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ABSTRAKT 

Jednou zo základných úloh spoločnosti z pohľadu trvalo udržiavateľného rozvoja je 

zabezpečenie trvalej prosperity a zabezpečenie kvality základných zložiek životného 

prostredia. Zmena spôsobu využívania krajiny spôsobuje stále častejšie zmeny v stabilite 

prostredia, čo sa prejavuje vznikom katastrofických udalostí. Ich výskyt a frekvencia sa 

v poslednej dobe stále zväčšuje. Tento fakt núti projektantov a environmentalistov v záujme 

trvalo udržateľného rozvoja (TUR) spoločnosti čo najkomplexnejšie posudzovať územie ešte 

pred tým ako sa rozhodne o jeho ďalšom využití. Výzvou pre spoločnosť je premietnuť 

princípy TUR do každodenného správania, posudzovať všetky plánované i realizované 

aktivity prostredníctvom kritérií TUR a vyhodnocovať smerovanie k trvalej udržateľnosti 

pomocou súboru ukazovateľov TUR.  

V roku 2001 bol prijatý strategický dokument Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

Slovenskej republiky. Zahŕňa hlavné dimenzie trvalo udržateľného rozvoja environmentálnu, 

sociálnu, ekonomickú, inštitucionálnu pri sledovaní relevantných kapitol Agendy 21 a 

ukazovateľov TUR a zohľadnení špecifík SR. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

obsahuje orientácie a priority TUR SR, strategické ciele TUR SR a cesty a prostriedky na 

podporu priorít a dosiahnutia strategických cieľov TUR SR. Základnou orientáciou SR by 

malo byť dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k vytváraniu spoločnosti založenej 

na princípoch TUR a ich praktickom uplatňovaní. 

Geologické prostredie je jedným z indikátorov, ktorý významne vplýva na TUR. Medzi 

jednotlivými zložkami geologického prostredia prebiehajú neustále interakcie, ktoré sa 

prejavujú v rôznych endogénnych a exogénnych procesoch a vytvárajú dynamickú 

rovnováhu. Geologické faktory možno definovať ako procesy, ktoré podstatným spôsobom 

bezprostredne alebo sprostredkovane ovplyvňujú ŽP v pozitívnom zmysle alebo aj 

negatívnom zmysle. Pod geologickými faktormi rozumieme tie geologické objekty a procesy, 

ktoré podstatným spôsobom pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú kvalitu životného 

prostredia spoločnosti a stávajú sa tak limitujúcimi činiteľmi jeho vývoja. V rámci nich ďalej 

vyčleňujeme geopotenziály a geohazardy (alebo aj geobariéry, geo hrozby). Komplexné 

geologické informácie sú tak nielen podkladom na pochopenie prírodných procesov 

a ekosystémov, ale aj nevyhnutným predpokladom na riešenie optimálneho využívania 

krajiny z pohľadu TUR. 

 

 

 

ÚVOD  

Rozvoj spoločnosti so sebou prináša aj zmenu spôsobu využívania krajiny. Toto častokrát 

spôsobuje zmeny v stabilite prostredia, čo sa prejavuje napríklad vznikom katastrofických 
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udalostí. Opakovaný výskyt katastrofických udalostí núti projektantov a environmentalistov 

aby v záujme trvalo udržateľného rozvoja (TUR) spoločnosti komplexne posudzovali územie 

ešte pred tým ako sa rozhodne o jeho využití. Výzvou pre spoločnosť je preto premietnuť 

princípy TUR do každodenného správania, posudzovať plánované i realizované aktivity 

prostredníctvom kritérií TUR a vyhodnocovať smerovanie k trvalej udržateľnosti pomocou 

súboru ukazovateľov (indikátorov) TUR. 

 

1. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces, 

ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, 

environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a 

smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva, ktorý kvalitne uspokojuje 

biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo 

výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy 

života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a 

prírodné dedičstvo. 

