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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
 
 
Názov organizácie:   Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) 
 
Sídlo:   Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 
 
Rezort/zriaďovateľ:  Ministerstvo životného prostredia SR 
 
Kontakt na organizáciu:   tel.: ++421(2)59375111 (ústredňa), 54773408 (sekretariát) 
  fax: ++421(2)54771940, e-mail: secretary@geology.sk 
  internetová stránka: www.geology.sk 
 
Regionálne centrá:   Kynceľovská 10, 974 00 Banská Bystrica 

 tel.: ++421-48-4710611 
  fax: ++421-48-4141654 
  e-mail: www.gssr@gssrbb.sk 
 

 Jesenského 8, 040 01 Košice 
  tel.: ++421-55-6250043 
  fax: ++421-55-6250044 
  e-mail: secretary.ke@geology.sk 
 
  Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves 
  052 40 Spišská Nová Ves 
  tel.: ++421-53-4421241  
  fax: ++421-53-4426709  
  e-mail: sekre@gsrcsnv.sk 
 
Forma hospodárenia:   príspevková organizácia 
Riaditeľ:   doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. 
Námestníci riaditeľa:   RNDr. Eduard Lukáčik, CSc.  
  Ing. Peter Juračič (do 15. 11. 2007) 
  RNDr. Štefan Káčer (od 15. 11. 2007) 
Vedúci odborov:  
Ing. Anna Krippelová ekonomicko-technický odbor 
RNDr. Ľudovít Kucharič, CSc. geologický odbor 
RNDr. Milan Gargulák, CSc. odbor geofondu 
RNDr. Štefan Káčer odbor informačných systémov 
Ing. Daniela Mackových, CSc. odbor geoanalytických laboratórií 
  

 Vedúci regionálnych centier: 
Mgr. Štefan Ferenc RC Banská Bystrica  

RC Košice  Ing. Zoltán Németh, PhD. 
Ing. Jozef Stupák RC Spišská Nová Ves 
  
 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je príspevková organizácia v rezorte MŽP SR 
s celoslovenskou pôsobnosťou. Zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby v oblasti geologic-
kého výskumu a prieskumu Slovenskej republiky v zmysle štatútu ŠGÚDŠ zo dňa 31. mája 2000, 
číslo 20/2000 – min. 
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Hlavné činnosti 
 
1. Systematický a komplexný geologický výskum územia Slovenskej republiky. 
2. Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác. 
3. Zabezpečovanie činností referenčného laboratória za oblasť geológie a analýzy geologic-

kých  materiálov. 
4. Zabezpečovanie činnosti strediska čiastkového monitorovacieho systému Geologické fak-

tory životného prostredia. 
5. Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich pre ministerstvo zo zákona 313/1999 Z. z. 

o geologických prácach a zákon č. 44/1988 Zb. 
6. Tvorba, využívanie a ochrana informačného systému v geológii. 
7. Zabezpečovanie výkonu funkcie ústrednej geologickej knižnice.  
8. Vydávanie geologických máp a odborných publikácií. 
 

ŠGÚDŠ napĺňaním úloh vyplývajúcich z činností prispieva k realizácii rozvoja SR v oblasti: 
– ochrany a tvorby prírodného prostredia,  
– posilnenia ekonomického a sociálneho rozvoja SR na princípoch trvalo udržateľného 

rozvoja 
– poznania prírodného prostredia a racionálneho využívania surovinových zdrojov.  

 
2.    POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD 

 
Poslanie ŠGÚDŠ 

 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je vedeckovýskumný ústav, ktorého poslaním je: 

– zabezpečovať výkon štátnej geologickej služby v oblasti geologického výskumu a prieskumu 
územia Slovenskej republiky, tvorbu informačného systému v geológii, registráciu, evidenciu 
a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej repub-
liky, výkon funkcie ústrednej geologickej knižnice a vydávanie geologických máp a odbor-
ných geologických publikácií, zabezpečovať činnosť referenčného laboratória. 

 
Strednodobý výhľad ŠGÚDŠ 

 
Pri stanovení strednodobého výhľadu ŠGÚDŠ vychádza z koncepcie geologického výskumu 

a prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2002 – 2006 (s výhľadom do roku 2010) 
schválenej vládou Slovenskej republiky 03. 04. 2002, číslo 334. 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra za prioritné úlohy v strednodobom výhľade považuje 
úlohy s výstupmi do sféry rozhodovania štátnej správy a praktického využitia: 

a) Výskum geologickej stavby územia SR spojený s geologickým mapovaním, zostavovaním 
a vydávaním základných geologických máp, regionálnych geologických máp a celorepub-
likových geologických máp ako základnej poznatkovej bázy geológie, ktorá je predpokladom 
úspešného riešenia problémov aplikovanej geológie v životnom prostredí.  

b) Výskum zákonitostí vzniku a rozmiestnenia nerastných surovín, hodnotenie surovinového 
potenciálu územia, výskum technologických vlastností nerastných surovín, možností ich 
využitia a skúmanie vplyvu ťažby nerastných surovín na životné prostredie. 

c) Výskum geotermálneho potenciálu perspektívnych oblastí Slovenska a zhodnotenie zdrojov 
geotermálnej energie s veľmi nízkou teplotou na ich využitie v energetike. 

d) Výskum hydrogeologických štruktúr a zdrojov podzemných vôd vrátane prírodných lieči-
vých a stolových minerálnych vôd, ich využívania a ochrany. 
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e) Výskum a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane 
vplyvov ľudskej činnosti, hodnotenie distribúcie prvkov/zložiek v jednotlivých častiach 
abiotickej prírody a ich potencionálny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva v regiónoch 
Slovenska. 

f) Zostavovanie a vydávanie náučno-geologicko-turistických máp vo vybraných regiónoch 
Slovenska, príprava a realizácia geoparkov a náučných geologických chodníkov. 

g) Tvorba databáz, informačných systémov a digitálnych máp, vytvorenie geologického infor-
mačného systému (GIS) na báze digitalizovanej geologickej mapy Slovenska 1 : 50 000. 

h) Zabezpečovanie činnosti referenčného laboratória pre oblasť geológie. 
i) Zabezpečovanie činnosti strediska čiastkového monitorovacieho systému Geologické fak-

tory životného prostredia. 
j) Zabezpečovanie registrácie, zhromažďovanie, evidencia a sprístupňovanie výsledkov geolo-

gických prác vykonávaných na území SR. 
k) Zabezpečenie výkonu funkcie ústrednej geologickej knižnice. 
l) Vydávanie geologických máp a publikácií. 

 
3.  KONTRAKT ŠGÚDŠ S MINISTERSTVOM ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA SR A JEHO PLNENIE A NÁKLADY 
 

 
Kontrakt medzi ŠGÚDŠ a MŽP SR bol uzavretý na obdobie od 01. januára do 31. decembra 

2007. Cieľom Kontraktu bolo na základe finančných vzťahov medzi MŽP SR a ŠGÚDŠ sprehľad-
nenie realizovaných činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných 
činností. 

Objem finančných prostriedkov určených na riešenie úloh v oblasti vedy a výskumu, informati-
ky, vydavateľstva, laboratórií a čiastkového monitorovacieho systému ŽP bol stanovený na základe 
rozpočtu MŽP SR schváleného zákonom č. 740/2004 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007. 
Celková hodnota prác bola stanovená vo výške 135 782 tis. Sk, ktorá predstavuje bežné výdavky na 
riešenie stanovených úloh. 

Vzhľadom na charakter vykonávaných úloh bola kalkulácia práce riešiteľa stanovená v člove-
komesiacoch ( čm ). 

Cena práce riešiteľa za človekomesiac v roku 2007 bola stanovená 67 377,- Sk/čm. Kalkulácia 
ceny človekomesiaca vychádzala z nákladov riešiteľa, v ktorých sú zahrnuté mzdy, ostatné priame 
náklady a režijné náklady ŠGÚDŠ. 

Na plnení úloh, činností, resp. služieb v zmysle kontraktu bolo odpracovaných človekome-
siacov: 
 
 

Kapacity v čm Náklady v tis. Sk Členenie 
460 31000 Činnosť informatiky a budovanie informačného systému 

v geológii     
Veda a výskum                                   1194   80443 
Vydávanie publikácií, máp a knižnej dokumentácie        45   3000 
Činnosť laboratórií                                   -   - 
Čiastkový monitorovací systém GF ŽP                   134    9000 
Čiastkový monitorovací systém GF ŽP – Vody                  82  5500 
Valorizácia platov 24  1642 
Ústredná geologická knižnica 70 4697 
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Vyhodnotenie kontraktu 
 
Plnenie kontraktu bolo vyhodnocované: 
Polročne – formou správy o všetkých úlohách realizovaných formou kontraktu, 
Ročne – vypracovaním správy o plnení plánu hlavných úloh a jej zverejnením na webovej stránke 
ŠGÚDŠ a MŽP SR a vykonaním verejného odpočtu výročnej správy. 

