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Metodický pokyn na prieskum 
znečistených území – aký je cieľ?

Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu 
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.



Metodický pokyn – financovanie 

• NÁRODNÝ PROJEKT 1 – ZLEPŠOVANIE INFORMOVANOSTI
A POSKYTOVANIE PORADENSTVA V OBLASTI
ZLEPŠOVANIA KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA
SLOVENSKU.

• Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

• Financované prostredníctvom Kohézneho fondu EÚ

• Oprávnený prijímateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia



Metodický pokyn – financovanie 
• Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

• Investičná priorita 1.4: Prijatie opatrení na zlepšenie
mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekon-
taminácie opustených priemyselných areálov (vrátane
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečis-
tenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku...).

• Špecifický cieľ 1.4.2.: Zabezpečenie sanácie
environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v
opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré
prechádzajú zmenou).



Metodický pokyn – komu je určený

• Zodpovedným riešiteľom geologických úloh, ktorí
vykonávajú geologický prieskum životného prostredia
podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne
vykonávajú odpovedajúce prieskumné práce za iným
účelom.

• Objednávateľom geologických prác a verejným
obstarávateľom geologických prác.



Metodický pokyn – cieľ a pôsobnosť

• Cieľom metodického pokynu je stanoviť metodické
postupy geologických prác vykonávaných v rámci
geologického prieskumu životného prostredia, so
zohľadnením účelu a etapy geologických prác.

• Pôsobnosť metodického pokynu na prieskum znečisteného
územia je vymedzená predovšetkým geologickými prácami,
ktoré sa vykonávajú podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č.
569/2007 Z. z. a § 7 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 51/2008 Z. z., ktorými je definovaný
geologický prieskum životného prostredia.



Metodický pokyn – jeho ďalšie využitie

• Okrem GPŽP je možné metodický pokyn na prieskum
znečisteného územia uplatniť v primeranom rozsahu aj pri
nasledovných prácach:

• geologické práce súvisiace s geologickým prieskumom
životného prostredia:

a) geofyzikálne práce a geochemické práce,

b) technologické práce, laboratórne práce, terénne
meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce,
podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie
dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích
staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných
pracovísk a prístupových ciest k nim.



Metodický pokyn – jeho ďalšie využitie

• geologické práce nesúvisiace s geologickým prieskumom
životného prostredia:

a) monitorovanie geologických faktorov životného
prostredia,

b) sanácia geologického prostredia,

c) sanácia environmentálnej záťaže,

d) odborný geologický dohľad,

e) vypracovanie geologickej štúdie a odborného
geologického posudku.



Metodický pokyn – jeho ďalšie využitie

Postupy podľa tohto metodického pokynu je možné použiť
aj pri geologických prácach podobného charakteru
vykonávaných na účely zákonov ako napríklad:

• zisťovanie základného stavu podľa § 2 ods. 5 zákona č.
359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

• vykonanie geologického prieskumu životného prostredia na
zistenie stavu nehnuteľnosti pri prevode nehnuteľnosti a
vlastníckeho práva podľa § 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o
niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,



Metodický pokyn – jeho ďalšie využitie

• vypracovanie východiskovej správy podľa § 8 zákona č.
39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

• vykonanie opatrení na zneškodnenie mimoriadneho
zhoršenia vôd podľa § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon),



Metodický pokyn – jeho ďalšie využitie

• prieskum úložísk ťažobného odpadu najmä v nadväznosti na
rozhodnutie komisie ES 2009/360/ES, ktorým sa dopĺňajú
technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o
nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu implementované
zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.



Ďakujem za pozornosť

Jaromír Helma
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jaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk


