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ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

Účelom tohto zákona je ustanoviť zásady
ochrany a racionálneho využívania nerastného
bohatstva, najmä pri geologickom prieskume,
otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov,
úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom
v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti
prevádzky a ochrany životného prostredia pri
týchto činnostiach.
§ 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane
a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov

z HORNINY
Geologické faktory životného prostredia
ČMS „Geologické faktory životného prostredia“ je účelovo zameraný na tie geologické faktory a na takú formu
výstupov, ktoré sa javia vhodné ako vstupné údaje pri riešení problémov ochrany životného prostredia.
ČMS Geologické faktory je tvorený 13 samostatnými podsystémami, ktoré monitorujú špecifické geologické procesy
aktivované prírodnými, alebo antropogénnymi faktormi. Aj keď jednotlivé subsystémy ČMS sa budujú samostatne, cieľom
ČMS je zabezpečiť vzájomné prepojenie niektorých subsystémov ČMS tak, aby sa tieto navzájom dopĺňali a takto podávali
ucelený obraz o stave geologického prostredia ako celku. Tejto základnej filozofii je podriadený výber monitorovacích miest,
frekvencia zberu dát a odberu vzoriek geologických materiálov, ako aj spôsoby získavania údajov a spracovania vzoriek.
Tabuľka 35. Štruktúra ČMS „Geologické faktory“

K plošne najrozšírenejším a z celospoločenského hľadiska najobávanejším geodynamickým javom patria zosuvy a iné
svahové deformácie. Ich monitorovanie sa vykonáva na súbore cca 20 lokalít svahových porúch. Základný súbor metód
pre pozorovanie pohybov typu zosúvania tvoria predovšetkým geodetické a inklinometrické merania; zmeny napätostného
stavu sa zisťujú meraniami povrchových reziduálnych napätí a geofyzikálnymi metódami. Režimovými pozorovaniami
zmien hladiny podzemnej vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení sa zisťuje stav najvýznamnejšieho zosuvotvorného
faktora - podzemnej vody. Primárne výsledky meraní sa ukladajú do databázy, v ktorej k 31. decembru 2003 sa nachádzalo
163 048 záznamov. Na základe vyhodnotenia rozsiahleho súboru nameraných údajov bola vytvorená trojstupňová účelová
hodnotiaca škála na posudzovanie výsledkov, získaných rôznymi meraniami. V prípade, ak výsledky viacerých typov
meraní dosiahnu podľa tohto hodnotenia 3. stupeň, možno považovať aktivizáciu svahového pohybu za vysoko
pravdepodobnú. Na základe takto spracovaných výsledkov monitorovania sú na nepriaznivý stav pozorovanej lokality
upozornené orgány štátnej správy, alebo vlastníci príslušných objektov, čo umožňuje včasné prijatie potrebných
preventívnych opatrení. Výsledky sledovania svahových deformácií dokumentujú lokálnu periodickú aktivizáciu pohybu
predovšetkým na lokalitách Veľká Čausa, Handlová - zosuv z roku 1960, Fintice a Okoličné.
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Tabuľka 36. Zhodnotenie aktuálneho stavu niektorých významných lokalít svahových deformácií na základe výsledkov monitorovania v roku 2003

