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• vypracovanie a realizovanie koncepcie rudného a nerudného baníctva, dotvorenie uceleného systé-
mu právnych predpisov ochrany horninového prostredia a racionálneho využívania anorganických
prírodných zdrojov 

Mnohé procesy a zmeny, ktoré sa odohrávajú vo vz�ahu človeka k životnému prostrediu sa dotýkajú zmien abio-
tickej povahy. Zahŕňajú  faktory prírodnej aj antropickej povahy, ktoré sa navzájom podmieňujú a ovplyvňujú. Medzi
procesy tohoto charakteru patria aj významné geologické faktory, ktoré vplývajú na kvalitu života a človeka pozi-
tívnym (geopotenciály), ale aj negatívnym vplyvom (geobariéry). Posledne spomínané geofaktory sú monitorované
v rámci ČMS - Geologické faktory. Medzi najdôležitejšie geopotenciály patria prírodné zdroje - voda, pôda, nerastné
suroviny, vhodné základové pôdy, na strane druhej do geobariér začleňujeme tie faktory, ktoré obmedzujú, alebo
znemožňujú účelné využívanie krajiny - erózia, svahové deformácie, abrázia, presadanie zemín, zvetrávanie, tektonic-
ké pohyby, seizmicita a iné.

V rámci hodnotenia geologických faktorov životného prostredia sa postupne ukončujú jednotlivé
časti Geochemického atlasu Slovenska, ktorý poskytne obraz o stave znečistenia, resp. poškodenia jed-
notlivých zložiek životného prostredia v preh�adnej mierke 1 : 1 000 000 pre celé územie SR. 

V jednotlivých regiónoch SR sa zostavuje súbor máp geologických faktorov životného prostredia
v mierke 1 : 50 000 pozostávajúcich z geologických a hydrogeologických máp, máp kvality prírodných vôd,
geochemických máp riečnych sedimentov, máp geochemických typov hornín, pôdných a pedogeo-
chemických máp, máp prírodnej rádioaktivity spolu s mapami radónového rizika a inžinierskogeologic-
kými mapami.
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Registrácia svahových deformácií na území  Slovenska a použitie prieskumných metód cielených
na objasnenie mechanizmu oživovania svahových pohybov sa v roku 1997 sústre�ovala do oblastí Bielych
Karpát a Myjavskej pahorkatiny, Javorníkov, povodia Oravy a Kysúc. V oblasti Bielych Karpát bolo zmapo-
vaných 489 km2 územia a na 41 mapových listoch v mierke 1 : 10 000 zaregistrovaných 736 svahových
porúch. Úloha bola ukončená záverečnou správou v roku 1997. Zosuvná problematika v území Javorníkov
bude sumarizovaná v budúcom roku. V rámci riešenia havarijných úloh boli riešite�ské kapacity sústre-
dené  na zosuvné lokality Snina a skalné zrútenie v obci Žakarovce ohrozujúce individuálnu bytovú výs-
tavbu. Monitorovacie práce dokumentujúce účinnos� sanačných opatrení boli zabezpečené na úlohách na
Hornej Nitre a na lokalite stabilizačný násyp v údolí Handlovky v Handlovej.
V roku 1997 bola ukončená aj pasportizácia historických objektov za účelom stanovenia stability skalných
masívov na ktorých sú osadené historické hrady a zámky. V tomto roku sa rozpracoval atlas stability
zosuvných území SR v merítku 1:50 000, ktorého vydanie sa predpokladá v roku 2000. 

Deformačné procesy horninového prostredia (najmä havarijné zosuvy) sa vyskytovali:
• v oblasti tvorenej kryštalinikom a mezozoikom. Vo vysokých pohoriach a v strednohoriach sa doteraz

zistilo 691 lokalít porušených svahovými deformáciami; ide o gravitačné pohyby svahov, svahové
poruchy v metamorfitoch, poruchy blokového typu vápencov a dolomitov.

• v oblasti Karpatského flyša sú zosuvy na ploche 818 km2, napr. Biele Karpaty, Javorníky, Orava, Kysuce,
	ubovnianská vrchovina a západná čas� Nízkych Beskýd. V týchto územiach sa vyskytujú hlavne
poruchy blokového typu a skalné zosuvy.

• v oblasti neovulkanických pohorí bolo zaregistrovaných 1570 zosuvov o rozlohe 130 km2, napr. Slanské
vrchy, SV čas� Bystrického podolia, Dolná Mičiná, Handlovská kotlina, východný okraj Kremnických
hôr, severný okraj Po�any (	ubietová), Breznianská kotlina, Zvolenská kotlina - Železná Breznica,
severné a západné svahy Vtáčnika. Z h�adiska klasifikácie zosuvov sa jedná hlavne o frontálne zosuvy
a zemné prúdy. Množstvo zosuvných území, ktorými je postihnuté Slovensko viedlo k začatiu prác na
Atlase stability svahov SR v M 1 : 50 000, ktorého ukončenie sa predpokladá v roku 2000.

Podzemné vody
Vyh�adávací hydrogeologický prieskum je zameraný na vyh�adávanie a kvantifikáciu prírodných zdrojov a

využite�ných množstiev podzemných vôd v kategórii C2. Jeho cie�om je taktiež zabezpeči� podmienky pre ochranu
týchto vôd - so zrete�om na zásobovanie obyvate�stva pitnou vodou. 

S prihliadnutím k trvalým požiadavkám zabezpečenia zdroja kvalitných pitných vôd pre zásobo-
vanie obyvate�stva pre obdobie rokov 1995 až 2002 je pripravený a zabezpečený hydrogeologický
prieskum v hydrogeologických rajónoch uvedených v nasledujúcej tabu�ke - s reálnym predpokladom
zdokumentova� cca 300-350 l.s-1 nových využite�ných množstiev podzemnej vody v kategórii C2.

Preh�ad úloh vyh�adávacieho hydrogeologického prieskumu (zdroj: MŽP SR)
Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca
Paleogén Ondavy
Kvartér Trenčianskej kotliny a pri�ahlé mezozoikum QM-038 
Paleogén Laborca po Brekov
Kvartér Laborca - Strážske -Stretava Q 108
Mezozoikum Zvolenskej kotliny a SZ časti Veporských vrchov 
Kryštalinikum a mezozoikum SV časti Pezinských Karpát 
Mezozoikum SZ časti Strážských vrchov 
Neogén Lučenskej kotliny
Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov s pri�ahlým paleozoikom 
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Mezozoikum Kremnických vrchov a ZČ Zvolenskej kotliny 
Neovulkanity Kremnických vrchov
Kryštalinikum časti Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia 
Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a paleozoikum časti Zvolenskej kotliny 
Mezozoikum západnej časti Slovenského krasu Železnického podhoria a časti Licinskej pahorkatiny 
Neogén východnej časti Košickej kotliny 
Banské vody  v oblasti Medzev-Poproč-Novačany a ich využitie pre pitné účely 
Muránska planina J a JZ čas� 
Hydrogeologické pomery karbonátov chočského príkrovu v priestore Vajsková 
Hydrogeologické mapy v mierke 1 : 50 000 Malé Karpaty, južná čas� Záhorskej nížiny, Čierna Hora,
Levočské vrchy,  Skorušinská pahorkatina.

Prírodné liečivé zdroje minerálnych a  stolových vôd - podklady pre  ochranné pásma a opatrenia 
Legislatívne stanovenie ochranných pásiem a ochranných opatrení prírodných liečivých zdrojov

minerálnych a stolových vôd, stanovenie ich využite�ných množstiev pre následné využitie týchto zdro-
jov s cie�om zabráni� ich kvantitatívnej a kvalitatívnej devastácii je cie�om úloh hydrogeologického
prieskumu, ktorý je realizovaný v nasledovných územiach SR. 

Vyh�adávanie prírodných minerálnych vôd stolových, popr. prírodných minerálnych vôd liečivých,
návrh stanovujúci podmienky ich ochrany:
Trebišov - Krá�ovský Chlmec  (štúdia) 
Lipovce - Salvator - ochranné pásmo 
Budiš - ochranné pásma minerálnych vôd 
Trenčianske Teplice - ochranné pásma 
Torna�a - ochranné pásma minerálnych vôd 
Korytnica - ochranné pásma 
Rajecké Teplice - ochranné pásma 
Martin - Fatra Záturčie - ochranné pásma 
Lúčky - kúpele - ochranné pásma 
Klokoč - ochranné pásma stolových vôd 
Ochranné pásma minerálnej vody Cíge�ka.

