sa týka ÚGAS spolupráca geologických asociácii sa sporadicky aktivizuje vtedy, ak
treba riešiť problém členského podielu pre EFG. Mimo tento bod v podstate o spolupráci
netreba hovoriť, je to azda aj preto, že styčných bodov medzi výsostne vedecky zameranými
asociáciami a aplikovanými (SAH, Geofyzikmi) nieto veľa prienikov pre spoločnú činnosť,
mimo už spomínaných administratívnych aktivít. Nakoniec, všetky asociácie združené
v rámci UGASu sú nezávislé a autonómne profesné organizácie. Treba však na strane druhej
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podčiarknúť, že vďaka UGAS sú predsedovia jednotlivých profesných geologických asociácií
členmi Slovenskej geologickej rady, poradného orgánu ministra ŽP.
5) Vydávanie Spravodajcu
Asi správne predpokladám, že Spravodajca je asi jediným a permanentným spojivom
medzi členskou základňou a Výborom SAIGu, aj keď toto spojenie, ako som už v úvode
načrtol, je temer výlučne zo strany výboru smerom k základni. Na tomto mieste musím
konštatovať už konštatované, že až na jednu výnimku, kde Doc. Adamcová – v posledných 2číslach mala pomerne rozsiahle príspevky v oddiele Poznatky z uskutočnených ciest, temer
všetky príspevky v Spravodajcovi sú autorstvom členov výboru. Ak chceme, aby sme poznali
naše problémy, príp. ich aj spoločne riešili, či zachovali spoločný postup pri ich riešení je
nevyhnutnosťou, aby bolo viac príspevkov od nečlenov výboru. Výbor by takúto skutočnosť
len privítal, pretože príprava a vydanie Spravodajcu vyžaduje svoj čas a dostatok zaujímavých
tém. Práve ich nositeľmi môžu byť radoví členovia/odborníci.
Iste sme si všetci všimli, že od Spravodajcu č. 45 nastala podstatná zmena vo
vydávaní, resp. jeho distribúcii. V snahe ušetriť financie na činnosť v prospech svojich členov
a neminúť financie plynúce z členských poplatkov len na bežnú agendu výboru SAIG,
vydávame Spravodajcu len v elektronickej podobe. V tejto modernej forme, spolu s funkčnou
webovou stránkou, sa dostávajú informácie členom SAIGu okamžite. Periodicita i naďalej
zostáva – dve čísla ročne. Len pre zaujímavosť na webovej stránke sú dostupné od č. 41
všetky čísla Spravodajcu.
Popri týchto úlohách, ktoré som vymenoval sa na pôde SAIGu, tak, ako odbornej
asociácii, ako i vo výbore udialo niekoľko zmien, ktoré len spomeniem.
S prechodom SAIGu na občianske združenie (čo bolo schválené na VZ 2012), ktoré
má podľa platných Stanov vo svojej náplni aj poradenskú a konzultačnú činnosť nastali
v priebehu tohto funkčného obdobia menšie posuny v pôsobnosti členov výboru. Mgr.
Ondrášik, PhD sa stal tak pokladníkom, ako aj hospodárom SAIGu. Jeho náplň, tzn. redakciu
a distribúciu Spravodajcu prevzal Doc. Martin Bednarik, PhD.
Je potrebné spomenúť aj veľmi dôležitý fakt, že 15.3.2013 bolo podpísané
MEMORANDUM o spolupráci pri vydávaní recenzovaného časopisu Geotechnika medzi
Českou a Slovenskou společností mechaniky zemin a geotechnického inženýrství (CSS
MZGI) a Slovenskou asociáciou inžinierskych geológov (SAIG), kde sa SAIG na jednej
strane zaväzuje finančnou podporou na vydávaní časopisu (podpora sa bude aktualizovať
vždy ročne), na strane druhej, logo SAIGu je uvádzané v každom čísle časopisu. Čo je
dôležité, spoločne sme sa dohodli na základnej štruktúre časopisu (4 čísla ročne) a na
dlhodobej odbornej koncepcii časopisu, ako publikačného centra nielen pre ČR a SR, ale i pre
stredoeurópsky región s tým, že bude zabezpečená možnosť publikovania príspevkov aj
v anglickom jazyku. Navyše člen výboru SAIGu Doc. Bednarik bol kooptovaný do redakčnej
rady, a azda by stálo za úvahu, či by do redakčnej rady nemohol byť kooptovaný aj niekto z
praxe. V Geotechnike sa otvára možnosť publikovania širokej obci inžinierskych geológov
tak z praxe, ako aj z výskumných inštitúcií a vysokých škôl.
Úhrada členského, neplatiči a pod.
Napriek tomu, že členské sa nemenilo v poslednom období, registrujeme pomerne veľké
množstvo kolegov, ktorí nezaplatili členské. Prvú výstrahu inicioval SAIG v úvode roku
2012, keď sme rozposlali listy neplatičom (tým, ktorí nemali zaplatené tri roky) členského
v počte 76 ks. Po tejto akcii, ako aj po registrácii nových členov, má SAIG ku dnešnému dňu
140 členov, čo je o 9 menej, ako pred 4 rokmi. Myslím si, že sme pomerne silná organizácia
a spolu so SAH, tvoríme drvivú väčšinu členov UGASu.
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B. Návrh plánu činnosti na roky 2014-15
V návrhu činnosti na rok 2014-15 uvádzam iba ideové námety pre ďalšie obdobie,
pretože, ako som spomenul v úvode, bude to už úlohou nového výboru, ako modifikuje plán
činnosti. Samozrejme, že radi zaradíme k nim aj tie, ktoré vzídu z diskusie na dnešnom VZ.
Za nosné aktivity SAIG v nasledujúcom období považujeme:
• V rámci legislatívnej činnosti pozorne sledovať proces prípravy a schvaľovania
Stavebného zákona a v prípade možnosti vstúpiť do neho, tak, aby bola aspoň
v niektorých bodoch spoločného záujmu zhoda s geologickým zákonom
• Spolupráca pri novelizácii vyhlášky č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva
geologický zákon.
• Organizácia konferencie Inžinierska geológia.
• Organizácia odborných exkurzií.
• Organizácia prednášok v spolupráci s SGS.
• Poskytovanie informácií prostredníctvom webovej stránky SAIG.
• Organizácia odborných seminárov pri príležitosti zavádzania nových
legislatívnych dokumentov alebo technických predpisov do našej sústavy noriem
a do praxe. Termíny poriadania týchto seminárov budú závisieť od aktuálneho
stavu ich prijímania a prípravy.
• Spolupráca s profesijnými asociáciami v Čechách a na Slovensku, predovšetkým
s nám odborne najbližšou SAH. V spolupráci s ČAIG zorganizovať stretnutie
s cieľom usporiadania spoločnej konferencie, príp. Exkurzie.
• Podpora vydávaniu časopisu Geotechnika a jeho propagácia v SR.
Zopár ideí suplujúcich osvetovú činnosť, bez nejakého zámeru vstúpiť do
pôsobnosti štátneho orgánu (MŽP) alebo ŠGÚDŠ
•

•

•

Bez ohľadu na legislatívnu prípravu stavebného zákona, odporúčame
spolupracovať napr. s URBIONom a inými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú
územným plánovaním pri implementácii významných geologických javov do
územno-technických podkladov.
Nadviazať užššiu spoluprácu so ZMOS pri využívani Atlasu stability územia
a následnej konzultácii buď s ŠGÚDŠ alebo firmami, školami zaoberajúcimi sa
problematikou svahových deformácií.
Je otázne, či podobne ako vo vyspelých krajinách by nebolo účelné započať
spoluprácu, resp. výmenu informácií s poisťovacími spoločnosťami ohľadom
poistenia pozemkov, ktoré môžu byť ohrozené niektorým z najčastejších hazardov
geologického prostredia (povodne, svahové deformácie).