Úlohy v rámci činnosti informatiky, vedy a výskumu, referenčného laboratória MŽP SR, Čiast-
kového monitorovacieho systému GF ŽP a Vody boli splnené v stanovenom rozsahu a kvalite. Do-
siahnuté výsledky z riešených úloh boli zhrnuté v ročenkách, vedeckovýskumných, monitorovacích 
a hodnotiacich správach. 

 
 

4. ČINNOSTI/PRODUKTY ŠGÚDŠ A ICH NÁKLADY 
 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vykonáva činnosti vyplývajúce z jeho poslania, štatútu 
a ročného plánu hlavných úloh. 

Podľa charakteru činností možno tieto rozdeliť na úlohy stále, krátko-strednodobé a dlhodobé. 
  

4. 1. Činnosť riaditeľstva ŠGÚDŠ 
čr – 6,14 

Stále činnosti: 
Riadenie ŠGÚDŠ vo všetkých sférach činnosti vyplývajúcich z platných legislatívnych noriem, 

zriaďovacej listiny, štatútu, všeobecne platných predpisov, rozhodnutí a úloh z operatívnych porád 
ministra ŽP SR. 
 
4. 2. Činnosť ekonomicko-technického odboru  

čr – 28,42 
Stále činnosti:  

– zabezpečovanie hospodárskej činnosti v zmysle platných legislatívnych noriem a vnútor-
ných riadiacich dokumentov, 

– sledovanie a kontrola rovnomerného čerpania a efektívneho využívania rozpočtu na úlohách 
geologických prác, 

– zabezpečenie a dodržiavanie daňových povinností ŠGÚDŠ, 
– zabezpečovanie povinností vzťahu ku zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni 

a doplnkových dôchodkových poisťovní. 
– zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, prevádzky autodopravy, 
– zabezpečenie údržby objektov ŠGÚDŠ a správy majetku štátu, 
– zabezpečenie výkonu priebežnej finančnej kontroly  
– operatívne plnenie úloh vyplývajúcich z požiadaviek zriaďovateľa a operatívnych porád 

riaditeľa ŠGÚDŠ. 
   

4. 3. Činnosť geologického odboru 
čr – 78,28 

a) Stále úlohy: 
– zabezpečuje komplexný geologický výskum a prieskum územia SR zameraný na geologické 

mapovanie, zostavovanie základných geologických a iných  účelových geologických máp, 
– zabezpečuje výskum a hodnotenie hydrogeologických, hydrogeochemických a geotermál-

nych pomerov územia SR, 
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– zabezpečuje výskum a hodnotenie inžinierskogeologických pomerov územia SR, 
– zabezpečuje výskum a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, 
– výskum a hodnotenie ložísk nerastných surovín s vyhodnocovaním kvalitatívnych para-

metrov surovín. 
 

b)  Krátko až strednodobé úlohy: 
–  riešenie úloh geologických prác v zmysle ročného plánu hlavných úloh orgnaizácie, 
– príprava projektov a projektovej dokumentácie pre riešenie úloh geologických prác, 
– operatívne plnenie úloh vyplývajúcich z požiadaviek zriaďovateľa a operatívnych porád 

riaditeľa ŠGÚDŠ. 
 

c)  Dlhodobé úlohy: 
– zabezpečenie riešenia úlohy Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory životného 

prostredia.  
 

4. 4. Činnosť odboru Geofondu 
čr – 18,37 

Stále činnosti: 
– činnosti vyplývajúce zo zákona č. 313/1999 Z. z., č. 44/1988 Zb. a štatútu ŠGÚDŠ,  
– vedenie evidencie prieskumných území, 
– spracúvanie súhrnnej evidencie zásob nerastných surovín a bilancie zásob výhradných 

ložísk SR, 
– evidencia a zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk, 
– zhromažďovanie, evidencia a sprístupňovanie výsledkov geologických prác a hmotnej 

geologickej dokumentácie, 
– vedenie registrov: – výhradných ložísk 

–  ložísk nevyhradených nerastov 
–  prognóznych zdrojov nerastných surovín 
–  vrtov 
–  hydrogeologických a geotermálnych vrtov 

    –  mapovej geologickej preskúmanosti 
    –  účelovej geologickej preskúmanosti  
    –  geofyzikálnej preskúmanosti 
    –  zosuvov 

–  starých banských diel 
–  skládok komunálnych odpadov 
–  prieskumných území a návrhov prieskumných území. 

– tvorba, využívanie a ochrana informačného systému v geológii ako subsystému informačného 
systému o ŽP a informačného systému na území SR. 

 
4. 5. Činnosť odboru geologických informačných systémov 

čr – 10,26 
Krátko- až strednodobé úlohy: 

– spracúvanie základných geologických a účelových máp v rámci úloh riešených v ŠGÚDŠ 
(skenovanie, digitalizácia, vektorizácia a pod.), 

– spracúvanie grafických a databázových údajov v prostredí GeoIS v rámci úlohy ŠGÚDŠ, 
Digitálna geologická mapa SR v mierke 1 : 50 000. 
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4. 6. Činnosť odboru geoanalytických laboratórií 
 čr – 22,69 

a) Stále úlohy: 
– vykonávanie chemických a iných rozborov geologických materiálov a látok anorganického 

a organického pôvodu, 
– vykonávanie analýz vôd, emisií a produktov spaľovania. 
 

b) Úlohy krátko až strednodobé: 
– vývoj, verifikácia a validácia nových analytických a laboratórnych metód, 
– príprava progresívnych analytických metód a tvorba odvetvových technických noriem, 
– príprava certifikovaných referenčných materiálov, 
– organizácia medzinárodných porovnávacích skúšok. 
 

c) Úlohy dlhodobé: 
– čiastkový monitorovací systém – vody. 
 

4. 7. Činnosť vydavateľstva ŠGÚDŠ 
 čr – 3,08 

Stále úlohy: 
– redakčné práce, jazyková úprava textov, korektúry, grafická úprava a technické spracovanie 

pre jednotlivé edície vydavateľstva, 
–   vydávanie odborných publikácií, 
– služby v oblasti využívania publikácií a máp, distribúcia povinných a pracovných výtlačkov, 

predaj publikácií a máp, skladovanie a evidencia výtlačkov. 
 
 
Pracovná činnosť ŠGÚDŠ vyjadrená v človekorokoch 
 

Organizačná jednotka Priemerný fyzický  Človekoroky % podiel 
počet zamestnancov za 

r. 2007 
Riaditeľstvo ŠGÚDŠ 11 6,14 4 
Ekonomicko-technický odbor 45 28,42 18 
Geologický odbor 120 78,28 46 
Odbor geofondu 31 18,37 11 
Odbor informačných systémov 12 10,26 6 
Odbor geoanalytických laboratórií 33 22,69 13 

6 3,08 2 Vydavateľstvo ŠGÚDŠ 
258 167,24 100 SPOLU ŠGÚDŠ 

 
 

5.  ROZPOČET ŠGÚDŠ 
 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je príspevková organizácia v pôsobnosti MŽP SR 

a napojený je na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa. ŠGÚDŠ svoju hospodár-
sku činnosť vykonáva v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. v znení noveli-
zácií, zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení novelizácií, účtovnej osnovy a postupov 
účtovania v rozpočtových a príspevkových organizáciách, zákona č. 278/1993 Z. z. v znení noveli-
zácií o správe majetku štátu a ďalších legislatívnych noriem riadiacich činnosť a hospodárenie štát-
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nej príspevkovej organizácie, vrátane vnútorných riadiacich dokumentov, smerníc o obehu účtov-
ných dokladov, smerníc o finančnom riadení a finančnej kontrole. 

V zmysle kritérií daných rozpočtovými pravidlami bol na rok 2007 zostavený rozpočet nákla-
dov a výnosov, ktorý bol v priebehu roka aktualizovaný v závislosti od príjmov. 

Činnosť Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra bola v roku 2007 financovaná z viace-
rých zdrojov: 

a) z rozpočtu MŽP SR (príspevok)             135 782 tis. Sk   
b) z iných zdrojov 
 
– úlohy geologických prác získané formou verejnej súťaže:        367 tis. Sk    

–   objednávky a zákazky geologických a laboratórnych prác zo štátneho a súkromného sektora: 
                              24 424 tis. Sk   

–   finančné zdroje z fondu reprodukcie:                15 791 tis. Sk   
 
–   finančné zdroje z riešenia medzinárodných projektov:            9 671 tis. Sk 

 
 
 
Tab. 1 Prehľad finančných zdrojov podľa druhov činnosti za rok 2007 

 
Z rozpočtu MŽP SR 

(tis./Sk) 
Z iných zdrojov  

(tis./Sk) 
  
Druh činnosti Spolu 

Kapit.  Bežné Kapit. Bežné 
výdavky výdavky výdavky výdavky 

I. Metodiky laboratórnych prác 1 764    1 764 
     II. Veda, výskum: úlohy geologických 

prác z oblasti regionálnej a ložiskovej 
geológie, hydrogeológie, inžinierskej 
geológie, geofaktorov ŽP 

74 982 367 75 349 

     III. Monitoring, informatika, dokumen-
tácia: ČMS geofaktory ŽP, vody, infor-
mačné systémy, činnosť Geofondu 
a ústrednej geologickej knižnice 

53 890  53 890 

IV. Edičná činnosť 3 500    3 500 
     V. Investičné akcie, budovanie a údržba 

zariadení, laboratórne prístrojové vyba-
venie, HW a SW vybavenie 

 15 791 15 791 
 

VI. Projekty medzinárodnej spolupráce   9 671  9 671 
     VII. Objednávky a zákazky geologic-

kých a laboratórnych prác zo štátneho 
a súkromného sektora 

24 424 24 424 

VIII. Príspevok na valorizáciu platov 1 646    1 646 
 135 782  34 462 15 791 186 035 
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Tab. 2 Rozpočet nákladov a výnosov za rok 2007.  
 