Zásadnú podporu trvalo udržateľného rozvoja (TUR) deklarovala Konferencia OSN o 

životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro v roku 1992, na ktorej boli prijaté 4 zásadné 

dokumenty: Rio-deklarácia (27 zásad), Dohovor o biologickej diverzite, Rámcový dohovor o 

klimatických zmenách a AGENDA 21 (40 kapitol) tvoriaca základné východisko pre 

vypracovanie stratégií TUR na všetkých úrovniach. Táto podpora bola znovu potvrdená a 

deklarovaná aj v prijatých záverečných dokumentoch na Svetovom summite o trvalo 

udržateľnom rozvoji (WSSD) v Johannesburgu 2002 (Agenda 21). 

Johannesburská deklarácia z júla 2003 potvrdila základné zásady na dosiahnutie trvalo 

udržateľného rozvoja stanovené v Riu v roku 1992. Na všetkých úrovniach musí byť vyvinuté 

úsilie na podporu integrácie troch zložiek trvalo udržateľného rozvoja - ekonomického 

rozvoja, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia - ako navzájom závislých a 

podporujúcich sa pilierov. 

Výzvou pre SR je premietnuť princípy TUR do každodenného správania, posudzovať všetky 

plánované i realizované aktivity prostredníctvom kritérií TUR a vyhodnocovať smerovanie k 

trvalej udržateľnosti pomocou súboru ukazovateľov (indikátorov) TUR. 

Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj OSN schválila na svojom zasadnutí 18. apríla 1996 v 

New Yorku ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja. Pre SR bolo z celého súboru 

relevantných 125 ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja (Indikátory TUR, 2015).  

 

1.1. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja slovenskej republiky. 

V roku 2001 bol prijatý strategický dokument Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

Slovenskej republiky. Zahŕňa hlavné dimenzie trvalo udržateľného rozvoja environmentálnu, 

sociálnu, ekonomickú, inštitucionálnu pri sledovaní relevantných kapitol Agendy 21 a 

ukazovateľov TUR a zohľadnení špecifík SR. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

obsahuje orientácie a priority TUR SR, strategické ciele TUR SR a cesty a prostriedky na 

podporu priorít a dosiahnutia strategických cieľov TUR SR. Základnou orientáciou SR by 

malo byť dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k vytváraniu spoločnosti založenej 

na princípoch TUR a ich praktickom uplatňovaní. K dosiahnutiu tejto orientácie je potrebné 

vo všetkých sférach spoločnosti vychádzať z princípov a kritérií TUR a orientovať sa na 

dlhodobé priority (integrované ciele) TUR SR identifikované v NSTUR, medzi ktoré 

nevyhnutne patrí aj vysoká kvalita životného prostredia, ochrana a racionálne využívanie 

prírodných zdrojov - efektívna ochrana životného prostredia, šetrné využívanie prírodných 

zdrojov, odstránenie environmentálnych záťaží a poškodenia prostredia, limitovanie 

ekonomického rozvoja v súlade s prírodnými podmienkami a potenciálmi, dosiahnutie a 
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udržanie kvalitného životného prostredia s dôrazom na ohrozené oblasti (Národná stratégia 

trvalo udržiavateľného rozvoja, 2001). 

Environmentálne hľadiská TUR sú založené na zabezpečení proporcionality medzi 

uspokojovaním súčasných a budúcich potrieb spoločnosti a prirodzenými podmienkami, 

potenciálmi a využívaním zdrojov krajiny. V tomto procese je potrebné rešpektovať únosnosť 

(zaťažiteľnosť, zraniteľnosť) krajiny a potrebu ochrany jej prioritných mimoprodukčných 

vlastností a funkcií, ako aj súčasný stav krajiny z hľadiska environmentálnej kvality jej 

zložiek a celého systému (stavu životného prostredia). 