Samozrejmosťou činnosti v rokoch 2014-15 by malo byť vydanie dvoch čísel
Spravodajcu, účasť našich zástupcov v činnosti SGR, ÚGAS a ďalšie aktivity, ktoré sa stali
už prirodzenou náplňou práce každého výboru SAIG.
Výbor SAIG je síce kolektívny orgán, ale nefungoval by bez činnosti jednotlivcov.
Preto by som sa chcel v závere môjho príspevku vyjadiť vďaku :
podpredsedkyni a dlhoročnej hospodárke Dr. Klukanovej, ktorá z dôvodu
pracovnej vyťaženosti sa rozhodla nekandidovať pre nastávajúce obdobie do
výboru, takže za svoju činnosť si zaslúži veľkú vďaku, moje poďakovanie patrí aj
jej bývalej pokladníčke pani K. Okoličányiovej. Dr. Klukanovej patrí vďaka aj za
prácu v komisii pre udeľovanie odbornej spôsobilosti, moje poďakovanie v tomto
smere patrí aj doc. Kopeckému,
tajomníčke SAIG Dr. Durmekovej za kvalitný chod asociácie a prácu
v normotvorbe,
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-

Dr. Jánovej za prácu v legislatívnej oblasti a aktívnej prispievateľke do
Spravodajcu,
Doc. Frankovskej a Doc. Kopeckému za organizovanie konferencie vo Vysokých
Tatrách, ako aj za kontakty s ČAIGom a s redakciou časopisu Geotechnika,
Dr. Házyovej ze vedenie revíznej komisie,
Mgr. Ondrášikovi za redakciu 4 čísel Spravodajcu SAIG (41 až 44/2010-11)
a samozrejme aj všetkým prispievateľom, ale najmä za vedenie ekonomickej
agendy,
Dr. Liščákovi za spoluprácu so SGS, najmä pri organizácii prednášok na pôde
ŠGÚDŠ, ako aj za prípravu exkurzie a prispievateľa do Spravodajcu,
Dr. Fabianovi za riešenie problémov inžinierskych geológov v praxi,
Dr. Bednarikovi za prípravu exkurzie, ako aj za redakciu e-Spravodaja,
Dr. Ľubomírovi Petrovi, PhD za zapájanie sa do činnosti na diaľku,
moja vďaka patrí aj nečlenom výboru, ktorí sa podľa potrieb zapájali do činnosti
SAIGu ako napr. Doc.Wagner a Dr. Kmeť u ktorého si treba oceniť, že ako
nebratislavčan si každú cestu na zasadanie výbor financoval sám,
a samozrejme poďakovanie patrí aj nemenovaným členom asociácie, ktorí sa aktívne
zúčastnili na jej činnosti (výklady na exkurziách, organizácii konferencie a pod.).
V rámci SAIG vykonáva činnosť i Národná skupina IAEG, ktorá zabezpečuje
prepojenie našej asociácie na medzinárodnú komunitu inžinierskych geológov. Za dlhodobé
a iniciatívne zabezpečovanie tejto činnosti patrí vďaka predsedovi NS Mgr. M. Ondrášikovi.
Na záver, by som chcel všetkým poďakovať, za trpezlivosť s ktorou ste si vypočuli
správu o činnosti, vrátane mojich síce nie optimistických ale realistických úvah. Očakávam,
že v diskusii odznejú nejaké pripomienky, doplnky, ktoré by podporili a umocnili oživenie
niektorých úsekov našej činnosti.
Želám všetkým členom SAIGu úspešné zvládnutie všetkých problémov, pohodu a dobrú
náladu a pevné zdravie.
J. Vlčko
Uznesenia z Valného zhromaždenia SAIG, konaného dňa 6. 3. 2014
Slovenská asociácia inžinierskych geológov schvaľuje:
a) správu o činnosti SAIG za obdobie rokov 2012 a 2013;
b) správu o hospodárení za roky 2012 a 2013;
c) správu revíznej komisie za rok 2012 a 2013;
Valné zhromaždenie ukladá výboru na nasledujúce obdobie:
1. sledovať a aktívne vstupovať do procesu schvaľovania stavebného zákona, ako aj
vyhlášky, ktorou sa vykonáva geologický zákon;
2. zorganizovať geologickú exkurziu;
3. organizovať odborné semináre o zavádzaní nových legislatívnych predpisov a noriem;
4. nadviazať spoluprácu so ZMOS a Urbion-om za účelom vstupu do procesov prípravy
podkladov pre územné plánovanie a výstavbu.
Valné zhromaždenie berie na vedomie:
Informáciu RNDr. Vlasty Jánovej, PhD. z MŽP SR o súčasnom legislatívnom rámci Sekcie
geológie a prírodných zdrojov a o financovaní geologických úloh z verejných zdrojov, zvlášť
z eurofondov.
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Zapísal: RNDr. Marián Fabian – predseda návrhovej komisie
členovia: RNDr. Vladimír Kmeť, doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.
Voľby výboru SAIG a revíznej komisie SAIG 2014
Volebná komisia pracovala v zložení: doc. RNDr. Peter Wagner, CSc. - predseda,
Mgr. Martin Brček, PhD., Mgr. Martin Dunčko a Mgr. Peter Ondrejka, PhD.
Navrhnutí kandidáti do výboru SAIG na obdobie 2014 – 2017:
Bednarik Martin
Dananaj Ivan
Durmeková Tatiana
Fabian Marián
Frankovská Jana
Jánová Vlasta
Kmeť Vladimír
Kopecký Miloslav
Liščák Pavel
Míka Richard
Ondrášik Martin
Petro Ľubomír
Spišák Zoltán
Tupý Pavol
Vlčko Ján
Navrhnutí kandidáti do revíznej komisie SAIG na obdobie 2014 – 2017:
Házyová Katarína
Kralovičová Lenka
Trangoš Ivan
Volieb sa zúčastnilo 37 členov SAIG, odovzdaných bolo 37 platných lístkov.
VÝSLEDKY VOLIEB:
do Výboru SAIG
1. Bednarik Martin – 33 hlasov
2. Frankovská Jana – 32 hlasov
3. Ondrášik Martin – 32 hlasov
4. Kopecký Miloslav – 30 hlasov
5. Fabian Marián – 28 hlasov
6. Liščák Pavel – 27 hlasov
7. Jánová Vlasta – 26 hlasov
8. Durmeková Tatiana – 26 hlasov
9. Vlčko Ján – 23 hlasov
10. Dananaj Ivan – 21 hlasov
11. Kmeť Vladimír – 17 hlasov
12. Petro Ľubomír – 16 hlasov
13. Tupý Pavol – 14 hlasov
14. Spišák Zoltán – 6 hlasov
15. Míka Richard – 3 hlasy
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Do Výboru SAIG bolo VZ SAIG zvolených prvých 11 členov z uvedených kandidátov.
do revíznej komisie SAIG
1. Házyová Katarína – 30 hlasov
2. Kralovičová Lenka – 28 hlasov
3. Trangoš Ivan – 28 hlasov
Do kontrolu orgánu SAIG boli VZ SAIG zvolení všetci traja navrhnutí kandidáti.
Tatiana Durmeková, tajomník SAIG

Revízna správa SAIG za rok 2013
Revízna komisia SAIG-u dňa 27.01.2014 vykonala kontrolu hospodárenia s finančnými
prostriedkami SAIG-u. Kontroly sa zúčastnila Mgr. Martin Ondrášik, PhD., hospodár SAIG-u
a členovia revíznej komisie, RNDr. Katarína Házyová, RNDr. Jozef Segíň a Mgr. Peter
Ondrejka, PhD.
Kontrolovali sme obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.
Výsledok kontroly je nasledovný:
Zostatok z roku 2012 ................................................................................................... 2 195,96 €
Príjmy za kontrolované obdobie ................................................................................. 3 408,70 €
Výdavky za kontrolované obdobie ............................................................................. -2 381,09 €
Zostatok na bežnom účte ku dňu 31.12.2013 .............................................................. 3 033,61 €
Hotovosť v pokladni ku dňu 31.12.2013........................................................................ 189,96 €
Zostatok za rok 2013 s p o l u : ................................................................................... 3 223,57 €
Rozdiel 2013 - 2012 .................................................................................................. +1 027,61 €
Pri kontrole sme nenašli žiadne disproporcie medzi účtovnou knihou, účtovnými
dokladmi a výpismi z banky. Účtovná kniha je vedená podľa platných predpisov, číslovanie
položiek v účtovnej knihe je v súlade s číslovaním účtovných dokladov. Účtovné doklady sú
doložené výpismi z banky.
Výbor SAIG zasadal pravidelne v priebehu roka a riešil aktuálne otázky aj za účasti
zástupcu revíznej komisie.
Členovia revíznej komisie sa zúčastňovali zasadaní výboru SAIG-u, boli informovaní o
jeho činnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov.
Revízna komisia hodnotí prácu Výboru SAIG a hospodára vysoko pozitívne.
V Bratislave 27.01.2014
Revízna komisia:

RNDr. Katarína Házyová, RNDr. Jozef Segíň, Mgr. Peter Ondrejka, PhD.