Náklady 
 

Položka Rozpočet v tis. Sk Skutočnosť v tis. Sk %  
501 spotreba materiálu 7 900 794 99,92 
502 spotreba energie  7 840 7 834 99,92 
511 opravy a údržba 2 090 2 089 99.95 
511 doplnkový zdroj 2 000 2 000 100,0 
512 cestovné 2 770 2 764 99,78 
513 náklady na reprezentáciu 20 17 85,0 
518 ostatné služby 43 000 42 993 99,98 
521 mzdy 62 380 62 377 99,99 
524 zákonné soc. poistenie 21 240 21 239 99,99 
525 ostatné soc. poistenie 240 238 99,17 
527 zákonné soc. náklady 4 940 4 935 99,9 
53 nepriame dane a poplatky  30 30 100,0 
53 daň  nehnuteľnosti 1 430 1 421 99,37 
54 iné ostatné náklady 2 350 2 343 99,7 
55 odpisy 22 000 21 957 99,8 
591 daň z príjmov 350 347 99,14 
 Náklady spolu 180 580 180 478 99,94 

 
Výnosy 

 
Položka Rozpočet v tis. Sk Skutočnosť v tis. Sk %  

601 tržby za výrobky 380 389 102,36 
602 tržby z predaja služieb 24 488 25 087 102,45 
602 prenájom 1 800 1 830 101,67 
613 zmena stavu zásob  - 63  
64 ostatné výnosy 16 150 15 455 93,67 
64 doplnkový zdroj 2 000  2 000 100 
651 tržby z predaja HIM  12  
691 príspevok 135 782 135 782 100 
 Výnosy spolu 180 600 180 492 99,94 

 hospodársky výsledok 20 14  
 
Z priloženej tabuľky čerpania rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2007 je vidno, že jednotlivé 

nákladové položky boli čerpané do výšky rozpočtu a ani jedna nebola vo svojom zoskupení prekro-
čená a ŠGÚDŠ v roku 2007 dosiahol plusový hospodársky výsledok vo výške 14 tis. Sk. 

Okrem finančných prostriedkov určených na bežné výdavky, ŠGÚDŠ disponoval aj finančnými 
prostriedkami, ktoré si vytvoril odpismi a tvorili fond reprodukcie. Tieto finančné  prostriedky ústav 
v roku 2007  použil  najmä na nákup DHM a DNM, a to na obstarávanie softwarového vybavenia 
vo výške 3 885 tis. Sk, výpočtovej techniky vo výške takmer 4,3  mil. Sk, na nákup prevádzkových 
strojov vo výške 5 159 tis. Sk a špeciálnych prístrojov v sume 1 822 tis. Sk, na rekonštrukciu skla-
dov hmotnej dokumentácie vo výške 7 545 tis. Sk  a z fondu reprodukcie ako doplnkového zdroja 
bola vo výške 2 mil. Sk zrealizovaná oprava sociálnych zariadení v budove v správe ŠGÚDŠ 
v Bratislave na Bukureštskej ul. 4, čiastočne bola   zrealizovaná likvidácia tzv. likusového baraku 
a v neposlednom rade bola z fondu reprodukcie uhradená strata za rok 2006 vo výške 9 142 tis. Sk. 

V roku 2007 sme už plynule fungovali prostredníctvom systému Štátnej pokladnice, na infor-
mačný systém ktorej sme sa napojili od 1. 7. 2004. Znamenalo to, že čerpanie výdavkov bolo za-
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bezpečované postupne tak, ako boli finančné prostriedky prideľované, Rozpočtovými opatreniami 
upravované, priebežne v rámci limitov a následne finančných plánov v informačnom systéme Štát-
nej pokladnice podľa jednotlivých programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpisované.  

 
 

6.  PERSONÁLNA ČINNOSŤ 
 
V roku 2007 mal ŠGÚDŠ priemerne 258 zamestnancov (fyzický počet). K 31. 12. 2007  to bolo 

246 zamestnancov. 
 
Počet zamestnancov podľa jednotlivých pracovísk v priemere za rok 2007 
 

Počet  Priemerný fyzický počet Priemerný prepočítaný počet 
Bratislava  160 154 
Banská Bystrica 10 9 
Košice 22 22 
Spišská Nová Ves 66 66 
ŠGÚDŠ 258 251 
  
Počet žien podľa jednotlivých pracovísk za rok 2007 
  

Bratislava 75 
RC Banská Bystrica 3 
RC Košice 12 
RC Spišská Nová Ves 39 
ŠGÚDŠ 129 
 
Vzdelanostná štruktúra 
 

Vzdelanie Počet % podiel 
vysokoškolské 139 57 
z toho:    
DrSc., CSc., PhD. 56 23 
VŠ bez vedeckej hodnosti 83 34 
úplné stredné 86 35 
stredné 15 6 
základné 6 2 
ŠGÚDŠ 246 100 
 
Veková štruktúra 
 

Vek Počet % podiel 
Do 30 rokov 13 5 
31 - 40 38 15 
41 - 50 90 37 
51 - 60 93 38 
nad 60 rokov 12 5 
ŠGÚDŠ 246 100 

 
 
Aktivity na podporu ľudských zdrojov 

 
Medzi najdôležitejšie aktivity na podporu ľudských zdrojov v ŠGÚDŠ patrí zvyšovanie odbor-

nej zdatnosti a vzdelanosti zamestnancov a to formou: 
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–   doktorandského štúdia  
– odborných stáží v zahraničí 
– krátkodobých kurzov vzdelávania 
 

V rámci sociálnej politiky ŠGÚDŠ realizoval aktivity hradené zo sociálneho fondu. Príspevky 
sa používajú na stravovanie, čiastočnú úhradu cestovného, sociálnu výpomoc, rekreačné a kultúrne 
akcie. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie a odmeňuje za-
mestnancov pri významných životných jubileách. 

 
 

7.  CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
 
Štátny geologický ústav D. Štúra ako rezortný vedeckovýskumný ústav je príspevkovou organi-

záciou, ktorá zabezpečuje geologický výskum a prieskum územia Slovenskej republiky, tvorbu in-
formačného systému v geológii, registráciu a evidenciu činností súvisiacich s výkonom geologic-
kých prác, zhromažďovanie/evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykoná-
vaných na území Slovenskej republiky, výkon ústrednej geologickej knižnice, vydávanie a predaj 
máp a odborných geologických publikácií. 

Z tohto základného poslania a predmetu činnosti vychádzali aj ciele ŠGÚDŠ stanovené v Pláne 
hlavných úloh na rok 2007, ktoré možno rozdeliť na jednotlivé tematické okruhy: 

 
I. KONFERENCIE, PROGRAMY, METODIKY 
 
V roku 2007 v tomto okruhu odbornej činnosti boli riešené 2 úlohy ukončené záverečnou správou: 

– vypracovanie a zavedenie do praxe nových metodických postupov pre WDX analýzy pomo-
cou elektrónového mikroskopu, 

– program rozvoja technických nástrojov pre realizáciu environmentálnej politiky SR v pod-
mienkach rezortu ŽP. 
 
II. VÝSKUM A VEDA 
 
Do hlavnej činnosti ŠGÚDŠ patrí komplexný geologický výskum územia Slovenskej republiky. 
S týmto cieľom ústav v roku 2007 riešil 34 úloh nasledovne: 

– regionálna geológia (14) 
– nerastné suroviny (6) 
– hydrogeológia (2) 
– hodnotenie geotermálnej energie (3) 
– geochémia (4) 
– geofyzika (2) 
– geofaktory ŽP (3) 

10 úloh bolo uložených záverečnou správou. Všetky úlohy geologických prác boli riešené v zmysle 
schválenej projektovej dokumentácie a záverov kontrolných dní MŽP SR. 
Prehľad úloh geologických prác, ich ciele a plnenie je uvedený v prílohe č. 1. 
 