 

Východisková situácia pre zabezpečenie TUR SR v rámci environmentálnych podmienok a 

hľadísk určuje vývoj a stav (Národná stratégia trvalo udržiavateľného rozvoja, 2001): 

a) zložiek životného prostredia (§ 2 zákona č. 17/1992 Zb.) ako súčasti 

- litosféry (geologické a geomorfologické podmienky), 

- atmosféry (klimatologické a meteorologické podmienky), 

- hydrosféry (hydrologické podmienky), 

- pedosféry (pedologické podmienky), 

- biosféry (biologické podmienky); 

b) environmentálnych rizikových faktorov 

- fyzikálnych (rádioaktivity, hluku, vibrácií, elektromagnetických polí), 

- chemických (škodlivých odpadov a chemických látok),  

- biologických (choroboplodných organizmov, environmentálnej mutagenézy, genetickej 

modifikácie), ktorých výsledkom môže byť nežiadúca zmena environmentu alebo vznik 

chorôb environmentálneho pôvodu;    

- havárií a živelných pohrôm (napríklad povodní, zemetrasení, zosuvov a lavín, požiarovosti, 

dopravnej nehodovosti); 

c) prírody a krajiny, jej ochrany a tvorby na rôznych úrovniach (nadregionálnej, regionálnej, 

miestnej). 

 

2. GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ PODMIENKY OVPLYVŇUJÚCE 

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

Geologická stavba a reliéf územia SR sú napriek malej rozlohe veľmi pestré. SR leží na 

rozhraní dvoch európsky významných geologicko-geomorfologických jednotiek - tabuľovej 

nížinnej oblasti Panónskej panvy (nížiny a kotliny južného Slovenska) a horského masívu 

Karpát (viac ako dve tretiny územia sú pohoria a vnútrohorské kotliny); na rozhraní 

Západných a Východných Karpát, geologický podklad tvoria horniny druhohorného pásma, 

vnútrokarpatského paleogénu, neogénnych sopečných pohorí, panví a kotlín. 

Z hľadiska členitosti reliéfu možno na území SR identifikovať rôzne typy reliéfu s odlišnými 

výškovými pomermi, energiou reliéfu, sklonmi svahov, tvarmi reliéfu a inými znakmi - 

rovinný, pahorkatinný, vrchovinný, hornatinný a veľhornatinný. Typ geologického substrátu a 

reliéfu predstavujú prvotný diferenciačný prvok z hľadiska ostatných prírodných zložiek 

krajiny, ale aj z hľadiska možného využitia človekom.  

Geologické pomery sú určujúce z hľadiska výskytu geopotenciálov, kam patria zdroje 

geologického prostredia (nerastné suroviny, podzemné vody, minerálne vody, zemské teplo, 

liečivé bahná a i.) a priaznivé geologické podmienky pre využitie územia (vhodné základové 

pôdy, vhodné podmienky pre úložiská odpadov a iné environmentálne rizikové stavby, 

vhodné štruktúry pre infiltráciou vôd, podzemné zásobníky plynu, jaskyne a iné prírodné 

pamiatky) (Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, 2001). 
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2.1. Monitorovací systém životného prostredia a jeho potreba pre trvalo udržateľný 

rozvoj  
Tvorba monitorovacieho systému životného prostredia vyplýva zo značného množstva dohôd, 

dohovorov a medzinárodných požiadaviek vyplývajúcich z integrácie Slovenskej republiky do 

medzinárodného systému ochrany životného prostredia (Rio de Janeiro, 1992 a Johannesburg, 

2002). Systém monitorovania a informačný systém chápeme ako najdôležitejší nástroj pre 

zabezpečenie kvality životného prostredia, ktorý je súčasne základom pre rozhodovanie o 

súčasných aktivitách a tiež o perspektívnych zámeroch v oblasti životného prostredia. 