Hospodár:

Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
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Správa o hospodárení SAIG za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013
SAIG hospodárila s finančnými prostriedkami v súlade s rozpočtom schváleným
výborom SAIG-u. Správa poskytuje prehľad hospodárenia a je rozdelená na časť príjmov a
výdavkov. Rozpis jednotlivých položiek je uvedený v peňažnom denníku a doložený
dokladmi.
Zostatok z roku 2012: ............................................................................................... 2 195,96 €
Príjmy v roku 2013
Kreditné úroky v banke ...................................................................................................... 0,15 €
Členské SAIG ................................................................................................................. 449,00 €
Členské IAEG ................................................................................................................ 196,00 €
Odborné konzultácie, posudky a preklady noriem ...................................................... 1 650,00 €
Peňažný dar na seminár k jubileu prof. M.Matulu ...................................................... 1 000,00 €
Vrátky zo zálohových platieb a preplatkov .................................................................... 113,55 €
Príjmy spolu: ............................................................................................................. 3 408,70 €
Spolu zostatok a príjmy: ........................................................................................... 5 604,66 €

Výdavky v roku 2012
Poštovné a notárske poplatky ............................................................................................. 8,00 €
Bankové poplatky a poštovné .......................................................................................... 75,10 €
Platba za web. doména www.saig.sk ............................................................................... 50,04 €
Platby za kúpu STN 73 0090 a predplatné časopisu Geotechnika ..................................... 0,00 €
Odmena za spravodajcu ................................................................................................... 70,15 €
Členské IAEG ................................................................................................................ 208,00 €
Odmena za preklad noriem ............................................................................................ 822,81 €
Platby SP a DÚ (z vyplatených odmien) ........................................................................ 828,12 €
Jazyková korektúra (prekladov) ..................................................................................... 103,88 €
IG exkurzia do Gabčíkova.............................................................................................. 214,99 €
Výdavky spolu : ......................................................................................................... 2 381,09 €

Rekapitulácia:
Zostatok z roku 2012: .................................................................................................. 2 195,96 €
Príjmy v roku 2013 spolu: ........................................................................................... 3 408,70 €
Výdavky v roku 2013 spolu : ...................................................................................... 2 381,09 €
Rozdiel príjmy - výdavky v roku 2013 ....................................................................... 1 027,61 €
Zostatok z roku 2013: ............................................................................................... 3 223,57 €

V Bratislave 31.01.2014

Mgr. Martin Ondrášik, PhD.,
hospodár SAIG-u
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Prehľad činností výboru SAIG v roku 2014
Rok 2014 bol pre SAIG rokom volebným a znamenal zmeny vo Výbore SAIG. Voľby
sa uskutočnili na Valnom zhromaždení SAIG dňa 6. marca 2014. Výbor SAIG v starom
zložení sa zišiel v kalendárnom roku 2014 na riadnom zasadnutí dňa 21. februára, nový výbor
začal svoju činnosť na zasadnutí dňa 28. marca. Potom sa zišiel ešte dňa 13. októbra. Popri
riadnych zasadnutiach, bola činnosť členov výboru koordinovaná elektronickou
komunikáciou . V ďalšom je v bodoch uvedený prehľad aktivít, ktorým sa výbor SAIG
venoval v priebehu roka 2014.
Do konania VZ SAIG:
1. Príprava Spravodajcu SAIG č. 48
Členovia výboru zostavili návrh obsahu a v spolupráci s ďalšími aktívnymi členmi SAIG
vypracovali príspevky pre 48 číslo Spravodajcu SAIG (zimné číslo), ktoré je v elektronickej
podobe dostupné na webovej stránke SAIG-u http://www.saig.sk/.
2. Kontrola hospodárenia SAIG za rok 2013
Revízna komisia SAIG pod vedením predsedkyne RNDr. K. Házyovej vykonala kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami SAIG za rok 2013. Kontrola sa uskutočnila dňa 27.
1. 2014. Správa o uskutočnenej kontrole je k nahliadnutiu u predsedkyne revíznej komisie
alebo u tajomníčky SAIG.
3. Príprava Valného zhromaždenia a volieb Výboru SAIG
Výbor SAIG pripravil konanie VZ a schválil členov volebnej komisie. Informácia o konaní,
programe, priebehu a uzneseniach VZ SAIG, ako aj o výsledkoch volieb je uvedená
v samostatnom bode tohto Spravodajcu.
4. Príprava konferencie v máji 2014
V máji 2014 oslávil vzácne životné jubileum 90-tku zakladateľ a nestor slovenskej
inžinierskej geológie, prof. Ing. Milan Matula, DrSc. SAIG ako profesijná organizácia
združujúca slovenských inžinierskych geológov a Katedra inžinierskej geológie PRIF UK
v Bratislave, ako celoživotné pracovisko jubilanta, sa rozhodli pripomenúť si toto významné
jubileum a usporiadať odbornú konferenciu pod názvom „Inžinierska geológia – výsledky
výskumu a ich aplikácia v praxi“.
5. Prijatie nového člena
Výbor SAIG na svojom zasadaní 21. februára 2014 schválil prijatie nového člena, ktorým je
Mgr. Lenka Kralovičová, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK, Katedra inžinierskej geológie.
Po VZ SAIG:
1. Voľba vedenia SAIG a rozdelenie úloh členov nového výboru
Tieto činnosti boli náplňou 1. riadneho zasadnutia novozvoleného výboru dňa 28. marca
2014. Zmeny vo výbore SAIG po VZ:
Novozvolení členovia: RNDr. Vladimír Kmeť a Mgr. Ivan Dananaj, PhD.
Odchádzajúci členovia: Ing. Ľubomír Petro, CSc. a RNDr. Alena Klukanová, CSc.
Doc. Ján Vlčko vyjadruje poďakovanie odchádzajúcim členom výboru s presvedčením, že
s nimi bude naďalej pretrvávať užitočná spolupráca.
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Členovia výboru jednomyseľne zvolili do funkcie predsedu SAIG doterajšieho predsedu
SAIG doc. RNDr. Jána Vlčka, PhD. Menovaný vyjadril súhlas a poďakoval za prejavenú
dôveru.
Výbor SAIG ďalej zvolil podpredsedu a hospodára Mgr. Martina Ondrášika, PhD., tajomníka
RNDr. Tatianu Durmekovú, PhD. a predsedu revíznej komisie RNDr. Katarínu Házyovú.
Ďalšie rozdelenie povinnosti a oblastí pôsobenia členov výboru na nasledujúce obdobie:
Legislatíva týkajúca sa odboru – RNDr. Vladimír Kmeť a RNDr. V. Jánová, PhD.
Príprava Spravodajcu – RNDr. Martin Bednarik, PhD.
Skúšobná komisia pre odbornú spôsobilosť za SAIG – doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Normotvorba – doc. Jana Frankovská, PhD., RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
Zástupca SAIG v Slovenskej geologickej rade a ÚGAS – doc. RNDr. Ján Vlčko, PhD.
Prepojenie SAIG na prax – RNDr. Marián Fabian
Spolupráca s SGS, prednášková činnosť – RNDr. P. Liščák, PhD.
Príprava odbornej exkurzie – RNDr. P. Liščák, PhD., RNDr. Martin Bednarik, PhD.
Príprava seminárov a konferencií – doc. Jana Frankovská, PhD., doc. RNDr. Miloslav
Kopecký, PhD., RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
Agenda – výber členského – Mgr. Ivan Dananaj, PhD.
Webová stránka SAIG – všetci členovia
2. Pokračovanie v prípravách májovej konferencie
Nový Výbor SAIG pokračoval v prípravách odbornej konferencie. Informácia o konaní tejto
konferencie je uvedená v samostatnom bode tohto Spravodajcu.
3. Nový stavebný zákon – ďalší postup v pripomienkovaní návrhu
Proces tvorby zákona bol naďalej pozorne sledovaný členmi výboru (Dr. V. Jánová a Dr. V.
Kmeť). V letných mesiacoch roka sa konalo medzirezortné pripomienkovanie návrhu zákona.
MŽP SR, ktoré má vo svojich pripomienkach zapracované i pripomienky SAIG, aktívne
vstúpilo do tohto procesu. Doteraz ostali vznesené pripomienky (i zásadné) bez náležitej
odozvy tvorcov zákona, zatiaľ sa neuskutočnili ani tzv. rozporové konania.
3. Príprava prednáškového popoludnia
Výbor SAIG schválil návrh pokračovať v organizovaní prednáškových popoludní pre členov
SAIG a ďalších záujemcov. Prednáška o aktuálnych zosuvov (Hlinito-kamenité prúdy vo
Vrátnej doline) sa uskutočnila 27. 11. 2014 o 14,00 hod. na ŠGÚDŠ, prednášateľom bol
RNDr. Pavel Liščák, PhD. z ŠGÚDŠ.
4. Príprava Spravodajcu SAIG č. 49
V roku 2014 výbor schválil vydanie jedného súborného čísla Spravodajcu č. 49, ktoré
pripravili členovia výboru. Uzávierka čísla bola 30. novembra 2014. Spravodajca je dostupný
na webovej stránke SAIG-u http://www.saig.sk/.