III.  MONITORING 

 
V roku 2007 ŠGÚDŠ riešil 2 úlohy monitoringu. 
a)   Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory 

Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory je súčasťou Monitorovacieho systému ži-
votného prostredia Slovenskej republiky. Zameraný je hlavne na geologické hazardy, t. j. škod-
livé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie 
a v konečnom dôsledku človeka. Monitorovanie slúži na objektívne formovanie charakteristík 
životného prostredia a hodnotenie ich zmien v sledovanom priestore. 

 12



Prehľad cieľov a vecného plnenia úloh v rámci ČMS – geologické faktory je uvedený v prílohe 
č. 2. 

b)  Čiastkový monitorovací systém podzemné vody, sedimenty – ŠGÚDŠ v zmysle Vyhlášky MŽP 
SR 221/2005 Z. z. v roku 2007 vykonával analýzy podzemných vôd a sedimentov v rámci úlohy 
monitoringu vôd, ktorej riešiteľom je Slovenský hydrometeorologický ústav. 
 

IV.  INFORMATIKA 
 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sa dlhodobo venuje zberu a správe databáz a informácií 

zo všetkých oblastí svojej profesijnej činnosti.  
a)  ŠGÚDŠ tvorí a buduje komplexný informačný systém orientovaný na skvalitnenie a zefektívne-

nie pracovných postupov jednak v oblasti odborných geologických činností, ale aj v oblasti 
podporných ekonomických, administratívnych a riadiacich činností. 

      V rámci budovania informačného systému ŠGÚDŠ v roku 2007 riešil úlohu „Geologický in-
formačný systém – GeoIS“, ktorý predstavuje proces systémovej integrácie všetkých relevant-
ných zdrojov do ucelenej a technologicky optimálnej formy. 
Základnou vrstvou je geologická mapa 1 : 50 000, ktorá bude užívateľom poskytovaná cez ma-
pový server ŠGÚDŠ. V roku 2007 boli realizované hlavne práce v naplňovaní databáz a tvorbe 
aplikácií pre pripravovaný mapový server a digitálny archív Geofondu. 

 

b)  Ústredná geologická knižnica 

Ústredná geologická knižnica je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celo-
štátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín. Zhro-
mažďuje, odborne spracúva, uchováva a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné 
knižničné  dokumenty.  Zabezpečuje voľný prístup k informáciám, a to  klasickým i elektronic-
kým spôsobom. Utvára a sprístupňuje databázu GLIB – ProfLib ( elektronický katalóg) v oblasti 
svojej špecializácie a sprístupňuje zahraničné databázy.  
Hlavné činnosti knižnice v  roku 2007: 
1) Knižničný fond – je výsledkom jeho dlhoročnej špecializácie na geológiu,  systematického  
dopĺňania domácimi a zahraničnými odbornými monografickými i periodickými dokumentmi. 
Do 31. decembra 2007 knižnica súhrnne zaregistrovala 70639 zväzkov monografickej a perio-
dickej literatúry (knihy a zviazané ročníky časopisov). Okrem toho  sa v  knižnici do tohto ob-
dobia evidenčne spracovalo 53968 nezviazaných čísel periodickej literatúry a 559 titulov 
časopisov. Vyradených bolo 50 publikácií. Z knižničného fondu sa v roku 2007 požičalo 5143 
dokumentov prezenčnou  i absenčnou formou, okrem toho 717 dokumentov formou pravidelnej 
cirkulačnej výpožičnej služby pre regionálne centrá ŠGÚDŠ (čo predstavuje 79 titulov časopi-
sov ako aj monografie, resp. iné dokumenty podľa konkrétnych požiadaviek).   Prostredníctvom 
medzinárodnej a vnútroštátnej medziknižničnej výpožičnej služby /MVS a MMVS/ knižnica 
zabezpečila 117 dokumentov.  V tomto období pribudlo do knižnice 11 nových čitateľov. Spolu 
s predchádzajúcimi rokmi je to  540 používateľov informácií (okrem zamestnancov ŠGÚDŠ) 
a nárast za rok 2007 predstavuje 2 % z celkového počtu. 
 2) Bázy dát (v elektronickej forme) a s nimi  súvisiace rešeršné služby: 
    a/ zahraničné bázy dát s abstraktmi z oblasti geológie a životného prostredia na CD   ROM 
(spolu asi 4 mil. 470  tis. záznamov): 

• GEOBASE  /ročný nárast o 50 000 záznamov/ 
• GEOREF /ročný nárast o 70 000 záznamov/ 
• EMBASE /ročný nárast o 30 000 záznamov/. 

V roku 2007  sa z týchto databáz spracovalo 2647 rešerší. 
      b/ Báza dát GLIB (ProfLib) – elektronický katalóg  knižnice, budovaný od roku 1990, je 
priebežne dopĺňaný o záznamy  nových publikácií, vybrané články, bibliografické záznamy. Ku 
dňu 31.12. 2007 katalóg obsahoval 36778 záznamov. Osobitne sú v ňom registrované záznamy 
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o absenčných výpožičkách, čo k uvedenému obdobiu  predstavuje 6933  záznamov. GLIB je 
prístupný na internete na adrese http://GEODATA.GSSR.SK. 
     V rámci medzinárodnej spolupráce sa množstvo primárnych dokumentov dostáva do knižni-
ce zo zahraničia , a to na základe medzinárodnej výmeny publikácií. V roku 2007 bola knižnica 
v kontakte s 217 partnerskými inštitúciami z 59 krajín. Týmto spôsobom získala  427 titulov ča-
sopisov , monografie ,mapy a iné druhy dokumentov.       
Súčasťou služieb poskytovaných knižnicou sú aj reprografické služby. 

c)  Úlohy a činnosť odboru geofondu 

ŠGÚDŠ ako poverená organizácia zabezpečuje povinnosti vyplývajúce pre MŽP SR zo zá-
kona 313/1999 Z. z., Vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z. z., zákona č. 44/1988 Zb. v znení záko-
na SNR č. 498/1991 Z. z. 

Vedie evidenciu prieskumných území, evidenciu osvedčení o výhradných ložiskách, spraco-
váva súhrnnú evidenciu zdrojov nerastných surovín a vydáva Bilanciu zásob, zabezpečuje 
ochranu ložísk, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác 
a hmotnej dokumentácie , vedenie registrov. 
Prehľad úloh geofondu a ich plnenie v roku 2007 je uvedený v prílohe č. 3. 

 
d)  Úloha Reinterpretácia a zhodnotenie geologickej hmotnej dokumentácie mapovacích vrtov SR – 

ukončené záverečnou správou. 
Cieľ: trvalé uchovanie hmotnej geologickej dokumentácie mapovacích vrtov z územia SR 
s možnosťou ich ďalšieho využitia pre riešenie geologických úloh. 
 

V.   ÚLOHY A ČINNOSŤ VYDAVATEĽSTVA ŠGÚDŠ 
 

Tvorba, vydávanie a predaj odborných geologických publikácií a geologických máp z výsledkov 
geologických prác. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vydáva odbornú geologickú literatúru 
v edíciách:  

- Mineralia Slovaca – periodický časopis;  
- Slovak Geological Magazine – periodický časopis, ktorý vychádza výlučne v angl. jazyku;  
- Geologické práce, Správy – neperiodický časopis;  
- Vysvetlivky ku geologickým mapám;  
- Regionálna geológia Západných Karpát – neperiodický časopis;  
- Konferencie, sympózia, semináre – neperiodický časopis;  
- Monografie, atlasy;  
- Príležitostné publikácie – bibliografie, slovníky, ročenky;  
- Základné a regionálne geologické mapy 1 : 50 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000.  

   
V roku 2007 ŠGÚDŠ tlačou vydal:  

   

Periodické publikácie:  
• Mineralia Slovaca 1, 2, 3, 4/2007  
 

Geologické Práce, Správy  
• Geologické práce, Správy 113  

 

Vysvetlivky ku geologickým mapám 
• Vysvetlivky k metalogenetickej mape 
 

Konferencie, sympóziá, semináre  
• Geochémia 2007  
• 8. paleontologická konferencia  
   

Monografie:  
• Nerastné suroviny 2007 – Ročenka.  
• História geológie, 2. zv.   
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Príležitostné publikácie  
• Ročenka ŠGÚDŠ za rok 2006.  
• Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník 
 

Mapy  
• Geologická mapa Považského Inovca 1 : 50 000. 
 

VI.  SPRÁVA MAJETKU ŠTÁTU A INVESTIČNÁ ČINNOSŤ 
 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je správcom štátneho hnuteľného a nehnuteľného ma-

jetku, ktorý slúži pri plnení úloh a činnosti ŠGÚDŠ v zmysle zákona 278/1993 Z. z. v znení noviel 
a usmernení MŽP SR. 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v zmysle uvedeného zákona zabezpečoval opravy, údrž-
bu, rekonštrukciu nehnuteľného majetku a modernizáciu prístrojového kancelárskeho a laboratór-
neho vybavenia z fondu reprodukcie. 

