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Novela geologického zákona

zákon 569/2007 Z.z. o geologických prácach

novelizovaný cez vodný zákon

účinný od 1.11. 2009



Novela geologického zákona

§ 3 Vymedzenie niektorých pojmov
- environmentálna záťaž
- pravdepodobná environmentálna záťaž
- geologický prieskum životného prostredia
- sanácia environmentálnej záťaže

§ 16  Vyhodnocovanie geologickej úlohy

- záverečná správa musí obsahovať analýzu 
rizika



Novela geologického zákona
§ 20a Informačný systém environmentálnych záťaží

a Štátny program sanácie EZ

1.  Zhromažďovanie a poskytovanie údajov o EZ
2.  Výnimka pre pravdepodobné EZ
3.  Povinné poskytovanie údajov do IS
4.  ŠPS EZ – základný dokument pre EZ
5.   Schvaľuje ho vláda



Vyhláška ku geologickému zákonu
novela vyhlášky č. 51/2008 Z.Zz.

§7 – geologický prieskum životného prostredia
§8 – monitorovanie geologických faktorov ŽP
§9 – sanácia geologického prostredia
§9a – sanácia environmentálnej záťaže
§46a – Informačný systém
Prílohy



Geologický zákon                   Vodný zákon

Geologické diela
Podľa § 3 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v znení
neskorších predpisov sa definuje geologické dielo ako 
„povrchové alebo podzemné dielo v zemskej kôre, najmä
horizontálne, zvislé a úklonné banské diela, ryhy, výkopy, 
odkopy, lomové steny a vrty potrebné na vykonávanie 
geologických prác.“



Geologické práce

V § 2 ods. 5 geologického zákona sa za geologické
práce považujú: 
- geologický prieskum
- monitorovanie geologických faktorov životného 
prostredia
- sanácia geologického prostredia,
- sanácia environmentálnej záťaže



Vrty            Studne

prieskumné vrty, sanačné vrty a monitorovacie vrty sú
geologickými dielami podľa § 3 písm. a) zákona č. 
569/2007 Z. z. na rozdiel od studní, ktoré sú definované
ako vodné stavby v § 52 ods.1 písm. d) 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), tzn. vrty nie sú vodné stavby a 
nepovoľuje ich orgán štátnej vodnej správy.



Povolenie

Orgán štátnej vodnej správy vydáva povolenie 
na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. 
f) vodného zákona „na čerpanie znečistených 
podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia 
alebo zníženia znečistenia horninového prostredia 
a na ich následné vypúšťanie do týchto vôd, 
prípadne do povrchových vôd“



Povolenie
alebo podľa § 21 ods. 1 písm. g) „na čerpanie 
podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových 
vôd alebo do podzemných vôd pri 
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným 
časom trvania čerpacej skúšky nad 5 dní a pri 
zakladaní stavieb“ na geologický prieskum 
životného prostredia, v rámci ktorého sa realizuje 
aj hydrogeologický prieskum alebo na sanáciu 
geologického prostredia alebo sanáciu 
environmentálnej záťaže



Sanácia

Orgán štátnej vodnej správy vydáva žiadateľovi, ak 
žiadateľ požiada o povolenie na osobitné užívanie vôd pri 
vykonávaní sanácie geologického prostredia alebo sanácie
environmentálnej záťaže, povolenie, len ak žiadateľ k 
žiadosti doloží:

projekt geologickej úlohy na sanáciu
záverečnú správu z geologického prieskumu, ktorej súčasťou 
musí byť analýza rizika znečisteného územia.



Analýza rizika

Analýza rizika znečisteného územia definuje 
cieľové hodnoty sanácie geologického prostredia
alebo sanácie environmentálnej záťaže, ktoré
musia byť uvedené v povolení na osobitné
užívanie vôd



Povolenie

Povolenie na osobitné užívanie vôd   nie je 
rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy na 
vydanie súhlasného stanoviska na 
vykonávanie sanácie geologického prostredia 
alebo sanácie environmentálnej záťaže. 



Geologické oprávnenie

Vykonávať geologický prieskum životného 
prostredia a vypracovať záverečnú správu, 
ktorej súčasťou je analýza rizika znečisteného 
územia, je podľa § 4 geologického zákona možné
len na základe geologického oprávnenia 



Systematická identifikácia EZ v SR

• Long list podozrivých lokalít - 12 000

• Terénna obhliadka - 6 000 lokalít

• Registrácia – 1819 lokalít

Environmentálne záťaže – 257

Sanované lokality – 684

Pravdepodobné EZ  - 878



Environmentálne záťaže





Kontaminované
územia na Slovensku



Predajná - gudróny



Sirník – Old store of pesticides

Foto: V. Bočková



Krompachy-Halňa



Krompachy – Cu-Ni sludge

Foto: T. Lanczos



Informačný systém EZ



Informačný systém EZ









Štátny program sanácie EZ
Uznesenie vlády č. 153 z 3.3. 2010

Úloha B.1. – zabezpečiť vo svojej pôsobnosti 
plnenie úloh vyplývajúcich zo ŠPS EZ

Ukladá: MŽPSR, MH SR, MP SR, MO SR, MDPT 
SR



Uznesenie vlády SR č. 153 z 3.3. 2010

Úloha B.2. – zabezpečiť výdavky na plnenie ŠPS EZ z 
európskych fondov, z rozpočtových kapitol príslušných 
ministerstiev a z Environmentálneho fondu  (MŽP SR, 
MP SR, MO SR, MDPT SR)

Úloha B.3. – uplatňovať pri tvorbe rozpočtu na príslušný 
rozpočtový rok prostriedky na zabezpečenie plnenia ŠPS 
EZ (MŽP SR, MP SR, MO SR, MDPT SR)

Úloha B.4. – koordinovať plnenie úloh vyplývajúcich zo 
ŠPS EZ (MŽP SR )



Operačný program Životné prostredie

Operačný cieľ 4.4.

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania:

• monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží
a spracovanie rizikových analýz

• sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží

• dobudovanie informačného systému environmentálnych 
záťaží



I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a 
spracovanie rizikových
analýz:
A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií
uskutočniteľnosti
sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych záťaží49,
B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných 
environmentálnych
záťaží50,
C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších
environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami,
D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na 
životné
prostredie,
E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre 
najrizikovejšie
environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.



II. skupina: Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:
A. projekty zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží51, 
predstavujúcich vysoké
riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, v súlade s určenými 
prioritami.
III. skupina: Dobudovanie informačného systému environmentálnych 
záťaží
A. dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží ako 
súčasti
informačného systému verejnej správy,
B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti Informačného 
systému
environmentálnych záťaží,
C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít 
týkajúcich sa
sanácie environmentálnych záťaží.



Ďakujem za pozornosť
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