Tatiana Durmeková, tajomník SAIG
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Konferencia „Výsledky výskumu a ich aplikácia v praxi“
Dňa 20. mája 2014 sa dožil významného životného jubilea – 90-tky spoluzakladateľ
a tvorca vedného odboru inžinierska geológia na Slovensku, prof. Ing. Milan Matula, DrSc.,
skutočne veľká osobnosť slovenskej vedy.
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea prof. Matulu SAIG ako profesijná organizácia
združujúca inžinierskych geológov a Katedra inžinierskej geológie PRIF UK v Bratislave ako
celoživotné pracovisko jubilanta usporiadali odbornú konferenciu „Inžinierska geológia –
výsledky výskumu a ich aplikácia v praxi“, ktorá sa konala dňa 22. mája 2014 v priestoroch
Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline v Bratislave.
Konferenciu otvoril a jej odbornú i spoločenskú časť moderoval predseda SAIG doc.
RNDr. Ján Vlčko, PhD. Pozdravný príhovor jubilantovi, v ktorom zhrnul najvýznamnejšie
míľniky života a diela prof. Matulu a jeho prínos pre vznik a rozvoj inžinierskej geológie,
predniesol prof. RNDr. Rudolf Ondrášik, DrSc.
Odborná časť konferencie bola venovaná nasledujúcim tematickým okruhom:
Regionálny inžinierskogeologický výskum a mapovanie (J. Vlčko, V. Jánová, M.
Bednarik, M. Hrašna a ďalší).
Geohazardy – posledné dve dekády ich výskumu (P. Liščák, P. Ondrejka, Ľ. Petro, P.
Pauditš, A. Žilka, P. Wagner, J. Madaras, M. Bednarik, J. Šimeková, M. Kopecký, I.
Dananaj, M. Fraštia).
Horniny a horninové masívy (R. Holzer, V. Greif).
Inžinierska geológia v praxi – dopravné stavby (M. Kopecký, A. Matejček, O. Čajka, F.
Baliak, M. Ondrášik, M. Kuvik).
Na návrh Geologickej sekcie PRIF UK odovzdal dekan fakulty, doc. RNDr. Milan Trizna,
PhD. profesorovi Matulovi medailu Dimitrija Andrusova. Doc. A. Rozsypal odovzdal
jubilantovi v mene spoločnosti Arcadis Geotechnika zlatú medailu Q. Zárubu a predseda
SGS, dr. L. Šimon, PhD. ďakovný list Slovenskej geologickej spoločnosti.
Na konferencii odznelo veľa milých gratulačných i spomienkových príhovorov od
bývalých spolupracovníkov, priateľov a žiakov prof. Matulu.
Konferencie sa zúčastnilo temer 80 odborníkov. Tematike inžinierskej geológie,
geotechniky a hydrogeológie je venované číslo vedeckého časopisu AGEOS 6(1), ktoré vyšlo
v júni 2014 s prispením sponzorov. Okrem zdravice k deväťdesiatinám prof. Matulu od prof.
R. Ondrášika je v časopise publikovaný aj významný príspevok jubilanta pod názvom „Ako
sa naša inžinierska geológia stala vedeckou disciplínou“.
Súborné konferenčné referáty boli distribuované účastníkom konferencie na CD.
Ohlasy na odbornú úroveň konferencie i veľmi príjemnú spoločenskú atmosféru
podujatia, ku ktorej najvýznamnejšou mierou prispel samotný jubilant svojou dobrou náladou
a obdivuhodnou duševnou i fyzickou kondíciou, boli veľmi pozitívne.
Sponzori konferencie:
ZSE Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
Mgr. Róbert Zavadiak, ZAVADIAK, s.r.o., Lučkovce
RNDr. Pavol TUPÝ, ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
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Konferenčné referáty a fotodokumentáciu z akcie možno nájsť i na webovej stránke SAIG
http://www.saig.sk
Tatiana Durmeková, Peter Wagner

Odovzdanie medaily Dimitrija
Andrusova profesorovi Matulovi
dekanom Prírodovedeckej fakulty

Doc. A. Rozsypal odovzdáva prof.
Matulovi v mene spoločnosti
Arcadis Geotechnika zlatú
medailu Q. Zárubu

Narodeninová torta pre prof.
Matulu – inžinierskogeologická
mapa rajonizácie. Vysvetlivky:
M – Matula, 1 – jednička
v odbore, 90 – výročie narodenia
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USKUTOČNENÉ ODBORNÉ PODUJATIA

II. IG kongres, Liberec 2.-5.9.2014
Kongres sa konal súčasne so XIV. HG kongresom, hlavnými organizátormi podujatia
teda boli ČAIG a ČAH. Registrácia začínala už 2.9.2014 večer a v posledný deň sa konali
odborné exkurzie. Počas kongresu obdržal doc. Ing. Jan Rybář, CSc. zlatú medailu Quida
Zárubu za celoživotné dielo v oblasti geodynamiky v inžinierskej geológii. Ku svojmu
oceneniu za celoživotný príspevok k rozvoju inžinierskej geológie, které im bolo udelené už
v predchádzajúcich rokoch, v Liberci dodatočne prevzali medailu aj prof. Ing. Jaroslav Pašek,
DrSc., Ing. Stanislav Novosad, CSc., a Ing. Lumír Woznica, CSc. Odborná IG časť začala
vyzvanou prednáškou K. Drozda „ Geotechnické paradoxy“ a pokračovala referátmi v 5
sekciách:
- IG prieskum pre pozemné a podzemné stavby (9 referátov + 3 postery),
- IG prieskum pre líniové stavby (4 + 0),
- IG prieskum v urbanizovanom prostredí a prieskum pre historické stavby (3 + 1)
- IG služba na stavbe (5 + 1)
- Svahové pohyby a ostatné geodynamické javy (13 + 2)
Výrazne teda prevládala problematika geodynamických procesov. S napätím bola
očakávaná prednáška R. Vybírala „Postavení inženýrského geologa v předprojektové
přípravě, ve fázi projektu, při zemních pracích a při zakládání staveb“, ktorá sa zaoberala tak
aktuálnou otázkou vzťahu inžiniersky geológ versus geotechnik. Na tému nadväzoval referát
autorov J. Novotný, L. Kovář, P. Pospíšil, A. Rozsypal a R. Vybíral „Nová ČSN
Inženýrskogeologický průzkum“. Ku konferencii bol vydaný tlačený zborník abstraktov,
ďalším výstupom bol USB nosič s plnotextovými verziami príspevkov, tieto však nedodali
všetci autori. Slovenská odborná verejnosť bola na kongrese zastúpená slušným počtom
účastníkov, čo dokazuje dobré vzťahy medzi SAIG a ČAIG. Kongres sa konal
v najmodernejších kongresových priestoroch TU v Liberci, ktoré boli odovzdané do užívania
tesne pred začiatkom akcie a ešte dýchali novotou. Areál sa nachádza neďaleko krásnej starej
priehrady Harcov, nezvyčajne situovanej uprostred mesta Liberec, vytvárajúcej príjemnú
mestskú oddychovú zónu.
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Priehrada Harcov v Liberci.

Nadväzujúca odborná exkurzia mala 5 zastávok, z ktorých najsilnejším dojmom
zapôsobila lokalita priehrady na rieke Desná, kde došlo v roku 1916 krátko po kolaudácii a po
napustení 260 000 m3 k náhlemu pretrhnutiu zemnej hrádze s vražednými následkami –
zničené sídla Desná,Tanvald, až po Železný Brod, 62 obetí na životoch v priebehu necelej
polhodiny! Zvyšky hrádze a šupátkový objekt boli vyhlásené za technickú pamiatku, vedie
tadiaľ náučný chodník, stojí rozhodne za návštevu! Ďalšie exkurzné lokality: vodárenská
štôlňa Bedřichov (monitoring), vodná nádrž Josefův důl (hrádza a injekčná štôlňa), násypy
a zakladanie areálu firmy A. Raymond Jablonec, impozantný násyp a založenie haly IMP
Kokonín. Nádherné jesenné počasie a krása okolitých hôr umocnili skvelý zážitok.

Pretrhnutá hrádza priehrady Desná a šupátková veža.
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Vodárenská nádrž Josefův důl.

Legislatívne chránené územie priamo v areáli firmy A. Raymond v Jablonci.
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Svah 15 m vysokého „sendvičového“ násypu (vľavo), na ktorom je založená hala IMP Kokonín,
a stabilizácia rohu násypu nižším telesom.