Monitoring životného prostredia je systematické, v čase a priestore definované pozorovanie 

presne určených charakteristík zložiek životného prostredia alebo vplyvov naň pôsobiacich 

(spravidla v bodoch, tvoriacich monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou výpovednej 

schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrne potom väčší územný celok. 

Monitorovanie slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a 

hodnoteniu ich zmien v sledovanom priestore. Čiastkový monitorovací systém (ČMS) 

Geologické faktory tvorí neodmysliteľnú súčasť národnej environmentálnej monitorovacej 

siete. Je zameraný hlavne na tzv. geologické hazardy, t.j. škodlivé prírodné alebo 

antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku 

človeka. 

Monitorovanie geologických faktorov významne prispieva k úrovni poznania aktuálneho 

stavu životného prostredia a predstavuje významný prvok pre včasnú identifikáciu zmien 

prostredia, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať vážne mimoriadne udalosti s 

rozsiahlymi ekonomickými dôsledkami. Predvídanie týchto udalostí a včasné preventívne 

opatrenia sú ekonomicky výhodnejšou formou riešenia, ako následné odstraňovanie ich škôd. 

Monitoring má za cieľ riešiť nasledovné okruhy problémov: 

- pravidelné sledovanie zmien a závislostí pozorovaných charakteristík, prognózovanie 

vývoja aktivity procesov, overovanie hodnovernosti prognóz v praxi, stanovenie kritických 

varovných úrovní a ich overovanie, 

- zovšeobecnenie týchto poznatkov na územie s rovnakou geologickou stavbou i 

podmienkami krajinného prostredia a overenie platnosti takéhoto zovšeobecnenia. 

 

Vzhľadom na nepriaznivé pôsobenie prírodných síl narastá v posledných rokoch počet 

mimoriadnych udalostí - živelných pohrôm, ktoré majú negatívny vplyv na život a zdravie 

ľudí, alebo ich majetok. Ide hlavne o často sa opakujúce zosuvy na rôznych miestach SR. Pre 

riešenie uvedenej problematiky je treba zvoliť primeranú formu postupu, ktorá bude 

obsahovať nielen finančné, metodické a technické zabezpečenie sanačných a záchranných 

prác, ale aj včasnú informovanosť a prijatie opatrení, umožňujúcich mimoriadnym udalostiam 

včas predchádzať. Uznesením vlády SR č.907 z 21. augusta 2002 bola schválená koncepcia 

trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia.  

Systém Geologické faktory tvorí neodmysliteľnú súčasť národnej environmentálnej 

monitorovacej siete a poskytuje údaje pre ostatné čiastkové monitorovacie systémy životného 

prostredia SR.  

 

2.2. Subsystémy Monitorovacieho systému životného prostredia 

Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia SR je chápané ako viaczložkový, 

integrovaný, otvorený pružný systém. V súčasnej dobe je tvorený 8 samostatnými 

subsystémami (tab. 1). 

Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja patria k najvýznamnejším geohazordom: Zosuvy a iné 

svahové deformácie, Tektonická a seizmická aktivita územia, Vplyv ťažby na životné 

prostredie. Z iných ostatných geohazardov ešte významne ovplyvňujú trvalo udržateľný 

rozvoj povodne.  
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Tabuľka 1. Subsystémy Monitorovacieho systému životného prostredia 

 
Poradie Názov subsystému 

01 Zosuvy a iné svahové deformácie 

02 Tektonická a seizmická aktivita územia 

03 Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží 

04 Vplyv ťažby na životné prostredie 

05 Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí 

06 Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi 

07 Monitorovanie riečnych sedimentov 

08 Objemovo nestále sedimenty 

 

 