 
 

8.  HODNOTENIE A  ANALÝZA VÝVOJA ŠGÚDŠ V ROKU 2007 
 
Komplexné geologické informácie sú nevyhnutným predpokladom hodnotenia racionálneho 

využívania surovinových zdrojov, hodnotenia zdrojov termálnych, minerálnych a obyčajných 
podzemných vôd ako aj ich optimálneho využívania a ochrany, riešenia problémov ukladania 
odpadov, hodnotenia geologických rizík, hodnotenia územia z hľadiska inžinierskogeologických 
pomerov, hodnotenia stavu znečisťovania prostredia toxickými prvkami ako aj hodnotenia vplyvov 
ľudskej činnosti na životné prostredie. 

Súčasný trend vývoja spoločnosti naznačuje, že údaje o abiotickej zložke prírody, teda údaje 
získané geologickým výskumom a prieskumom, budú čím ďalej tým viac vstupovať do sféry rozho-
dovania štátnej správy a to jednak v rezorte MŽP SR (tvorba a ochrana životného prostredia), MH 
SR (využívanie zdrojov rôznych druhov nerastných surovín), MZ SR (monitorovanie znečisťovania 
horninového prostredia a jeho dopad na zdravotný stav obyvateľstva), ale aj do iných rezortov a sfér 
života spoločnosti. 

V roku 2007 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra riešil úlohy širokého spektra problémov 
zakotvených v Pláne hlavných úloh ŠGÚDŠ na rok 2007, ktoré priniesli množstvo nových údajov 
a poznatkov pre ďalšie využitie. 

Zoznam úloh, stav riešenia a dosiahnuté výsledky stanovených v Pláne hlavných úloh z oblasti 
vedy, výskumu (úlohy geologických prác), monitoringu, informatiky a dokumentácie je uvedený 
prílohách č. 1, 2, 3. 

 
a) Hospodárenie organizácie 

 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý je svojou formou príspevkovou organizáciou na-

pojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa,  prísne dodržiava Zákon o roz-
počtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. v znení novelizácií, Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 
v znení novelizácií a následne Účtovú osnovu a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové 
organizácie, Zákon č. 278/93 Z .z. v znení novelizácií o správe majetku štátu a všetky ostatné legis-
latívne normy riadiace činnosť a hospodárenie štátnej príspevkovej organizácie vrátane vnútorných 
riadiacich dokumentov, Smerníc o obehu účtovných dokladov, Smernice o finančnom riadení a fi-
nančnej kontrole, Pokynov alebo rozhodnutí . V zmysle kritérií, určených rozpočtovými pravidlami 
verejnej správy, bol v ŠGÚDŠ zostavený aj ročný rozpočet nákladov a výnosov, ktorý bol v priebe-
hu roka aktualizovaný v závislosti od príjmov, ktoré predstavovali finančné zdroje ústavu, do výšky 
ktorých mohol byť zostavený rozpočet nákladov. V oblasti plnenia ročného rozpočtu nákladov sme 
tak ako vždy vychádzali z potrieb organizácie a finančných možností ich zabezpečenia. 

Hospodársky výsledok ŠGÚDŠ za rok 2007 je uvedený v kapitole č. 5. 
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b) Kontrolná činnosť 
 
1. Vnútorná kontrola  
 

Vnútorná kontrola v ŠGÚDŠ je zabezpečená a vykonávaná v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. 
v znení zákona č. 461/2002 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov o finančnej kontrole a vnútornom audite, so smernicou riaditeľa č. 2/2003 o zabezpeče-
ní a výkone vnútornej kontroly, smernicou riaditeľa č. 5/2003 o finančnom riadení a finančnej kontrole 
v ŠGÚDŠ a rozhodnutia riaditeľa č. 8/2005 o poverení zamestnancov na výkon predbežnej finančnej 
kontroly. Vnútornú kontrolu riadi kontrolórka ŠGÚDŠ a vykonáva v súčinnosti s riadiacimi zamest-
nancami. Kontrola sa vykonáva v súlade s plánom vnútornej kontroly na príslušný kalendárny rok, kto-
rý schvaľuje riaditeľ ŠGÚDŠ. Kontrolórka predkladá na schválenie riaditeľovi ročné vyhodnotenie 
kontrolnej činnosti, ktoré je vypracované na základe  podkladov –  zápisov a správ z vykonaných kon-
trol a kontrolných dní na geologických úlohách. 

V odbore ekonomicko-technickom boli štvrťročne vypracovávané analýzy hospodárskych vý-
sledkov. Na zabezpečenie hospodárneho a účelného využívania prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
boli v priebehu roka prijaté opatrenia formou pokynov, príkazov riaditeľa a vedúcej odboru a pride-
lením limitov na vybrané (ovplyvniteľné) nákladové položky pre všetky hospodárske strediská. 
Rozdelenie a čerpanie príspevku bolo sledované priebežne a upravované v súlade s rozpočtovými 
opatreniami  MŽP SR a v súlade s platnými právnymi predpismi. Čerpanie bolo kontrolované aj 
Štátnou pokladnicou v zmysle zostaveného rozpočtu a finančného plánu podľa jednotlivých funk-
čných a ekonomických klasifikácií. V čerpaní neboli zistené  nedostatky. 

Nájomné zmluvy nebytových priestorov boli uzatvárané v súlade so zákonom   č. 278/1993  
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Pred vyhlásením výberového konania 
bolo vydané rozhodnutie riaditeľa o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného alebo hnuteľného ma-
jetku. Výška nájomného bola stanovená podľa zistených primeraných cien určených mestskými 
zastupiteľstvami, podľa jednotlivých regiónov. Cena za služby bola aktualizovaná podľa výšky 
skutočných ročných nákladov. Nájomné zmluvy boli uzatvárané na základe výberových konaní. 
Z príjmov boli odvedené dane, v súlade so zákonom o dani z príjmov. Kontrolou zmlúv o nájme 
neboli zistené nedostatky.  

Nakladanie s pohľadávkami je v súlade so smernicou riaditeľa č. 11/2003 o obehu účtovných 
dokladov. Pohľadávky sú priebežne sledované, dlžníkom sú zasielané upomienky, nesplatené sú 
vymáhané súdnou cestou a exekučnými výkonmi, ktoré rieši komerčná právnička na základe 
zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Použitie a čerpanie prostriedkov z fondu reprodukcie na investície bolo priebežne sledované 
a predbežná finančná kontrola bola vykonávaná pred uskutočnením každej finančnej operácie. 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v súlade 
s príkazom riaditeľa č. 3/2007.    

V ekonomicko-technickom odbore boli vykonané predbežné kontroly všetkých finančných 
operácií pred ich realizáciou. Následná kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrol. Zistené 
nedostatky formálneho charakteru boli odstránené počas výkonu kontroly, vecné nedostatky boli 
odstránené v súlade s prijatými opatreniami. 

Uzatváranie zmlúv, fakturácia a čerpanie dohodnutých finančných objemov boli priebežne 
sledované a usmerňované námestníkom riaditeľa pre geológiu a oddelením zmluvných vzťahov. 
Nedostatky vo fakturácii neboli zistené. 

V oblasti verejného obstarávania bolo priebežne sledované dodržiavanie zákona o verejnom 
obstarávaní a smernice riaditeľa č. 1/2006, ktorá upravuje postupy v  procese verejného obstará-
vania. Za túto oblasť plne zodpovedá gestor pre verejné obstarávanie. Finančné operácie týkajúce sa 
obstarania tovaru, prác a služieb boli pred realizáciou preverené predbežnou  finančnou kontrolou. 
Nedostatky neboli zistené.  

Pracovné zaradenia a rozhodnutia o plate zamestnancov ŠGÚDŠ sú v súlade so zákonom           
č. 552/2003 Z. z., zákonom č. 553/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou ŠGÚDŠ. Na zabezpečenie

  



požiadaviek Ministerstva životného prostredia, v súvislosti s prijatým Akčným plánom boja proti 
korupcii, sa výber a prijímanie nových zamestnancov uskutočňuje vždy výberovým konaním, prijí-
manie zamestnancov na funkciu vedúceho oddelenia, resp. odboru sa uskutočňuje v súlade so 
zákonom č. 552/2003 Z. z. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

V roku 2007 neboli v ŠGÚDŠ evidované žiadne podania, ktoré by spĺňali náležitosti sťažností 
v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z., ani iné podania na šetrenie nedostatkov, podnetov a petícií 
v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. a zákona č. 242/1998 Z. z. v roku 2006 neboli podané.  

Interné kontrolné dni, kontroly na finančné, vecné a termínové plnenie úloh riešených 
v ŠGÚDŠ boli vykonané v súlade s Plánom interných kontrol na rok 2007. Výkonom kontroly na 
riešených úlohách boli poverení vedúci odborov, vedúci oddelení a vedúci regionálnych centier, so 
zameraním na dodržiavanie termínov, vecné plnenie a používanie tlačív geologickej dokumentácie 
vydaných a schválených v ŠGÚDŠ. 
 