Renáta Adamcová, KIG PRIF UK
v Bratislave

XII IAEG kongres
V dňoch 15. až 19. septembra 2014 sa konal v Taliansku v Turíne v poradí už XII.
kongres Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku geológiu a životné prostredie (The
international Association for Engineering Geology and the Environment – IAEG),
s podnadpisom Inžinierska geológia pre spoločnosť a územie (Engineering Geology for
Society and Territory), ktorého cieľmi bolo analyzovať dynamickú úlohu inžinierskej
geológie v našom rýchlo sa meniacom svete prostredníctvom celej škály účastníkom
ponúknutých tém a sekcií.
Hlavné témy kongresu boli formulované nasledovne:
1. Klimatické zmeny a inžinierska geológia
2. Zosuvné procesy
3. Riečne povodia, sedimentácia v nádržiach a vodné zdroje
4. Morské a pobrežné procesy
5. Geológia v urbanizovanom prostredí a pri využívaní územia
6. Aplikovaná geológia pre veľké inžinierske projekty
7. Vzdelávanie, profesionálna etika a verejné uznanie inžinierskej geológie
8. Ochrana kultúrneho dedičstva
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Príspevky k uvedeným témam boli zosumarizované v 8-dielnom zborníku, ktoré zatiaľ
vyšli ako eBook na CD. V tlačenej verzii budú vydané v ďalšom roku vo vydavateľstve
Springer.
Dôležitým cieľom XII. medzinárodného IAEG kongresu bolo podporiť a zvýšiť
prepojenie medzi vedeckou komunitou a inžinierskou geológiou v praxi. Integrácia týchto
dvoch svetov môže efektívne a pozitívne ovplyvniť kvalitu prieskumov, návrhových
postupov, samotnej výstavby i monitorovacích techník. Spolupráca medzi výskumom
a praxou vedie k rozvoju spoločnosti prostredníctvom vytvárania nových patentov, licencií
a technológii, k pripájaniu firiem k výskumu a sponzorovaniu výskumov. Kongres bol tiež
výnimočnou príležitosťou pre výskumníkov, spoločnosti, firmy a agentúry stretnúť sa
a spoločne zlepšiť súčasné postavenie inžinierskej geológie. Z tohto dôvodu kľúčové
prednášky na kongrese odzneli aj od akademických predstaviteľov, aj od inžinierskych
geológov z praxe.
Kongres zároveň oslávil 50. výročie založenia IAEG. Pri tej príležitosti organizátori
vydali reprezentatívnu súbornú knižnú publikáciu „IAEG 50 years, 1964 – 2014, A reflection
on the past, present and future of engineering geology and the Association“, ktorá je pre
záujemcov k dispozícii na nahliadnutie na Katedre inžinierskej geológie PRIF UK.
Na kogrese sa zúčastnilo 1200 účastníkov a prihlásených bolo 1300 príspevkov.
Slovensko bolo zastúpené nepatrne dvoma účastníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave a 3 príspevkami:
Vlčko J. – Greif V. – Kubičár Ľ. – Fidríková D. – Kralovičová L.: Monitoring of the ThermalMoisture Regime at St. Jacob´s Church in Levoča UNESCO Site, Eastern Slovakia, Vol. 8
Durmeková T. – Ružička P. – Hain M. – Čaplovičová M.: Changes in Marble Quality after
Sodium Sulphate Crystallization and Long-Lasting Freeze-Thaw Testing, Vol. 5
Ondrášik R. – Matejček A. – Durmeková T.: Experience from Investigation of Tectonically
Extremely Deteriorated Rock Mass for the Highway Tunnel Višňové, Slovakia, Vol. 6
Tatiana Durmeková
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MECC14, Nemecko
V dňoch 16. až 19. septembra 2014 sa v meste Radebeul pri Drážďanoch (Nemecko)
konala 7. Stredoeurópska ílová konferencia (7th Mid – Europan Clay Conference), ktorej
predsedal Prof. Dr. H. Stanjek z RWTH Aachen University. Konferencii predchádzali viaceré
odborné exkurzie. Počas konferencie sa uskutočnili aj schôdze národných ílových spoločností.
Slovenská ílová spoločnosť (SIS) vedená Dr. J. Madejovou bola hojne zastúpená
predovšetkým pracovníkmi SAV a PRIF UK v Bratislave. Výskumom ílových minerálov a
ílov sa zaoberá napríklad Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, pracovisko Dr. J. Bujdáka,
tohoročného laureáta Ceny Gerharda Lagalyho (udelená Nemeckou ílovou a ílovomineralogickou skupinou, tohoročným organizátorom MECC, odovzdaná na slávnostnom
otvorení konferencie). Zastúpená bola aj Katedra ložiskovej geológie.
Katedru inžinierskej geológie reprezentovala doc. R. Adamcová dvomi postermi
v sekciách „Íly v geotechnických aplikáciách“ a „Stabilita technických ílových bariér pri
likvidácii rádioaktívnych odpadov“, čo boli inžinierskej geológii najbližšie témy. Príjemne
prekvapil vysoký počet príspevkov práve v geotechnickej sekcii, korá bola rozdelená až na tri
časové bloky. Z pohľadu inžinierskeho geológa boli zaujímavé aj viaceré prednášky v sekcii
o prieskume pre sekvestráciu CO2. Celkovo bolo na MECC14 odprezentovaných 171
prednášok, z toho 5 plenárnych, a 91 postrov v 11-tich sekciách. Kompletný zoznam
príspevkov je na stránke www.mecc2014.de. Konferencia eviduje 274 platiacich účastníkov,
z toho až 79 doktorandov s príspevkami. Práve vysokú aktívnu účasť mladých vedcov
považuje organizačný výbor za jeden z najlepších výsledkov konferencie.

Jeden z našich posterov...
Zasadanie vedeckého výboru konferencie rozhodlo, že ďalšiu, 8. konferenciu MECC
zorganizuje SIS v roku 2016 v Košiciach. Bude to príležitosť pre slovenských „zeminárov“
prezentovať svoje poznatky širokému medzinárodnému publiku na domácej pôde. Snáď sa
tam objaví aj viac slovenských inžinierskych geológov...?
R. Adamcová & M. Lúchava, KIG PRIF UK v Bratislave
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INFORMÁCIE O NORMÁCH, PREDPISOCH A SMERNICIACH
SÚTN – aktuálne informácie
31. 12. 2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(ÚNMS SR) zrušil interným riadiacim aktom ÚNMS SR č. 28/2013 príspevkovú organizáciu
Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN).
Od 1. 1. 2014 bol SÚTN včlenený ako Odbor technickej normalizácie pod ÚNMS SR.
Dňom 1. 1. 2014 prechádza vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich
práv a záväzkov príspevkovej organizácie Slovenský ústav technickej normalizácie v celom
rozsahu na zriaďovateľa - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava. Oznámenie Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zrušení určenia Slovenského ústavu
technickej normalizácie ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie
slovenských technických noriem – vyšlo v Zbierke zákonov 22. 2. 2014.
Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú
vykonávané naďalej v rámci ÚNMS SR pod názvom Odbor technickej normalizácie (OTN).
Od 1. 9. 2014 bola poverená riadením OTN Ing. Jarmila Vajdová.
Momentálne je pozastavené paušálne zadávanie noriem do plánu TN prekladom, ktoré
boli schválené na zasadnutiach TK, všetky normy sa preberajú do sústavy STN v anglickom
jazyku na priame používanie (PP).
Od 7. 4. 2014 je zabezpečené aj v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR na Štefanovičovej 3 na vrátnici štúdium platných slovenských technických
noriem (STN) cez STN-online za rovnakých podmienok a v tých istých otváracích hodinách,
ako v Infocentre na Karloveskej 63, ktoré je naďalej v prevádzke bez zmeny.
Tatiana Durmeková

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Kalendár odborných podujatí
ISRM 13th International Congress on Rock Mechanics: Innovations in Applied and
Theoretical Rock Mechanics, Montraál, Canada, 10.-13. 5. 2015, www.isrm.net
EUROCLAY 2015, Edinburgh, Škótsko, 5.-10.7.2015, www.euroclay2015.org
ISSMGE 16th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering,
Edinburgh, Škótsko, 13.-173. 9. 2015, www.xvi-ecsmge-2015.org.uk

Výbor SAIG
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Manuál vedy o íloch – informácia
V minulom roku po dlhom čakaní konečne vyšla druhá, aktualizovaná edícia dávno
beznádejne rozchytanej publikácie (prvé vydanie v roku 2006), ktorá nesmie chýbať
v knižnici žiadneho ílového výskumníka. Zakúpiť sa dala až v tomto roku a záujemcom o túto
fascinujúcu vedu odporúčam neváhať s kúpou, lebo určite „pôjde na dračku“. Presná citácia
tohoto rozsiahleho diela o dvoch zväzkoch je:
F. Bergaya & G. Lagaly (Eds.): Handbook of Clay Science. Second edition. Elsevier,
Oxford, UK, 2013. Vol. A ISBN: 978-0-08-098259-9, Vol. B ISBN: 978-0-08-098258-8,
Set ISBN: 978-0-08-099364-8, ISSN: 1572-4352