2.2.1. Zosuvy a iné svahové deformácie 

Základný princíp monitorovania zosuvov a iných svahových deformácií je metóda bodového 

monitorovania reprezentatívnych lokalít svahových pohybov. Výber týchto lokalít bol 

založený na kritériu typologickom (podmieňujúcom zastúpenie základných typov svahových 

pohybov - zosúvania, plazenia a príznakov rútenia), kritériu regionálno - geologickom (z 

ktorého vyplýva situovanie reprezentatívnych lokalít do základných inžinierskogeologických 

regiónov Západných Karpát - Matula, Pašek, 1986) a kritériu ekonomickom (podmieňujúcom 

výber takých lokalít, ktorých monitorovanie je z celospoločenského hľadiska najdôležitejšie a 

na ktorých je už k dispozícii aspoň základná sieť monitorovacích objektov). Sieť 

monitorovaných lokalít nie je však nemenná a v priebehu riešenia sa upravuje podľa 

aktuálnych celospoločenských požiadaviek i zhodnoteného stavu lokalít. Podľa tých istých 

kritérií sa upravuje i rozsah metód a frekvencia monitorovania, ako aj stupeň ich 

celospoločenskej významnosti. 

 

 
 

Obr. 1. Zosuvy a iné svahové deformácie (www.2). 

 

Zosuvy a iné svahové deformácie sú monitorované predovšetkým v nasledujúcich lokalitách 

(obr. 1): Veľká Čausa, Handlová – Morovnianské sídlisko, Handlová – Kunešovská cesta, 

Handlová – zosuv z roku 1960, Handlová – stabilizačný násyp, Dolná Mičiná, Ľubietová, 

Fintice, Slanec, Bojnice, Okoličné, Hlohovec – Posádka, Kvašov, Prešov – Horárska ul., 

Prešov – Pod Wilec hôrkou, Chmiňany, Varhaňovce, Barejovská Zábava, Lenártov, Lukov, 
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Ďačov, Pečovská Nová Ves, Košice – Dargovských hrdinov, Košice – Krásna nad Hornádom, 

Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Vyšný Čaj, Šenkvice, Nižná Myšľa, Veľká Izra, Sokoľ, Košický 

Klečenov, Jaskyňa pod Spišskou, Banská Štiavnica, Demjata (www.1)  

Na základe Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky sa na Slovensku nachádza 

21190 svahových deformácií. Porušujú územie s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25 % 

rozlohy Slovenska. Najväčšie zastúpenie v rámci svahových deformácií majú zosuvy, ktorých 

bolo zaregistrovaných 19104, a ktoré predstavujú celkovo 90,2 % všetkých registrovaných 

svahových deformácií. Svahové deformácie ohrozujú 98,8 km diaľníc a ciest I. triedy, 571 km 

ciest II. a III. triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km 

plynovodov, 291 km vodovodov a takmer 30000 pozemných stavieb (www.1) 

 

2.2.2. Tektonická a seizmická aktivita územia 

V rámci sledovania tektonickej a seizmickej aktivity územia Slovenska (obr. 2) sú na našom 

území monitorované pohyby povrchu systémami globálneho určenia priestorovej polohy 

(GNSS) Zeme na hĺbkovo stabilizovaných geodetických bodoch. Pohyby pozdĺž zlomov boli 

monitorované na vybratých lokalitách pomocou dilatometrov typu TM 71. 

Nepretržitá registrácia seizmických javov je vykonávaná na staniciach Národnej siete 

seizmických staníc Geofyzikálneho ústavu SAV, ktorá je tvorená 12 seizmickými stanicami: 

Bratislava - Železná studnička (ZST), Modra - Piesok (MODS), Šrobárová (SRO), Iža 

(SRO1), Moča (SRO2), Hurbanovo (HRB), Vyhne (VYHS), Liptovská Anna (LANS), 

Kečovo (KECS), Červenica (CRVS), Kolonické sedlo (KOLS) a Stebnícka Huta (STHS). 

Všetky seizmické stanice kontinuálne zaznamenávajú rýchlosť seizmického pohybu pôdy a 

poskytujú zaznamenané údaje v reálnom čase (obr. 3). 