2. Vonkajšia kontrola  
 
MŽP SR – odbor rezortnej kontroly  
 

Na základe poverenia č. OORŠS – 02 – 141/2007 z 29. 11. 2007 bola vykonaná kontrola vydá-
vania, evidencie a uplatňovania interných právnych predpisov v ŠGÚDŠ. 

Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných právnych predpisov MŽP SR. Z kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. 

Najvyšší kontrolný úrad SR  – v roku 2007 nebola vykonaná kontrola; 
Správa finančnej kontroly Bratislava – v roku 2007 nebola vykonaná kontrola; 
Daňový úrad – v roku 2007  nebola vykonaná kontrola; 
Sociálna poisťovňa – v roku 2007  nebola vykonaná kontrola; 

 
c) Systém  manažérstva kvality ISO 9001 : 2000 
 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má vybudovaný systém manažérstva kvality od roku 
2001 (ISO 9001) a od roku 2003 (ISO 9001 : 2000). 

Vzhľadom ku končiacej platnosti certifikátu ISO 9001 : 2000 v roku 2007  bola prioritou sys-
tému manažérstva kvality ŠGÚDŠ jeho recertifikácia , ktorá 12. júla 2007 bola  úspešne obhájená   
a obnovenie platnosti je platné  na ďalšie 3 roky, t.j. do 27. 04. 2010. 

Vychádzajúc zo systému manažérstva kvality v ŠGÚDŠ v súlade s normou ISO 9001 : 2000  
bola správa spracovaná za účelom preskúmania funkčnosti systému manažérstva kvality v Štátnom 
geologickom ústave Dionýza Štúra,  zameraná na posúdenie výkonnosti procesov, hodnotenie plne-
nia politiky a cieľov kvality. Toto celkové hodnotenie zahŕňa obdobie 12 mesiacov  roku 2007 a vý-
sledky dvoch interných auditov a jedného recertifikacného za rok 2007. Podrobné poznatky z týchto 
auditov sú zahrnuté v správach o vykonaných auditoch, ktoré zahŕňajú aj hodnotenia týkajúce sa 
i zhody produkovaných komplexných geologických  výstupov ŠGÚDŠ . 

Vlastnými internými a externými auditmi bol systém a nasledovné procesy – Prijatie a prerokova-
nie objednávky (ponuky), Tvorba zmluvy, Plánovanie realizácie objednávky (zákazky), Nakupovanie, 
Riadenie procesu (projektu), Riadenie informačného procesu (projektu), Metrológia, Marketingová 
stratégia, Marketingové plánovanie, Tvorba politiky kvality, Tvorba cieľov kvality Plánovanie systé-
mu manažérstva kvality, Zodpovednosť manažmentu, Preskúmanie manažmentom, Riadenie ľud-
ských zdrojov (vzdelávanie), Analýza údajov, Riadenie dokumentácie, Riadenie záznamov, Riadenie 
nezhody, Nápravné činnosti, Preventívne činnosti, Audity kvality a Monitorovanie spokojnosti zákaz-
níkov overované v zmysle schváleného plánu  interných auditov na rok 2007. 

Tak isto boli procesy v priebehu júla a decembra 2007 preverované „komplexným recertifikač-
ným auditom a kontrolným auditom všetkých procesov“ audítorom  SGS Slovakia spol. s. r. o. Boli 
vykonané 2 interné  audity, 1 recertifikačný audit a 1 kontrolný audit , ktoré zahrňovali  preverenie
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všetkých procesov v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, s cieľom zistenia súladu stanove-
ných a vykonávaných činností podľa ISO, či tieto prispievajú k vytváraniu produktov prijateľných 
pre zákazníka a na identifikovanie možných príležitostí na zlepšenie. Sťažnosti zákazníkov, ktoré 
by mohli mať charakter, ktorý by ohrozoval fungovanie SMK neboli zaznamenané. 
      Trvale dobrá kvalita výstupov ŠGÚDŠ z hľadiska presnosti a správnosti a rovnako aj dobré vý-
sledky z medzi laboratórnych testov laboratórií ŠGÚDŠ súvisia so systémom zabezpečenia a kon-
troly kvality. Tento systém manažérstva kvality je  vypracovaný tak, aby kontroloval jednotlivé 
kroky procesov týkajúcich sa ŠGÚDŠ a tým minimalizoval vznik  chýb. Pridaná hodnota v organi-
zácii v vzniká v procesoch, a preto je nevyhnutné uplatňovať v jej riadení procesný prístup (ISO 
9001 : 2000) zohľadňujúci štruktúru, postupnosť vykonávania, vzájomné väzby procesov a podporu 
informačným systémom. 
 
d) Propagácia sprístupňovanie poznatkov širokej verejnosti 

 
Sprístupňovanie geologických informácií pre širšiu odbornú a laickú verejnosť bolo jedným 

z cieľov činnosti ŠGÚDŠ aj v roku 2007. 
 
Posterová prezentácia ŠGÚDŠ v átriu Ministerstva životného prostredia SR: 
 
• Téma:  Vplyv geologických faktorov na kvalitu života – celkove vystavených 9 posterov 

prezentujúcich širokú škálu vplyvov geologických faktorov na kvalitu života. Vo vit-
ríne boli súčasne predstavené najnovšie geologické publikácie a mapy. 

 Termín: 17. 12. 2007 – 14. 01. 2008 
 

 
Ročenka, kalendár a prezentácia na 
webstránke ústavu: 
 
Pre spropagovanie činnosti ŠGÚDŠ 
vyrobilo  propagačné oddelenie: 
• ročenku ústavu za rok 2006 

v dvoch jazykových mutáciách – 
slovenskej a anglickej (kompletná 
grafická úprava, technické spraco-
vanie a tlač v rámci oddelenia),  

• propagačný mesačný kalendár 
ŠGÚDŠ s názvom Geológia na pa-
pieri, ktorý komplexne predstavuje 
publikačnú činnosť ŠGÚDŠ, 
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• novú webstránku medzinárod-
ného projektu CO2 NetEast – 
propagačné oddelenie vytvorilo 
novú webovú prezentáciu, ktorá 
je umiestnená na serveriŠGÚDŠ 
– www.geology.sk. 

• On-line organizačnú schému 
ŠGÚDŠ na webe obsahujúcu 
popis činnosti všetkých organi-
začných zložiek ústavu. 

 
 

 
Tlačová konferencia, krst novej knihy, prezentácia geológie deťom: 
 
V roku 2007 pracovníci ŠGÚDŠ sprístupnili nové poznatky z oblasti geológie aj takýmito špecific-
kými činnosťami: 

• Tlačová konferencia k problematike ukladania 
CO2 v rámci projektu CO2 NetEast. Tlačová 
konferencia sa konala na MŽP SR dňa 26. marca 
2007. Na otázky novinárov odpovedal vedúci pro-
jektu RNDr. Ľudovít Kucharič, CSc. a RNDr. Júlia 
Kotúlová. 

 
 
 

 
• Krst knihy História geológie na Slovensku, zväzok 2 – 

dňa 23. októbra 2007 sa uskutočnil krst druhého dielu kni-
hy História geológie na Slovensku, ktorá je určená širokej 
odbornej aj laickej verejnosti na oboznámenie s históriou 
geológie na Slovensku. 

• Prezentácia geológie deťom – 
naši odborní zamestnanci orga-
nizujú prezentácie geológie pre 
deti jednak v priestoroch nášho 
ústavu, ale aj priamo v teréne. 
Jednou z takýchto prezentácií 
bola prednáška RNDr. Alexan-
dra Nagya, CSc. pre deti zo 
Základnej školy pre sluchovo 
postihnutých na Drotárskej 48 
v Bratislave, ktorá sa konala 
v priestoroch ústavu dňa 17. októbra 2007. 

  
e) Medzinárodná spolupráca 
 

Medzinárodnou spoluprácou sa zabezpečuje metodický pokrok, vysoká úroveň riešenia úloh, 
riešenie otázok (najmä základného geologického výskumu) presahujúcich rámec štátu a spoločné 
riešenie geologickej stavby, vývoja a iných geologických aspektov pohraničných území. Geologic-
ké fenomény sa nekončia na hraniciach štátu a ich spoločné riešenie so susednými štátmi je predpo-
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kladom úspešného riešenia mnohých problémov. Medzinárodnú spoluprácu treba teda považovať za 
prirodzenú súčasť úloh geologického výskumu. Niektoré medzinárodné projekty vyžadujú podpor-
né projekty z našej strany.   