Vyšlo v edícii Rozvoj vo vede o íloch.
Prvý diel (Volume A, 874 s.) s podtitulom „Základy“ (Fundamentals) je rozdelený do 15
kapitol, uvádzam slovenský preklad názvov:
1. Všeobecný úvod: íly, ílové minerály a veda o íloch
2. Štruktúra a mineralógia ílových minerálov
3. Genéza ílových minerálov
4. Vplyv radiácie na ílové minerály
5. Chémia povrchov a rozhraní ílových minerálov
6. Termodynamika ílových minerálov
7. Čisté ílové minerály
8. Veda o ílových koloidoch
9. Mechanické vlastnosti ílov a ílových minerálov
10. Modifikované íly a ílové minerály
11. Vlastnosti a správanie sa železa v ílových mineráloch
12. Íly, mikroorganizmy a biomineralizácia
13. Ílovo-polymérové nanokompozity
14. Iné materiály príbuzné ílovým minerálom
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15. Veda o íloch: mladá disciplína a veľká perspektíva
Z tohoto dielu chcem upozorniť zvlášť na kapitolu 9, ktorú napísal erudovaný profesor
geotechniky Jean-Frank Wagner, pôsobiaci pôvodne na TU Karlsruhe, teraz na TU Trier v
Nemecku, s bohatými skúsenosťami napríklad aj z výskumu ílov pre tesnenia skládok
odpadu.
Druhý diel (Volume B, 813 s.) má podtitul „Techniky (výskumu – pozn.) a aplikácie“
(Techniques and Applications) a nasledujúce podkapitoly:
1. Úvod do vedy o íloch: metódy a aplikácie
2. Kritické posúdenie metód analýzy ílov a ílových minerálov
3. Molekulárna simulácia ílových minerálov
4. Priemyselné íly
5. Aplikácie ílov
5.1 Íly a ílové minerály pre obmedzenie znečistenia
5.2 Íly, ílové minerály a pesticídy
5.3 Ílové tesnenia a skládky odpadu
5.4 Úloha ílov pre bezpečné uloženie rádioaktívneho odpadu
5.5 Íly, lieky/drogy a ľudské zdravie
6. Vrstevnaté dvojité hydroxidy vo fyzike, chémii, biochémii a vedách o živote.
Na konci každého dielu je index na zjednodušenie vyhľadávania konkrétnych termínov
v knihe.
Kľúčové črty celej tejto publikácie možno zhrnúť do troch bodov:
- poskytuje rozsiahlu informáciu na dnešnej úrovni poznania sústredenú do jediného zdroja
zrozumiteľnou formou,
- pokrýva základné témy aj aplikácie ílov,
- poskytuje skutočne interdisciplinárny prístup k vede o íloch, kde aj inžiniersky geológ nájde
odpoveď na celý rad otázok, s ktorými sa v praxi stretáva.
Renáta Adamcová, KIG PRIF UK v Bratislave

Informácia o monotematickom čísle Slovak Geological Magazine, Vol. 14,
No1: Slope failures in Slovakia, recent research and perspectives

Slope deformations represent the most dangerous exogenous geodynamic
phenomenon in the Slovak Western Carpathians, posing a threat to humans and their property
and to natural environment. More than 30 years have passed since the publication of the well
known monograph of Arnold Nemčok, "Landslides in the Slovak Carpathians, 1982". By the
date of the issuance of the book, 9194 slope failures had been registered, covering about 1,500
square kilometres, representing about 3% of the entire territory of Slovakia. The publication
contains several tens of cross-sections and map schematics of landslides, more than hundred
photographs, corresponding explanations and the text, which became a timeless source of
knowledge concerning the slope failures distribution in the regional geological,
geomorphological and engineering geological conditions of Slovakia. In addition to the above
assets, the monograph has become the textbook for the next generations of engineering
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geologists, who continued in the work of their teachers, founders of the prominent school of
Czechoslovak "landslide" geologists.
Since the date of the issue of the "Landslides in the Slovak Carpathians", a third
stage of slope failures inventory was launched and was completed in 1991 and the number of
slope failures registered in Geofond rose to 15,000. However, in the process of inventory
covering different periods, performed by different organizations and authors, the map
documents often lacked correlation and acceptance of the results of previous surveys and
inventories. This resulted in numerous confusing multiple registrations of the same slope
deformations, at the same time with different interpretation of their borders and
characteristics, including the slope deformation type and activity. As a consequence a demand
emerged to create a consolidated database of slope deformations at uniform scale of 1:50,000,
using modern computer technology. That is how the important project of "Atlas of Stability of
Slopes in SR at 1:50,000 scale" began, covering a period from 1997 till 2006. Although it was
based upon the previous inventory, nevertheless the number of the identified landslides
increased significantly to 21,190 representing 5.25% of the area of Slovakia. Additional
further benefit was an estimate of the land areas susceptible to slope deformation. The Atlas's
database has enabled us to identify the landslide hazard and risk using to-date methods of
slope failures assessment and prognosis, both at nation-wide as well as regional and siterelated scales. However due too small scale of 1:50,000 and related incompatibility of the
selected topography ZM 50 with the topography of larger scales, the Atlas has also limitations
for purposes of spatial planning; thus a transition into topographically accurate spatial
database based on larger scale has become the challenge which is currently being solved in
cooperation with IT specialists.
The year 2010 was nicknamed as the Year of Landslides. Due to the extreme climate
events of spring of that year, hundreds of newly-generated landslides, along with catastrophic
floods, wraught damage, mainly in Eastern Slovakia. Those with the greatest socio-economic
relevance (Nižná Myšľa, Kapušany, Nižná Hutka and the others) have been incorporated into
the file of sites which are monitored in the scope of Partial Monitoring System of Geological
Hazards. These to-date encompass 49 monitored sites of all essential types of slope failures
across Slovakia. At the sites of Okoličné and Veľká Čausa Early Warning Systems have been
established based on data acquired through long-term observations of groundwater regime and
kinematic activity. Naturally, large engineering structures such as nuclear power plants, water
works, and major communication have developed their own monitoring networks, including
regular observations of landslides and artificial slopes.
The monograph is arranged into 8 articles with the aim to provide a review of recent
slope deformation research in Slovakia. The authors of the monograph believe that the book
offers to public in Slovakia and abroad the essence of the major achievements in the study of
landslides since the Handlová Landslide of 1960/1961.
Obsah čísla:
Žec, B. and Liščák, P.: Preface
Baliak, F., Wagner, P. and Liščák, P.: History of Systematic Research of
Slope Failures in Slovakia
Šimeková, J., Liščák, P., Jánová, V. and Martinčeková, T.: Atlas of Slope
Stability Maps of the Slovak Republic at Scale 1:50,000 - Its Results and
Use in Practice
Pauditš, P., Šimeková, J., Liščák, P. and Mižák, J.: Landslide Inventory in
Detailed Scale: Current State and Future Approaches
Pauditš, P., Kralovičová, L. and Bednarik, M.: Landslide Hazard Assessment
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Using Spatial Statistical Methods
Bednarik, M., Šimeková, J., Žec, B., Grman, D. and Boszáková, M.: A
Large-Scale Landslide Hazard Assessment within the Flysch Formation in the
Slovak Republic
Kralovičová, L., Bednarik, M., Trangoš, I. and Jelínek, R.: Landslide Hazard
Assessment Using Deterministic Analysis - a Case Study from the Chmiňany
landslideLandslide, eastern Eastern Slovakia
Ondrejka, P., Wagner, P., Petro, Ľ., Žilka, A., Balík, D., Iglárová, Ľ. and
Fraštia, M.: Main Results of the Slope Deformations Monitoring
Kopecký, M., Ondrášik, M. and Antolová, D.: Geotechnical Monitoring of
Landslides on Slopes of Water Reservoirs
Pavel Liščák

Krása kameňa v živote človeka
Uvedený nadpis je titul dlho očakávanej publikácie – monografie našej členky SAIG
Doc. RNDr. Dariny Čabalovej, CSc., ktorá vyšla v závere roku 2013 vo vydavateľstve
VEDA. Kniha bola napísaná, ako uvádza autorka, so snahou zdôrazniť dôležitosť kameňa.
Táto obsažná bohato ilustrovaná knižka si určite zaslúži našu pozornosť, keďže kameň
sprevádza človeka od jeho prvopočiatkov. Z historického hľadiska bolo najdôležitejšou
funkciou kameňa jeho praktické použitie na stavebné účely. Nezanedbateľná je však aj jeho
ďalšia, estetická funkcia v živote človeka, a práve táto funkcia kameňa ako dekoračného
stavebného materiálu je zdôraznená a priblížená v knihe. Autorka sa venuje technickým
a úžitkovým vlastnostiam i používaným technológiam opracovania kameňa, ale najmä
prierezu použitia kameňa v dobovej architektúry vo svete i na Slovensku. Z významných
slovenských hornín je venovaná pozornosť najmä pieskovcom východného Slovenska,
travertínom a ryolitom. Kniha sumarizuje celoživotné odborné poznatky autorky v tejto
problematike a je výpoveďou autorkinej lásky a obdivu k prírodnému kameňu.
Knihu je možno zakúpiť v predajni vydavateľstva VEDA na Štefánikovej 3.
Tatiana Durmeková