 

 
 

Obr. 2. Mapa seizmického ohrozenia územia Slovenska v hodnotách makroseizmickej intenzity pre 475-ročnú 

návratovú periódu (www.4). 

 

Každoročne postihne Slovensko päť až desať zemetrasení, ktoré sa prejavia 

makroseizmickými účinkami, t. j. účinkami na ľuďoch, predmetoch, stavbách a prírode. 

Na základe seizmologických a geologických údajov boli na našom území vyčlenené 

seizmickej významné aktivity: Pernek – Modra, Dobrá voda, Trenčín - Žilina, Komárno, 

Stredné Slovensko, Spiš a Slanské vrchy. Vo všetkých ohniskových zónach mali najsilnejšie 

zemetrasenia epicentrálnu intenzitu väčšiu alebo rovnú 7 stupňov EMS-98. Niektoré zo 

zemetrasení spôsobili veľké škody a dokonca aj straty na životoch. Na území Vysokých Tatier 

a v ich okolí zaznamenali zemetrasenia iba kronikári podtatranských miest. Prvé v roku 1590, 
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v roku 1662 spojené s prietržou mračien, kedy sa aj s vodou stekajúcou zo svahov 

Slavkovského štítu zrútili do Veľkej Studenej doliny množstvo eróziou uvoľnenej horniny. 

Vtedy vznikla legenda o zrútení sa vrcholu Slavkovského štítu a jeho znížení takmer o 300 

metrov (www.3). 
 

 
 

Obr. 3. Epicentrá dokumentovaných zemetrasení na Slovensku (1258 - 2006) (www.4). 

 

Najsilnejšie dokumentované zemetrasenia s epicentrom na území Slovenska sú 

stredoslovenské zemetrasenie 5.6.1443, komárňanské 28.6.1763 a dobrovodské 9.1.1906 

Zemetrasenie 9.1.1906 je najsilnejšie zemetrasenie s epicentrom na území Slovenska v 20. 

storočí a zároveň prvé, pre ktoré sú k dispozícii aj seizmometrické pozorovania. 

Makrozeizmicky otrasená oblasť 30 000 km zasahovala do Rakúska, Maďarska a Čiech. 

Epicentrálna intenzita zemetrasenia bola 8-9 stupňov EMS-98. V epicentrálnej oblasti sa 

v pôde objavili trhliny. 

V uplynulých desaťročiach bola seizmická aktivita územia Slovenska nízka. S veľkou 

pravdepodobnosťou ide o prípravy budúceho silného zemetrasenia. Nie je však dostatok 

údajov na to, aby bolo možné odhadnúť kedy a v ktorej ohniskovej zóne k nemu dôjde. Sieť 

stálych seizmických staníc na území Slovenska neumožňuje lokalizovať mikrozemetrasenia, 

ktoré sú v období medzi silnými zemetraseniami zásadne dôležité pre priestorové vyčlenenie 

ohniskových zón a seizmoaktívnych zlomov. Výnimkou je ohnisková zóna Dobrá Voda, 

ktorej mikroseizmickú aktivitu do určitej miery monitoruje lokálna sieť seizmických staníc pri 

atómových elektrárňach Bohunice (www.3). 

 

2.2.3. Vplyv ťažby na životné prostredie 

Významným antropogénnym vplyvom na substrát a reliéf je banská a ťažobná činnosť. Medzi 

najvážnejšie dôsledky ťažby surovín patrí vytvorenie veľkých vydobytých priestorov v 

podzemí aj na povrchu, prejavy podrúbania (sadanie a prepadávanie územia, vytváranie 

bezodtokových depresií), aktivácia geodynamických javov. Ďalšími nepriaznivými dopadmi 

na životné prostredie sú napr. odvodňovanie horninových komplexov, zníženie výdatnosti 

využívaných zdrojov, vytvorenie veľkých vyťažených priestorov na povrchu i v podzemí, 

nahromadenie veľkého množstva kontaminovaného odpadu (haldy a odkaliská).  