ŠGÚDŠ okrem stanovených hlavných úloh riešil aj v roku 2007 projekty, ktoré vyplynuli zo 
zahraničnej spolupráce v programoch,, 6 RP EÚ pre Vedu a Výskum, Medzinárodná agentúra pre 
atómovú energiu (MAAE), INTERREG IIIA, IIIB, COST,  CASTOR, eCONTENT plus – eWater: 
 
1. Hodnotenie hydrologických pomerov horného Váhu metódami izotopovej analýzy 

V spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) pokračovalo riešenie 
projektu s cieľom získania nových poznatkov o charaktere základného odtoku v menšom a veľkom 
povodí rieky Váh, o charaktere vzťahov medzi základným odtokom definovaným rôznymi metó-
dami a modelmi pri použití nových metodík izotopového výskumu. 
 
2.  Integrovaný systém pre manažment bezpečnostných aktivít – človek ako prvý záchranár 

ŠGÚDŠ sa do projektu SISMA (http://www.sismaproject.eu) zapojil v lete roku 2003 ako pozo-
rovateľ (bez vlastného rozpočtu). Po schválení dodatku k projektu v júli roku 2005 sa ŠGÚDŠ stal 
jedným z 10 (Taliansko – vedúci partner, Grécko, Slovinsko a Slovensko) projektových partnerov 
(PP9) a spolu s 5 spolupracujúcimi organizáciami (MÚ Banská Štiavnica, KIG PrirF UK, GÚ SAV, 
KGZ StavF STU v Bratislave a Ing. arch. V. Malinovský z KA FA TU Košice) sa zapojil do reali-
zácie prác. Z hlavných cieľov projektu treba spomenúť - vypracovanie spoločnej metodiky hodno-
tenia zraniteľnosti systému historického centra (na vybratých testovacích územiach v Taliansku, 
Grécku a Slovensku – B. Štiavnica) z pohľadu geohazardov (najmä zemetrasenia) a jej distribúcia 
medzi ostatné štáty EÚ, realizácia cvičení profesionálnych záchranárov s dôrazom na úlohu občana 
ako prvého záchrancu, Informačných workshopov, zriadenie tzv. Permanentného observatória              
(u nás sieť 10 GPS bodov v širokom okolí B. Štiavnice a dve lokality s meraním mikroposunov na 
vybratých neotektonických poruchách pomocou dilatometrov TM-71), príprava spoločnej publiká-
cie (Final Handbook), propagácia výsledkov projektu (napr. Informačný leták pre občanov B. Štiav-
nice, postery v meste, články v lokálnej tlači). Z územia historického centra B. Štiavnice bolo zosta-
vených celkom 19 parametrických a syntetických máp v mierke 1 : 1 000/1 : 5 000/1 : 50 000 (tlač 
v mierke 1 : 5 000/10 000/1 : 50 000). Vzhľadom na nesplnenie pôvodných termínov zo strany ostat-
ných partnerov bol pôvodný termín ukončenia projektu (31. 12. 2006) predĺžený do 30. 4. 2007.  

Dňa 30. 4. 2007 boli práce na projekte SISMA oficiálne ukončené. Práce realizované ŠGÚDŠ 
(PP9) v roku 2007 boli spojené s prípravou dokladov na certifikáciu výdavkov CT V. a VI. Jednalo 
sa o doplnenie dokumentov k žiadosti o certifikáciu výdavkov za predošlé monitorovacie obdobie 
(koniec 2006), účasť na kontrolných dňoch v Bratislave a B. Štiavnici, prípravu dokladov za rok 
2007, príprava podkladov pre tlač tzv. Final Report (English version) pre LP, tlač grafických výstu-
pov (mapy, poster). Poster informujúci o projekte a jeho výsledkoch bol inštalovaný v budove 
ŠGÚDŠ v Bratislave Mlynskej doline. 
 V dňoch 22. 3. a 23. 3. 2007 sa v talianskej Perugii (sídlo LP) konal záverečný míting. Z ŠGÚDŠ 
sa ho zúčastnil Ľ. Petro, manažér projektu za PP9 a zároveň jediný zástupca za SR, ktorý predniesol 
kritický príhovor v mene riaditeľa ŠGÚDŠ a prezentoval dosiahnuté výsledky projektu. 
 
3. Environmentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných maďarsko-slovenských          
útvarov podzemných vôd (ENWAT)   

V roku 2007 spolupracoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra s Maďarským štátnym geo-
logickým ústavom (MÁFI – Magyar Állami Földtani Intézet) na medzinárodnom projekte ENWAT 
– úplným menom Environmentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných maďarsko-sloven-
ských útvarov podzemných vôd (ENWAT). Tento projekt bol financovaný zo štrukturálnych fondov 
EÚ INTERREG IIIA z programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Zmluva na práce na 
tomto projekte bola medzi ŠGÚDŠ a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR SR) 
podpísaná dňa 10. 10. 2006 a práce sa mohli začať od 11. 10. 2006. V roku 2007 sa na prácach po-
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dieľali predovšetkým pracovníci oddelení hydrogeológie a geotermálnej energie a geochémie život-
ného prostredia. 

V predkladanom projekte boli vytýčené tri cieľové oblasti cezhraničných útvarov podzemných 
vôd v oblasti Poiplia, povodia Bodrogu (Medzibodrožia) a v oblasti krasových národných parkov 
Slovenský kras, resp. Aggtelek. Úlohy v rámci projektu sú zamerané na hodnotenie rizika s ohľa-
dom na cezhraničné šírenie znečistenia kontaminantov podzemnou vodou, a kvantitatívne dopady 
prípadného zvýšenia využívaných množstiev podzemných vôd v hodnotených regiónoch. Základ-
ným východiskom projektu bolo zabezpečenie potrebných údajov pre komplexné hydrogeologicko-
hydrogeochemické hodnotenie a modelovanie územia, najmä geologických podkladov, hydrogeolo-
gických a hydrogeochemických údajov, dát z monitoringu, údajov o charaktere využitia krajiny 
a lokalizácie potenciálnych zdrojov znečistenia.  

Všeobecným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazova-
teľov podzemných vôd v cezhraničných útvaroch do roku 2015, hlavným cieľom je zostavenie jed-
notného geologického, hydrogeologického a environmentálneho priestorovo-informačného 
systému, ktorý by mal byť užitočným podporným nástrojom pri implementácii Rámcovej smernice 
o vode v oboch štátoch a základom pre ďalšie úlohy a aktivity v dotknutých regiónoch, súvisiacich 
s podzemnými vodami a životným prostredím. 

Zber, spracovanie a finálne vyhodnotenie týchto údajov pomocou modelových riešení zabezpe-
čuje MÁFI (Maďarský štátny geologický ústav) v Maďarsku a ŠGÚDŠ (P. Malík) na Slovensku. 
V neposlednej miere je projekt zameraný na šírenie informácií o racionálnom prístupe k využívaniu 
a ochrane podzemných vôd formou regionálnych seminárov, vydávania letákov i prostredníctvom 
špeciálnej internetovej stránky www.enwat.eu, kde sú sumarizované údaje o tomto projekte v slo-
venskom, maďarskom i anglickom jazyku. 

 
4. GEOCAPACITY 

Projektové konzorcium pozostáva z 25 účastníkov prakticky z celej Európy. Koordinátorom je 
Dánska geologická služba. V priebehu roka boli uskutočnené dva pracovné workshopy v Aténach 
(apríl) a v Talline (september), kde boli prezentované  výsledky, (J. Kotulová) dosiahnuté pri vy-
hľadávaní vhodných štruktúr na území Slovenskej republiky. Okrem toho bola aktualizovaná data-
báza bodových zdrojov CO2, polygóny vyčlenených regionálnych akviferov, spolu s výpočtom 
potenciálnych kapacít pre uskladnenie CO2. Databázu riadi Britská geologická služba. Spracovaná 
bola „case study“ na ložisku CO2 Sereď a modelovaná štruktúra vo východoslovenskej panve – 
Ptrukša. V závere roka bola pripravená prezentácia na európsku konferenciu CO2 NET v rámci tzv. 
severovýchodnej skupiny štátov – Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko a Česko. 
 
5. CO2 NET EAST 

V rámci projektu bola zostavená webová stránka projektu, ako súčasť ústavne stránky, kde je 
možné získať informácie o klimatickej zmene, odborných a politických akciách týkajúcich sa pred-
metnej zmeny. Stránka bola pravidelne počas roka updatovaná. 
V marci sa uskutočnil regionálny workshop CO2 NEt EAST v Zahrebe, ktorý mal slúžiť ako vstup-
ná akcia pre oboznámenie sa s metodikou Carbon Capture and  Storage pre záujemcov hlavne z vý-
chodnej Európy. Na workshope bola prednesená prednáška o kapacitných možnostich nových 
členských štátov EÚ pre uskladnenie oxidu uhličitého Ľ. Kucharičom. 
Na projektovom mítingu v Lisabone bola aktivita v rámci projektu oficieron EÚ veľmi pozitívne 
hodnotená. Koordinátorom projektu je Česká geologická služba.  
 