Informácia o monotematickom čísle AGEOS, Vol. 6, Issue 1
So životným jubileom prof. Matulu je späté aj vydanie monotematického čísla časopisu
AGEOS 6(1), ktoré vyšlo v júni 2014. Editoriál je venovaný jubilantovi. Číslo obsahuje deväť
pôvodných vedeckých článkov z odboru inžinierskej geológie a má 105 strán. Vedecké články
publikované v časopise Ageos je možné prehliadať a sťahovať na nasledujúcej stránke:
http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/
Martin Bednarik
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ČO PÍŠU INÍ
Prehľad príspevkov publikovaných v časopise Landslides
Číslo 11/6 (December 2014)
Hürlimann, M., Abancó, C., Moya, J., Vilajosana, I., Results and experiences gathered at the Rebaixader
debris-flow monitoring site, Central Pyrenees, Spain (p. 939 – 954)
Huang, X., Tang, C., Formation and activation of catastrophic debris flows in Baishui River basin, Sichuan
Province, China (p. 955 – 968)
Kimura, S., Nakamura, S., Vithana, S.B., Sakai, K., Shearing rate effect on residual strenght of landslide soils
in the slow rate range (p. 969 – 980)
Pánek, T., Hartvich, F., Jankovská, V., Klimeš, J., Tábořík, P., Bubík, M., Smolková, V., Hradecký, J., Large
Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians (p. 981 – 992)
Xu, L., Dai, F., Tu, X., Tham, L.G., Zhou, Y., Iqbal, J., Landslides in a loess platform, North-West China (p.
993 – 1006)
Lee, S.-P., Chen, Y.-C., Shieh, C.-L., Kuo, Y.-S., Using real-time abnormal hydrology observations to identify
a river blockage event resulted from a natural dam (p. 1007 – 1018)
Delaney, K.B., Evans, S.G., The 1997 Mount Munday landslide (British Columbia) and the behaviour of rock
avalanches on glacier surface (p. 1019 – 1036)
Kwan, J.S.H., Chan, S.L., Cheuk, J.C.Y., Koo, R.C.H., A case study on an open hillside impacting on
a flexibile rockfall barrier at Jordan Valley, Hong Kong (p. 1037 – 1050)
Zhan, T.L.T., Chen, R., Ng, C.W.W., Wetting-induced softening behaviour of an unsaturated expansive clay
(p. 1051 – 1062)
Althuwaynee, O.F., Pradhan, B., Park, H.-J., Lee, J.H., A novel ensemble decision tree-based CHi-squared
Automatic Interaction Detection (CHAID) (p. 1063 – 1078)
Mansouri Daneshvar, M.R., Landslide susceptibility zonation using analytical hierarchy process and GIS for
the Bojnurd region, northeast of Iran (p. 1079 – 1092)
Friedman, E.G., Santi, P.M., Debris-flow hazard assessment and validation following the Medano Fire, Grat
Sand Dunes National Park and Preserve, Colorado (p. 1093 – 1114)
Zhang, S., Zhang, L.M., Human vulnerability to quick shallow landslides along road: fleeing process and
modeling (p. 1115 – 1130)
Micu, M., Jurchescu, M., Micu, D., Zarea, R., Zumpano, V., Bǎlteanu, D., A morphogenetic insight into
a multi-hazard analysis: Bâsca Mare landslide dam (p. 1131 – 1140)
Necsoiu, M., McGinnis, R.N., Hooper, D.M., New insights on the Salmon Falls Creek Canyon landslide
complex based on morphological analysis and multitemporal satellite InSAR techniques (p. 1141 – 1153)

Čislo 11/5 (Október 2014)
Picarelli, L., Improved knowledge of landslide hazard (p. 745 – 746)
Crosta, G.B., di Prisco, C.,Frattini, P., Frigrio, G., Castellanza, R., Agliardi, F., Chasing a complete
understanding of the triggering mechanisms of a large rapidly evolving rockslide
(p. 747 – 764)
Olivare, L., Damiano, E., Marcogliano, P., Picarelli, L., Netti, N., Schiano, N., Savastano, V., Cotroneo, F.,
Manzi, M.P., Asimulation chain for early prediction of rainfall-induced landslides (p. 765 – 778)
Cascini, L., Sorbino, G., Cuomo, S., Ferlisi, S., Seasonal effects of rainfall on the shallow payroclastic deposit
of the campania region (southern Italy) (p. 779 – 792)
Pastor, M., Blanc, T., Haddad, B., Petrone, S., Sanchez Morles, M., Drempetic, V., Issler, D., Crosta, G.B.,
Cascini, L., Sorbino, G., Cuomo, S., Application of a SHP depth-intergrated madel to landslide run-out analysis
(p. 793 – 812)
Rocchi, G., Vaciagro, G., Gallerio, A., Fontana, M., Previtali, R., Description of soils based on geomechanical
criteria for improved landslide classification (p. 813 – 826)
Sassa, K., Dang, K., He, B., Takara, K., Inoue, K., Nagi, O., A new high stress undrained ring-shear apparatus
and its application to the 1792 Unzen-Mayuyama megaslide in Japan (p. 827 – 842)
Puissant, A., Van Den Eackhaut, M., Malet, J.-P., Maquaire, O., Landslide consequence analysis: a regionscale indicator- based mathodology (p. 843 – 858)
Thiebes, B., Bell, R., Glade, T., Jäger, S., Mayer, J., Anderson, M., Holcombe, L., Integration of a limitequilibrium model into a landslide early warning system (p. 859 – 876)
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Zhou, W., Tang, C., Rainfall tresholds for debris flow initiation in the Wenchuan earthquake-stricken area,
southwestern China (p. 877 – 888)
Liu, Z., Shao, J., Xu, W., Chen, H., Shi, C., Comparison on landslide nonlinear displacement analysis and
prediction with computational intelligence approaches (p. 889 – 896)
Than, N.L., De Smedt, F., Slope stability analysis using a physically based model: a case study from
A Luoidisrict in Thua Thien-Hue Province, vietnam (p. 897 – 908)
Ni, H., Zheng, W., Song, Z., Xu, W., Catastrophic debris flows triggered by a 4 July 2013 rainfall in Shimian,
SW China: formation mechanism, disaster characteristics and the lessons learned (p. 909 – 922)
Szalai, S., Szokoli, K., Metwaly, M., Delineation of landslide endangered areas and mapping their fracture
systems by the presure probe method (p. 923 – 932)
Margottini, C., Vilímek, V., The ICL network on ˝Lanslides and Cultural & Natural Heritage (LACUNHEN)˝
(p. 933 – 938)

Číslo 11/4 (August 2014)
Merritt, A.J., Chambres, J.E., Murphy, W., Wilkinson, P.B., West, L.J., Gunn, D.A., Meldrum, P.I., Kirkham,
M., Dixon, N., 3D ground model development for an active landslide in Lias mudrocks using geophysical,
remote sensing and geotechnical methods (p. 537 – 550)
Abbruzzese, J.M., Labiouse, V., New Cadanav methodology for quantitative rock fall hazard assesment and
zoning at the local scale (p. 551 – 564)
Motamedi, M., Liang, R.Y., Probalistic landslide hazard assessment using Copula modeling technique (p. 565
– 574)
Mathew, J., Babu, D.G., Kundu, S., Kumar, K.V., Pant, C.C., Integrating intensity-duration-based rainfall
treshold and antecedent rainfall-based probability estimate towards generating early warning for rainfall-induced
landslides in parts of the Gaehlwal Himalaya, India (p. 575 – 588)
Regmi, N.R., Giardino, J.R., Vitek, J.D., Characteristics of landslides in western Colorado, USA (p. 589 –
604)
Yamasaki, S., Nagata, H., Kawaguchi, T., Long traveling landslides in deep snow conditions induced by the
2011 Nagano Prefecture earthquake, Japan (p. 605 – 614)
González-Díez, A., Fernández-Maroto, G., Doughty, M.W., Díaz de Terán, J.R., Bruschi, V., Cardenal, J.,
Pérez, J.L., Mata, E., Delgado, J., Development of methodological approach for the accurate measurement of
slope changes due to landslides, using digital photogrammetry (p. 615 – 628)
Kanungo, D.P., Sharma, S., Rainfall tresholds for prediction of shallow landslides around Chamoli-Joshimath
region, Garhwal Himalayas, India (p. 629 – 638)
Costanazo, D., Chacón, J., Conoscenti, C., Irigaray, C., Rotigliano E., Forward logistic regression for eartflow landslide susceptibility assessment in the Platani river basin (southern Sicily, Italy) (p. 639 – 654)
Zarroca, M., Linares, R., Roqué, C., Rosell, J., Gutiérrez, F., Interated geophysical and morphostratigraphic
approach to investigate a coseismic (?) translational slide responsible for the destruction of the Montclús village
(Spanish Pyrenees) (p. 655 – 672)
Cruden, D., Machel, H.G., Knox, J., Goddard, R., The „Boscobel Landslip“ of October 1st, 1901-the largest
historic landslide in Barbados, West Indies (p. 673 – 684)
Lu, P., Catani, F., Tofani, V., Casagli, N., Quantitative hazard and risk assessment for slow-moving landslides
from Persistent Scatterer Interferometry (p. 685 – 696)
Royán, M.J., Abellán, A., Jaboyedoff, M., Vilaplana, J.M., Calvet, J., Spatio-temporal analysis of rockfall prefailure deformation using Terrestrial LiDAR (p. 697 – 710)
Wang, X., Frattini, P., Crosta, G.B., Zhang, L., Agliardi, F., Lari, S., Yang, Z., Uncertainty assessment in
quantitative rockfall assessment (p. 711 – 722)
Conte, E., Donato, A.,Troncone, A., A finite element approach for the analysis of active slow-moving
landslides (p. 723 – 732)
Long, M., Trafford, A., Donohue, S., Investigation of failures in Irish raised bogs (733 – 743)