Po roku 1990 v dôsledku zmeny ekonomických a legislatívnych podmienok došlo k 

rozsiahlemu útlmu ťažby a opúšťaniu banských diel, čo vyvoláva nové problémy (potreba 

sanácie a likvidácie banských diel). Významnými lokalitami s nepriaznivým vplyvom ťažby 

surovín na životné prostredie sú najmä oblasti ťažby uhlia, rúd a magnezitov.  
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Okrem ťažby nerastných surovín je ďalšou hospodárskou oblasťou nepriaznivo vplývajúcou 

na substrát a reliéf aj produkcia odpadov a nakladanie s nimi. Špecifickým problémom, 

súvisiacim s poškodením substrátu a reliéfu, sú aj následky vojenskej činnosti v uplynulých 

desaťročiach (najviac sa prejavili v kontaminácii substrátu, pôd a podzemných vôd odpadmi a 

ropnými látkami).  

Starostlivosť o horninové prostredie v SR, ako aj geologický výskum a prieskum a štátny 

geologický dozor je v gescii MŽP SR. Využívanie nerastných surovín (banská činnosť) ako 

činnosť najviac ovplyvňujúca geologické prostredie a surovinové zdroje je v gescii MH SR.  

Orgánmi štátnej banskej správy sú Hlavný banský úrad (na ústrednej úrovni) a obvodné 

banské úrady na úrovni miestnej štátnej správy. Výskumom a prieskumom geologických 

faktorov  sa už niekoľko desaťročí zaoberá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) 

v rezorte MŽP SR.  

Vplyv ťažby na životné prostredie je monitorované predovšetkým v nasledujúcich lokalitách: 

Rudňany, Slovinky, Smolník, Novoveská Huta, Novoveská Huta – Teplička, Rožňava, Nižná 

Slaná, Banskoštiavnická oblasť, Kremnica, Špania Dolina, Dúbrava, Pezinok, Hornonitrinska 

hnedouhoľná oblasť (www.5).  

 

2.2.4. Povodne 

Povodňová hrozba vyjadruje pravdepodobnosť ohrozenia územia v blízkosti vodných tokov 

záplavami rôznej frekvencie a výšky. Povodne sú prirodzený a do určitej miery predvídateľný 

jav. Vo všeobecnosti prirodzený vodný tok vybreží s frekvenciou menšou ako 3 roky, niekedy 

aj niekoľkokrát za rok. Celosvetovo sú povodne vedúcim prírodným rizikom, ktoré spôsobuje 

najväčšie straty na majetku a ľudských životoch. Povodne sa podľa charakteru priebehu a 

veľkosti zasiahnutého územia delia na:  

 Regionálne povodne – postihujú väčšie rieky na stredných a dolných tokoch. Rýchlosť 

prúdenia vody je pomalšia, povodne zväčša neprichádzajú náhle a dajú sa lepšie 

predvídať, preto stratám na majetku je možné predchádzať. Škody sú spôsobované 

najmä zaplavením budov, uložené veci sa namočia a pokryjú bahnom.  

 Bleskové povodne – môžu vzniknúť v priebehu niekoľkých desiatok minút. Postihujú 

horné časti tokov a menšie rieky a potoky so strmším sklonom. Priebeh povodne je 

rýchly a dochádza obyčajne k veľkým škodám na majetku aj stratám na životoch. 

Budovy, hmotný majetok a infraštruktúra sú odnesené, poškodené prípadne celkom 

zničené prúdom vody.  

 

Z hľadiska ohrozenia objektov a zariadení dopravnej infraštruktúry na území SR majú 

približne rovnaký vplyv na bezpečnú prevádzku dopravnej infraštruktúry oba typy povodní 

(www.6).  