6.  eCONTENT plus – eWater 

Veľmi dôležitou úlohou Geofondu je zahraničná spolupráca. Nakoľko na Slovensku neexistuje 
„partnerská“ organizácia, ktorá by mala podobný predmet činnosti, porovnávacie skúsenosti sú zís-
kavané zo zahraničia. Intenzívna spolupráca je s Českou geologickou službou – Geofondom, Ma-
ďarskou a Poľskou geologickou službou. Tak isto účasť v zahraničných pracovných skupinách 
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a projektoch je významným zdrojom skúseností. V súčasnosti sú zástupcovia Geofondu členom 
pracovnej skupiny informatikov svetových geologických služieb (GIC – Geosciences informatics 
consortium) a pracuje na projekte eWater (Multilingual cross-border access to gorundwater data-
bases), v ktorom je zapojených 12 krajín EÚ. Projekt je realizovaný v rokoch 2006-2008. 
 
7. GEOMIND 

Cieľom je vytvoriť nadnárodnú, viacjazyčnú internetom podporovanú rozširovateľnú informač-
nú službu / web-portál: GEOMIND. Systém bude poskytovať cezhraničnú, viacjazyčnú metadátovú 
službu s prístupom na poskytovateľov dát participujúcich organizácií v jednotnej forme a v jazyku 
zvolenom užívateľom. Výsledkom bude nový informačný systém GEOMIND, poskytujúci verejný 
prístup ku  geofyzikálnym metadátam, a niektorým prístupným detailným meraným dátam. Ďalším 
výsledkom budú nové/rozšírené štandardy na reprezentáciu geofyzikálnych dát a rôznym geofyzi-
kálnym rozšíreniam ISO metadátového štandardu  vrátane XML štandardu. 
 
Členstvo v Asociácií EuroGeoSurveys 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je členom Asociácie EuroGeoSurvey od r. 2004. Členmi 
asociácie sú národné geologické služby 25 členských krajín EÚ. Národné geologické služby ktoré 
sú združené v asociácii sú vládne organizácie, ktoré zamestnávajú viac ako 7 000 profesionálnych 
odborníkov pracujúcich na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Poslaním asociácie je zúčastňovať sa na integrovaných programoch EÚ pre vedu, výskum 
a technologický rozvoj, ktoré poskytujú jedinečnú príležitosť získavania nových údajov, dát a naj-
novších poznatkov v oblasti geovied potrebných pre riešenie problémov prírodných zdrojov 
a životného prostredia. 

V rámci organizácie intenzívne prebiehali rokovania o koordinovanom prístupe a zapojení sa do 
programov a projektov INSPIRE, GMES, GEO, TERRA FIRMA, EUMETSAT, EPSMR. 
 
Prínos medzinárodnej spolupráce 
 
• spolupráca na vrcholnej medzinárodnej úrovni,  
• prezentácia výsledkov slovenskej vedy a výskumu v oblasti geologických vied, 
• získanie nových poznatkov potrebných na ďalšie smerovanie vedy a výskumu, 
• účasť sa na integrovaných programoch EÚ pre vedu, výskum a technologický rozvoj, ktoré po-

skytujú jedinečnú príležitosť získavania nových údajov, dát a najnovších poznatkov z oblasti 
geologických vied   

• integrácia vedy a výskumu pri riešení globálnych problémov ochrany a tvorby životného pro-
stredia. 

 
f) Hodnotenie zo strany ústredného orgánu 
 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby v SR, tvo-
rí základné a komplexné geologické informácie o geologickom vývoji a stavbe územia Slovenskej 
republiky, zabezpečuje tvorbu informačného systému v geológii, registráciu, evidenciu a sprístup-
ňovanie výsledkov geologických prác. 
 
Prínos organizácie pre: 
 
a) ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY 
 
Ústrednému orgánu štátnej správy ŠGÚDŠ pre rozhodovacie akty poskytuje kompletné geologické 
informácie hlavne pre: 
– hodnotenie surovinového potenciálu územia SR, racionálne využívanie a ochranu surovinových 

zdrojov. 
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– hodnotenie zdrojov geotermálnej energie, zdrojov podzemných a minerálnych vôd, ich optimál-
ne využívanie a ochranu. 

– hodnotenie horninového prostredia pre výber lokalít na ukladanie rádioaktívneho a nebezpečné-
ho odpadu. 

– hodnotenie územia z hľadiska inžiniersko-geologických faktorov nevyhnutných pri územnom 
plánovaní urbanizácii, zakladaní veľkých a líniových služieb. 

– hodnotenie stavu znečistenia životného prostredia toxickými prvkami a látkami, ich vplyv na 
zdravotný stav obyvateľstva. 

– spracovávanie podkladov pre koncepcie geologického výskumu a prieskumu územia SR a pre 
návrhy legislatívnych noriem z oblasti geologických prác a zabezpečovanie povinností vyplýva-
júcich pre ministerstvo zo zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geolo-
gickej správe  (geologický zákon). 

 
b) OSTATNÉ ORGANIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY 
 

Pre rozhodovacie akty orgánov verejnej správy v regiónoch Slovenska ŠGÚDŠ pripravuje 
a poskytuje výsledky geologického výskumu a prieskumu územia a to hlavne z oblasti: 
Distribúcie zdrojov nerastných surovín s možnosťou ich využitia, zdrojov termálnych, podzemných 
a minerálnych vôd a ich využitia, stavu kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia 
a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 
 
c) PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 
 
– Štátny geologický ústav Dionýza Štúra tvorí komplexný geologický informačný systém integru-

júci geologické informácie z výskumu a prieskumu územia SR a tieto informácie poskytuje ši-
rokej odbornej a laickej verejnosti na ďalšie využitie. 

– ŠGÚDŠ buduje a prevádzkuje ústrednú geologickú knižnicu so zhromažďovaním odbornej geo-
logickej literatúry z celého sveta a poskytuje služby širokej odbornej spoločnosti. 

– ŠGÚDŠ vydáva odbornú geologickú literatúru a geologické mapy pre široké využitie v rôznych 
sférach spoločnosti. 

– Výsledky geologického výskumu a prieskumu územia SR prezentované v odborných publiká-
ciách a mapách sú permanentne využívané vo vyučovacom procese na stredných a vysokých 
školách. 

– ŠGÚDŠ vykonáva široké spektrum chemických, fyzikálno-mechanických, izotopových a iných 
laboratórnych  rozborov geologických materiálov a vôd pre tuzemské i zahraničné organizácie 
a podnikateľské subjekty. 

 
 

9. HLAVNÍ UŽÍVATELIA VÝSTUPOV ŠGÚDŠ 
 
Výsledky geologických prác realizovaných v rámci úloh riešených v ŠGÚDŠ nachádzajú široké 

uplatnenie pre: 
Rezort Ministerstva životného prostredia SR: 
–  poskytovanie geologických informácií, kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov potrebných na 

rozhodovanie a výkon štátnej správy pre organizácie v pôsobnosti zriaďovateľa MŽP SR, orgány 
štátnej správy a samosprávy. 

Rezort hospodárstva: 
–   hodnotenie surovinového potenciálu územia SR, zdrojov a zásob podzemných a minerálnych 

vôd a zdrojov geotermálnej energie,  
–  racionálne využívanie a ochrana domácej surovinovej základne, hodnotenie horninového 

prostredia na výber lokalít na ukladanie rádioaktívneho a nebezpečného odpadu. 
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Rezort stavebníctva: 
– územné plánovanie, urbanizácia, zakladanie stavieb a pod. 
Rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií: 
–  podklady na zakladanie líniových stavieb, diaľnic a tunelov. 
Rezort zdravotníctva: 
–  hodnotenie geochémie horninového prostredia a jeho vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 
Rezort školstva: 
–  univerzity, školy, aplikácia výsledkov výskumu v učebnom procese. 
Slovenská akadémia vied: 
–  spolupráca so Slovenskou akadémiou vied na spoločných projektoch vedy a výskumu. 
Slovenské elektrárne, Úrad jadrového dozoru: 
 –  geologický výskum úložísk radioaktívneho a vysoko aktívneho odpadu. 
Medzinárodné organizácie: 
EUROGEOSURVEY, IAAE, OECD, 6. RP EÚ pre vedu a výskum.  
–  výsledky vedy a výskumu poskytované na riešenie spoločných medzinárodných projektov, 

v rámci pracovnej skupiny pre implementáciu rámcovej smernice EÚ 2000/60/EC o vodách, 
Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH), Komisie pre problematiku spraší v rámci 
INQUA, pracovných skupín COST, ENWAT, eContent-eWater, Geomind.  
Významné miesto vo využívaní výsledkov geologických prác je aj v podnikateľskej sfére, najmä 

v oblasti využívania zdrojov nerastných surovín a ich ťažby, a v odbornej i laickej verejnosti pro-
stredníctvom médií a internetu. 

 
 
 
 
 
 

Výročnú správu o činnosti ŠGÚDŠ za rok 2007 predložil 
 
 
 
 
 
 
        doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. 
           riaditeľ ŠGÚDŠ 
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