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5 Čiastkový monitorovací systém Geologické faktory 

 

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. Čiastkový monitorovací systém 

Geologické faktory je zameraný hlavne na geologické hazardy (škodlivé prírodné alebo 

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

človeka). 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 

týchto problémov musela byť zvolená primeraná forma postupu, ktorá obsahuje 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, kde vláda SR uložila ministrovi životného prostredia SR k 30. aprílu 2003 

a potom každoročne predkladať na rokovanie vlády informáciu o stave monitorovania geologických 

faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto 

haváriám. Systém Geologické faktory tvorí neodmysliteľnú súčasť národnej environmentálnej 

monitorovacej siete a poskytuje údaje pre ostatné čiastkové monitorovacie systémy životného 

prostredia SR. Systém je v plnom rozsahu funkčný a v priebehu svojej existencie zhromaždil a 

spracoval rozsiahly súbor odborných údajov. Z praktického hľadiska stálymi odberateľmi získaných 

informácií z monitoringu sú orgány štátnej správy a samosprávy všetkých stupňov a zainteresované 

právnické a fyzické osoby.  

Monitoring geologických faktorov 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. 

Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia SR je chápané ako viaczložkový, 

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

- zosuvy a iné svahové deformácie, 

- tektonická a seizmická aktivita územia, 



 222

- antropogénne sedimenty zakryté charakteru starých environmentálnych záťaží, 

- vplyv ťažby nerastov na životné prostredie, 

- monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí, 

- stabilita horninových masívov pod historickými objektami,  

- monitorovanie aktívnych riečnych sedimentov, 

- objemovo nestále sedimenty. 