Z výsledkov ostatných podsystémov ČMS z roku 2003 najzávažnejšie zistenia sú nasledovné. Najvýraznejšie pôsobenie
eróznych procesov bolo zistené na lokalite Plaveč, kde sa celková dĺžka identifikovaných eróznych rýh predĺžila priemerne
o 0,05 km za rok, čo je 0,27 % za časové obdobie 46 rokov. Ich plocha sa zväčšila priemerne o 0,006 km2, čo predstavuje
1,4 % pôvodnej plochy. Na území Podunajskej nížiny boli registrované porušené objekty založené na objemovo nestálych
sedimentoch v 72 obciach, na území Východoslovenskej nížiny v 54 obciach. Predpokladá sa, že zmeny antropogénnych
sedimentov (vlastností popolčekov) v odkaliskách sú spôsobené najmä ich postupnou kompakciou a hydratáciou, pri čom
dôležitú úlohu zohráva aj zmena ich minerálneho zloženia a vnútornej stavby. Pri hodnotení stability horninových masívov
pod historickými objektmi sa zistilo, že najväčšie pohyby sú zdokumentované na Spišskom hrade na Perúnovej skale, kde
tieto dosahujú rýchlosť v priemere 0,8 mm.rok-1. Výsledky monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity potvrdzujú
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existenciu vertikálnych pohybov povrchu územia Slovenska, a to pomalé výzdvihy centrálnej oblasti, flyšového
a bradlového pásma v úseku od Bytče po Bardejov a poklesávanie západnej a východnej oblasti vnútorných Západných
Karpát, ako i prevažne poklesávanie ostatných častí flyšového a bradlového pásma. Dokumentované boli tiež vzájomné
väzby tektonických pohybov a seizmicity územia. V monitoringu kvality snehovej pokrývky boli identifikované globálne
a lokálne vplyvy na chemické zloženie snehu a interpretované zákonitosti vzťahov medzi jednotlivými iónmi v čase.
Globálnymi vplyvmi sú charakterizované tzv. horské lokality ako Čertovica, Chopok-J a S, Donovaly, Lomnický Štít,
Tatranská Lomnica, Skalnaté a Štrbské pleso. Lokálnymi vplyvmi sú najviac postihnuté tzv. nížinné oblasti ako oblasť
Bratislavy, Patiniec, Prievidza-Handlová, Vojany a pod.. Seizmické stanice národnej seizmografickej siete Slovenska
v období od 1.1.2003 do 31.12.2003 zaznamenali celkom 2 134 zemetrasení a priemyselných explózií. Seizmometricky
lokalizovaných zemetrasení s epicentrom na území Slovenskej republiky bolo 8.
Mapa 11. Distribúcia zosuvov v Slovenskej republike s ich vybranými charakteristikami

Zdroj: ŠGÚDŠ; mapový podklad Esprit s.r.o.