Veľkosť povodne a jej priebeh závisí od mnohých faktorov, medzi najdôležitejšie patria úhrn 

zrážok a ich priebeh (intenzita, časové zmeny), výška snehovej pokrývky a teplota vzduchu 

(pri zimných alebo jarných povodniach), množstvo vody v povodí z predchádzajúcich zrážok, 

tvar povodia a riečnej siete, geologické podložie, vlastnosti pôd, využitie zeme a podobne.  

Dňom 1. 2. 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, na 

ktorom sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla 2. 12. 2009. Dôvodom na prijatie 

zákona bola povinnosť Slovenskej republiky transponovať do právneho systému Smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES zo dňa 23. októbra 2007 o hodnotení a 

manažmente povodňových rizík. Smernica 2007/60/ES nadobudla účinnosť 26. 11. 2007 a 

podľa jej článku 17 ods. 1 boli členské štáty Európskej únie povinné najneskôr do 26. 11. 

2009 uviesť do účinnosti všetky zákony, právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú 

potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou. Zákon č. 7/2010 Z. z. bol uverejnený 12. 1. 

2010 v Zbierke zákonov č. 7/2010, čiastke číslo 3/2010.  
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente 

povodňových rizík a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami spolu so všeobecne 

záväznými predpismi, ktoré ustanovujú podrobnosti jeho vykonávania, ustanovujú komplexný 

systém plánovania manažmentu povodňových rizík:  

1. Na celom území Slovenskej republiky vykonať najneskôr do 22. 12. 2011 predbežné 

hodnotenie povodňového rizika s cieľom určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne 

významné povodňové riziká alebo možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt (obr. 

4). Predbežné hodnotenie povodňového sa prehodnotí a v prípade potreby aktualizuje 

do 22. 12. 2018 a potom každých 6 rokov.  

2. Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná existencia významných povodňových rizík a 

oblasti s predpokladom ich pravdepodobného výskytu, najneskôr do 22. 12. 2013 

vyhotoviť:  

a) mapy povodňového ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah záplav územia povodňami s 

priemernou dobou opakovania od raz za tisíc rokov (Qmax.1000) aţ po raz za päť 

rokov (Qmax.5),  

b) mapy povodňového rizika, ktoré zobrazia pravdepodobné následky povodní na 

obyvateľstvo, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,.  

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (obr. 4) sa prehodnotia a v 

prípade potreby aktualizujú do 22. 12. 2019 a potom každých 6 rokov.  

3. Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne povodňové riziká, 

stanoviť na základe vyhodnotenia informácií z predbežného hodnotenia povodňového 

rizika a máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika vhodné ciele manažmentu 

povodňových rizík a najneskôr do 22. 12. 2015 vypracovať plány manažmentu 

povodňových rizík. Plány manažmentu povodňových rizík sa prehodnotia a v prípade 

potreby aktualizujú do 22. 12. 2021 a potom každých 6 rokov.  

 

 
 

Obr. 4. Portál Povodňové mapy (www.7). 

 

V zmysle uvedených zákonov a smerníc zákona sme teda povinní do konca tohto 

kalendárneho roku zostaviť mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. Na 

ich tvorbu je potrebné využiť rôzne kategórie a typy vstupných údajov ako aj vhodné 

softvérové produkty.  
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ZÁVER 

Hodnotenie geologických rizík a návrh opatrení na ich znižovanie nadobúda stále väčšie 

ocenenie v rôznych oblastiach hospodárstva a stáva sa nevyhnutnou súčasťou pri 

plánovaní, projektovaní, výstavbe ako aj pri zabezpečovaní obyvateľstva pred živelnými 

pohromami, haváriami a katastrofami spôsobenými geologickými udalosťami. (Ondrášik -  

Gajdoš, 2006). Neustály monitoring a poznanie súvislostí je nevyhnutným predpokladom pre 

minimalizáciu škôd, ktoré môžu spôsobiť. Ucelené a včasné informácie môžu výrazne pomôcť 

záchranným zložkám pri záchranných a likvidačných prácach.   
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