Číslo 11/3 (Jún 2014)
Barth, N.C., The Cascade rock avalanche: implications of a very large Alpine Fault-triggered failure, New
Zealand (p. 327 – 342)
Belle, P., Aunay, B., Bernardie, S., Grandjean, G., Ladouche, B., Mazué, R., Join, J.-L., The applications of an
innovative inverse model for understanding and predicting lansdslide movements (Salazie cirque landslides,
Reunion Island) (p. 343 – 356)
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Wu, C.-H., Chen, S.-C., Feng, Z.-Y., Formation, failure, and consequences of the Xiaolin landslide dam,
triggered by extreme rainfall from Typhoon Morakot, Taiwan (p. 357 – 369)
Zhou, G.G.D., Ng, C.W.W., Sun, Q.C., A new theoretical method for analyzing confined dry granular flows
(p. 369 – 384)
Lyons, N.J., Mitasova, H., Wegmann, K.W., Improving mass-wasting inventories by incorporating debris flow
topographic signatures (p. 385 – 398)
Wang, X., Zhang, L., Wang, S., Lari, S., Regional landslide susceptibility zoning with considering the
aggregation of landslide points and the weights of factors (p. 399 – 410)
Thiery, Y., Maquaire, O., Fressard, M., Application of expert rules in indirect approaches for landslide
susceptibility assessment (p. 411 – 424)
Kavzoglu, T., Sahin, E.K., Colkesen, J., Landslide susceptibility mapping using GIS-dased multi-criteria
decision analysis, support vector machines, and logistic regression (p. 425 – 440)
Xu, C., Xu, X., Yao, X., Dai, F., Three (nearly) complete inventories of landslides triggered by the May 12,
2008 Wenchuan Mw 7,9 earthquake of China and their spatial distribution statistical analysis (p. 441 – 462)
Pellicani, R., Van Westen, C.J., Spilotro, G., Assesing landslide exposure in areas with limited landslide
information (p. 463 – 480)
Sepúlveda, S.A., Robelledo, S., McPhee, J., Lara, M., Cartes, M., Rubio, E., Silva, D., Correia, N., Vásquez,
J.P., Catastrophic, rainfall-induced debris flows in Andean villages of Tarapacá, Atacama Desert, northen chile
(p. 481 – 492)
Sarro, R., Mateos, R.M., García-Moreno, I., Herrera, G., Reichendbach, P., Laín, L., Paredes, C., The Son
Pock rockfall (Mallorca, Spain) on the 6th of March 2013: 3D simulation (p. 493 – 504)
Ilinca, V., Characteristics of debris flows from the lower part of Lotru river basin (South Carpathians,
Romania) (p. 505 – 512)
Huang, B., Yin, Y., Wang, S., Chen, X., Liu, G., Jiang, Z., Liu, J., A physical similarity model of an impulsive
wawe generated by Gongjiafang landslide in Three Gorges Reservoir, China (513 – 526)
Čarman, M., Jemec Auflič, M., Komac, M., Landslides at a uranium mill taling deposit site Boršt (Slovenia)
detected by radar interferometry (p. 527 – 536)

Číslo 11/1 (február 2014)
Gigli, G., Morelli, S., Fornera, S., Casagli, N., Terrestrial laser scannr and geomechanical surveys for the rapid
evaluation of rock fall susceptibility scenarios (p. 1 – 14)
Baroň, I., Bečkovský, D., Míča, L., Application of infrared thermography for mapping open fractures in deepseated rockslides and unstable cliffs (p. 15 – 28)
Fernandéz-Merodo, J.A., García-Davalillo, J.C., Herrera, G., Mira, P., Pastor, M., 2D viscoplastic finite
element modeling of slow landslides: the Portalet case study (Spain) (p. 29 – 42)
Camera, C.A.S., Apuani, T., Masetti, M., Mechanisms of failure on terraced slopes: the Valtelina case
(northen Italy) (p. 43 – 54)
Xu, L., Dai, F., Chen, J., Iqbal, J., Qu, Y., Anylysis of progressive slope failure in Xiangjiaba reservoir area,
Southwest China (p. 55 – 66)
Paguican, E.M.R., van Wyk de Vries, B., Lagmay, A.M.F., Hummocks: how they form and how they evolve
in rockslide-debris avalanches (p. 67 – 80)
Pulko, B., Majes, B., Mikoš, M., Reinforced concrete shafts for the structural mitigation of large deep-seated
landslides: an experience from the Macesnik and the Slano blato landslides (Slovenia) (p. 81- 91)
Dong, J.-J., Lai, P.-J., Chang, C.-P., Yang, S.-H., Yeh, K.-C., Liao, J.-J., Pan Y.-W., Deriving landslide dam
geometry from remote sensing images for the rapid assessment of critical parametres related to dam-breach
hazards (p. 93 – 105)
Jomard, H., Lebourg, T., Guglielmi, Y., Morphological analysis of deep-seated gravitational slope
deformation (DSGSD) in the western part of the Argentera massif. A morpho-tectonic control? (p. 107 – 117)
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JUBILANTI
V roku 2014 sa dožili okrúhleho životného jubilea nasledujúci členovia SAIG:
1924
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1934
Anna Hyánková
1944
Ladislav Obert
Miroslav Sláma
1954
Karol Berta
Ján Cigánik
Miroslav Dobiš
Vladimír Kmeť
Štefan Obuch
Ružena Rybáriková
Marián Skaviniak
1964
Rudolf Holzer, ml.
Katarína Vrábľová
Ivana Žureková
1974
Marián Kuvik
Peter Mass
1984
Ivana Šimková
Srdečne blahoželáme!
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RNDr. Vladimír Kmeť šesťdesiatročný
V tomto roku sa dožil okrúhleho jubilea náš kolega, dlhoročný aktívny člen výboru
SAIG, RNDr. Vladimír Kmeť. Jubilant sa narodil 5. 5. 1954 v Hnúšti. Absolvoval
Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor inžinierska geológia a hydrogeológia v roku
1978. I keď obhájil diplomovú prácu s hydrogeologickým zameraním, jeho hlavným
celoživotným odborným zameraním sa stala inžinierska geológia. Ako geológ pracoval
v rokoch 1978 – 1980 v Ipeľských tehelniach Lučenec, od roku 1980 až do roku 1990
v Agrostave Nové Zámky. Ako expert bol v rokoch 1985 – 1987 na pracovnom pobyte
v Alžírsku. Titul doktora prírodovedy (RNDr.) získal v roku 1985. Okrem odbornej činnosti
boli v deväťdesiatych rokoch významné jeho aktivity v spoločenskej sfére – od roku 1990 bol
poslancom vtedajšej SNR. V parlamente zastával funkciu predsedu Zahraničného výboru.
V odbornej činnosti sa po roku 1990 uplatnil v podnikateľskej sfére ako majiteľ firmy
Novoconsulting, zaoberajúcej sa inžinierskogeologickým prieskumom pre všetky druhy
stavieb a geologickým prieskumom životného prostredia, vrátane monitorovania a sanácií.
RNDr. Kmeť bol niekoľko volebných období členom výboru SAIG, v rámci ktorého
sa zaoberal predovšetkým otázkami legislatívy. Vďaka intímnej znalosti problematiky
inžinierskogeologického prieskumu, vychádzajúcej z každodenných skúseností z prostredia
rôznych typov stavieb a stáleho kontaktu s projektantmi, ako aj erudovanosti v oblasti
prípravy, tvorby a schvaľovania zákonov, predstavovali jeho aktivity v rámci výboru veľký
prínos. K uvedeným predpokladom treba pričítať jeho rozvážnosť pri posudzovaní
problémov, zdravý úsudok, ale i obetavosť, keď často v napätých časových limitoch dokázal
preštudovať viacero pripravovaných legislatívnych materiálov (či už išlo o novelizácie
geologického zákona a vyhlášky k nemu, alebo početné pripomienky k stavebnému zákonu)
a vyjadriť k nim svoje stanovisko, ktoré sa zvyčajne stalo bázou pre vypracovanie oficiálneho
stanoviska výboru SAIG. Jeho kolegovia z výboru, ale aj ostatní známi si zvlášť cenia
nezištnosť Dr. Kmeťa – legislatívne aktivity nezameriaval iba na problematiku podnikateľskej
sféry, ale na rozvoj celého odboru, vrátane jeho teoretickej a edukačnej zložky. Vysoko sme
oceňovali pripomienky jubilanta k otázkam výchovy absolventov nášho odboru, vychádzajúce
z potrieb každodennej praxe inžinierskych geológov priamo na stavbách. Vzhľadom na to
nepovažujeme za nadnesené konštatovanie, že rozsah práce, ktorú na zachovanie a rozvoj
nášho odboru vykonal RNDr. Kmeť, si dokážu oceniť i ďalšie generácie inžinierskych
geológov.
Milý Vlado, k Tvojmu jubileu Ti srdečne blahoželajú Tvoji kolegovia z viacerých
výborov SAIG, v ktorých si pôsobil a pôsobíš, ako aj mnohí Tvoji priatelia a známi. Prajeme
Ti pevné zdravie, veľa osobného šťastia a neutíchajúcu energiu v práci i pri presadzovaní
legislatívnych požiadaviek nášho odboru.
Peter Wagner
Marián Fabian
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