Monitorovaním kvality aktívnych riečnych sedimentov bolo zistené, že najkontaminovanejšie oblasti sú nasledovné: NitraChalmová, Štiavnica-ústie do Ipľa, Ipeľ-Ipeľský Sokolec, Hornád-Kolinovce, Hnilec-prívod do nádrže Ružín. Kontaminácia
je spôsobená predovšetkým antropogénnou činnosťou, najmä historickým, ako aj súčasným banským a hutníckym
priemyslom. Obsahy radónu výrazne podliehajú cyklickým a sezónnym zmenám. Zistené zmeny koncentrácií sú tak
významné, že pri ich podcenení a nezohľadnení by mohlo dôjsť k nesprávnej interpretácií, dokonca až k hrubým chybám
pri hodnotení radónového rizika meraných plôch. Na presnejšiu identifikáciu uvedených zmien je potrebné rozšíriť
frekvenciu pozorovaní.
Na zber a archivovanie informácií o monitorovaných lokalitách slúži parciálny informačný systém geologických faktorov,
ktorý prostredníctvom nástrojov geografických informačných systémov (GIS) vytvára ucelený súbor informácií o vývoji
a pôsobení negatívnych vplyvov geologických faktorov na životné prostredie.
Hodnotenie geologických faktorov životného prostredia sa uskutočňuje taktiež prostredníctvom zostavovania súboru
máp geofaktorov životného prostredia jednotlivých regiónov Slovenska v mierke 1:50 000. V roku 2003 sa realizovalo
mapovanie regiónov Stredného Považia, Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát, Trnavskej pahorkatiny, Povodia Popradu
a hornej Torysy, regiónu Vranov-Humenné-Strážske, Chvojnickej pahorkatiny, Záhorskej nížiny, Rimavskej a Lučenskej
kotliny. Súbor máp geofaktorov životného prostredia zobrazuje priestorové rozmiestnenie a kvalitu geofaktorov dôležitých
z hľadiska využívania prírodných zdrojov, urbanizácie a ochrany životného prostredia a pozostáva z nasledovných máp:
účelová geologická mapa, účelová hydrogeologická mapa, mapa kvality prírodných vôd, mapa geochemických typov
hornín, geochemická mapa riečnych sedimentov, pôdna a pedogeochemická mapa, súbor máp prírodnej rádioaktivity
a súbor inžinierskogeologických máp.
Významným prínosom pre poznanie geologických faktorov životného prostredia bolo tiež riešenie geologickej úlohy
„Zhodnotenie zosuvného a povodňového rizika najzraniteľnejších území flyšového pásma Západných Karpát s návrhom
potrebných opatrení na ich elimináciu“.
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Geotermálna energia
Významný tepelno-energetický potenciál SR predstavuje geotermálna energia. V SR je vymedzených 26 hydrotermálnych oblastí, resp. štruktúr, ktoré zaberajú 27 % rozlohy SR. Patria tu predovšetkým terciérne panvy, resp.
vnútrohorské depresie, ktoré sú rozložené predovšetkým v pásme vnútorných Západných Karpát. Zdrojom geotermálnej
energie sú termálne vody, viazané sú hlavne na triasové dolomity a vápence vnútrokarpatských tektonických jednotiek,
menej na neogénne piesky, pieskovce a zlepence (centrálna depresia podunajskej panvy, hornostrhársko-trenčská
prepadlina, dubnícka depresia), resp. na neogénne andezity a ich pyroklastiká (štruktúra Beša - Čičárovce). Spomínané
horniny ako kolektory termálnych vôd sa nachádzajú v hĺbke 200 - 5 000 m a vyskytujú sa v nich geotermálne vody
s teplotou 20 - 240°C. V súlade so schválenou Koncepciou využitia geotermálnej energie v SR bol do konca roka 2003
realizovaný regionálny hydrotermálny výskum s hodnotením množstiev geotermálnych vôd a energie v oblasti
Hornonitrianskej kotliny a Topoľčianskeho zálivu. V štádiu prípravy je výskum Humenského chrbta.
Mapa 12. Rozmiestnenie geotermálnych vrtov na území Slovenskej republiky a ich teplotné charakteristiky

Zdroj: ŠGÚDŠ; mapový podklad Esprit s.r.o.
Tabuľka 37. Staré banské diela (stav k 31.12.2003)

Staré banské diela
V súlade so zákonom č 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších
predpisov, MŽP SR zabezpečuje zisťovanie starých banských diel.
Vedením príslušného registra bol poverený Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra v Bratislave. Register a jeho informačná
databáza k 31.12.2003 obsahoval 16 469 objektov po banskej
činnosti (vrátane starých banských diel).

Prieskumné územia
Vybrané geologické práce možno vykonávať podľa § 19
zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a štátnej
geologickej správe (geologický zákon) len na prieskumnom
území, ktoré určí MŽP SR. V roku 2003 bolo určených
11 prieskumných území. K 31. 12. 2003 MŽP SR evidovalo
43 prieskumných území.
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Mapa 13. Distribúcia starých banských diel na území Slovenskej republiky

Zdroj: ŠGÚDŠ; mapový podklad Esprit s.r.o.