Geotermálna energia 
Značný geopotenciál územia Slovenska predstavuje geotermálna energia - aj ke� je táto zatia� málo

využívaná. Na Slovensku je vymedzených 26 perspektívnych oblastí (štruktúr) pre získanie a využívanie oblastí geo-
termálnej energie. V roku 1995 bol vydaný Atlas geotermálnej energie.

Tabu�ka č. 34: Preh�ad využite�ných množstiev geotermálnej energie (MW)

Ku 62 geotermálnym vrtom zdokumentovaným v Atlase geotermálnej energie Slovenska
s teplotným výkonom 6 354 MW, je potrebné priradi� dva nové geotermálne vrty realizované a overené
v rokoch 1994 a 1996. Sú to vrty: PP-1 Poprad (financovaný Magistrátom mesta Poprad) o hĺbke 1203 m,
s výdatnos�ou prelivu 61,2 l.s-1, teplotou vody 48°C, tepelným výkonom 8,4 MW a mineralizáciou 
2,8 g.l-1 a FGP-1 Stará Lesná (financovaný Tatra-Thermal a.s. Poprad) o hĺbke 3 616 m, s výdatnos�ou 



Sprá
va

 o 
sta

ve
 ži

vo
tnéh

o p
ro

str
ed

ia

Slov
en

sk
ej 

rep
ublik

y k
 ro

ku 19
97

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1997

39

prelivu 22,2 l.s-1, teplotou 58°C, tepelným výkonom 7,1 MW (pri Q max. 40 l.s-1) a mineralizáciou 
3,1 g.l-1. U oboch týchto vrtov sú pripravované projekty ich využitia. V predchádzajúcom období sa geo-
termálne vody využívali predovšetkým v skleníkovej výrobe a v rekreácii. V posledných dvoch rokoch sa
zrealizovala reinjektáž na lokalite Podhajská, ako aj vykurovanie 1 231 bytov a nemocnice v Galante. 
Vo vysokom stupni prípravy je geotermálny program v Košickej kotline, kde sa uskutoční realizácia prvého
vrtu v roku 1998. Na základe uznesenia vlády č. 861/1996 sa spracúva od roku 1997 regionálne hydro-
geotermálne zhodnotenie (s výpočtom využite�ných množstiev geotermálnych vôd) Skorušinskej depre-
sie, Liptovskej kotliny, Popradskej kotliny a Centrálnej depresie Podunajskej panvy v oblasti Galanty - s ter-
mínom ukončenia týchto úloh v roku 1998.

Sanácia starých banských diel
Pri inventarizácii starých banských diel vykonanej v rokoch 1992 - 1996 bolo na území Slovenskej

republiky zdokumentovaných 203 šácht, 4 971 štôlní, 6 odkalísk, 4 200 ping a pingových �ahov, 6 025
háld a 1 142 iných banských chodieb - spolu 16 547 objektov. O každom zdokumentovanom objekte bol
vyhotovený záznamový list, ktorý obsahuje polohopisné, geologické, technické a �alšie dôležité údaje o
objekte, vrátane údajov o jeho vplyve na životné prostredie. Tieto údaje v mierke 1 : 10 000 sú v digitali-
zovanej forme. Vyhotovené boli účelové mapy v mierkach 1 : 50 000 a 1 : 400 000. MŽP SR pripravuje
podklady pre výber dodávate�ov na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel s preukázate�nými
negatívnymi účinkami na životné prostredie. 

Za nerasty sa pod�a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banského
zákona) v znení zákona č. 498/1991 Zb. považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry. Ložiskom neras-
tov je prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka v hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré
vznikli banskou činnos�ou a obsahujú nerasty. Nerastné bohatstvo, ktoré je tvorené výhradnými  ložiskami je vo vlast-
níctve Slovenskej republiky. Podmienky odborného a racionálneho projektovania, vykonávania a vyhodnocovania geo-
logických prác za účelom objavenia nerastného bohatstva, využitia ich výsledkov v hospodárstve, vo vede a technike,
zásady ochrany a využívania nerastného bohatstva v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky a
ochrany životného prostredia sú ustanovené zákonom SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach 
a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.

Bilancia zásob výhradných ložísk SR k 1. 1. 1997 poskytuje preh�ad o množstve zásob jednot-
livých druhov nerastov.

Bilancia zásob
výhradných ložísk SR
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Tabu�ka č. 35: Ložiská energetických surovín (1997)

Tabu�ka č. 36: Ložiská rúd (1997)

Tabu�ka č. 37: Ložiská  nerúd (1997)
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