Bilancia zásob ložísk SR
 Výhradné ložiská nerastov
Bilancia zásob výhradných ložísk nerastov k 31.12.2003, ktorú v súlade s banským zákonom zabezpečuje MŽP SR,
poskytuje prehľad o množstve zásob výhradných ložísk, o ťažbe a úbytku zásob, v členení podľa druhov nerastov
zoradených do skupín - energetické suroviny, rudy, nerudy. Podľa stupňa preskúmanosti sú vykazované zásoby členené
do troch kategórií: Z-1 (najvyšší stupeň preskúmanosti), Z-2 (stredný stupeň), Z-3 (najnižší stupeň); podľa vhodnosti
na hospodárske využitie, hlavne možnosti ich ekonomického využitia na bilančné (využiteľné v súčasnosti) a nebilančné
(v súčasnosti nevyužiteľné, ale na základe ekonomického a technologického rozvoja perspektívne využiteľné
v budúcnosti) a podľa možnosti ich vydobytia na voľné a viazané zásoby. Výpočty zásob výhradných ložísk SR posudzuje
a schvaľuje Komisia MŽP SR pre posudzovanie a schvaľovanie výpočtov zásob výhradných ložísk a výpočtov množstiev
podzemných vôd. Bilancia zásob výhradných ložísk SR k 31.12.2003 obsahovala údaje o 696 výhradných ložiskách.
Mapa 14. Rozmiestnenie výhradných ložísk nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) na území SR

Zdroj: ŠGÚDŠ; mapový podklad Esprit s.r.o.
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Tabuľka 38. Ložiská energetických surovín (stav k 31.12.2003)

Tabuľka 39. Ložiská rúd (stav k 31.12.2003)

Geologické zásoby nerastov výhradných ložísk v sledovanom období presiahli 16,7 mld. ton, s výraznou prevahou
nerudných nerastných surovín (90,9 % z celkových zásob - vrátane stavebných surovín). Geologické zásoby energetických
a rudných surovín majú trvalo nízky podiel na surovinovom potenciáli overených zásob nerastných surovín.
Ťažba energetických nerastných surovín bola aj v roku 2003 na nízkej úrovni, ťažba rudných nerastných surovín
aj vzhľadom na bohatú tradíciu rudného baníctva v SR bola naďalej zanedbateľná.
Graf 58. Geologické zásoby jednotlivých skupín nerastných surovín
výhradných ložísk (mil.t) a ich percentuálny podiel na celkových
zásobách v roku 2003

Graf 59. Ťažba jednotlivých skupín nerastných surovín na výhradných
ložiskách (mil.t) a ich percentuálny podiel na celkovej ťažbe
v roku 2003
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Tabuľka 40. Ložiská nerúd (stav k 31.12.2003)

 Prírodné zdroje nerastného pôvodu

Tabuľka 41. Ložiská nevyhradených nerastov (stav k 31.12.2003)

Celkové čerpanie prírodných zdrojov nerastného pôvodu
sa v roku 2003 uskutočňovalo v súlade s banským zákonom,
zákonom SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
a s nariadením vlády SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach
využívania ložísk nevyhradených nerastov na 89 ložiskách
nerastov z celkového počtu 314 evidovaných ložísk nerastov SR.
 Zásoby podzemných vôd
Prehľad zásob podzemných vôd hydrogeologických celkov
vychádza z hydrogeologických prieskumov a výpočtov
množstiev podzemných vôd posúdených a schválených
Komisiou MŽP SR pre posudzovanie a schvaľovanie výpočtov
množstiev podzemných vôd.
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Tabuľka 42. Zásoby podzemných vôd SR (stav k 31.12.2003)

Legenda:
C1: vypočítané na základe zhodnotenia existujúcej hydrogeologickej preskúmanosti
C2: vypočítané na základe hydrogeologického prieskumu s krátkodobou čerpacou skúškou
B: vypočítané na základe hydrogeologického prieskumu s dlhodobou čerpacou skúškou
A: vypočítané na základe hydrogeologického prieskumu s poloprevádzkovou skúškou

Geologické úlohy financované zo štátneho rozpočtu
Prehľad geologických úloh realizovaných a ukončených v roku 2003 z prostriedkov štátneho rozpočtu uvádza nižšie
uvedená tabuľka, v ktorej sú uvedené aj niektoré geologické úlohy, ktorých riešenie sa ukončí v roku 2004.
Tabuľka 43. Prehľad geologických úloh realizovaných v roku 2003 z prostriedkov štátneho rozpočtu
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J. Klinda
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