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1.  Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických 

prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

 
2. Vyhláška č. 51/2008 Z. z., ktorou sa 

vykonáva geologický zákon v znení 
neskorších predpisov. 
 

3. Vzor projektu geologickej úlohy. 
 



vs. Plán prác 

Vypracovanie plánu prác: 
1. odborne spôsobilá osoba – plán prác 
2. pôvodca, povinná osoba, príslušné 

ministerstvo – plán prác (povinná príloha - 
projekt geologickej úlohy) 



 
Zákon č. 569/2007 Z. z. 

§ 12 Projektovanie geologických úloh: 
(1) Na geologickú úlohu vypracúva zhotoviteľ 
geologických prác projekt geologickej úlohy. Projekt 
geologickej úlohy vyjadruje cieľ geologickej úlohy, 
navrhuje a odôvodňuje vybrané druhy geologických 
prác na riešenie geologickej úlohy a určuje metodický 
a technický postup ich odborného a bezpečného 
vykonávania. 



Vyhláška č. 51/2008 Z. z. 
§ 16 Projekt: 
(1) Projekt obsahuje spôsob riešenia geologickej 
úlohy, jej zabezpečenie, harmonogram  
a predpokladané výsledky geologických prác. 
Súčasťou projektu financovaného z prostriedkov 
štátneho rozpočtu alebo z iných verejných 
zdrojov je odôvodnenie geologickej úlohy  
a rozpočet geologickej úlohy. 
(2) V projekte možno určiť postupné 
vyhodnocovanie výsledkov geologických prác 
čiastkovými záverečnými správami. 



Vyhláška č. 51/2008 Z. z.
§ 16 Projekt: 
(3) Projekt obsahuje tieto náležitosti: 

a) názov geologickej úlohy, 
b) dátum vyhotovenia, 
c) vymedzenie geologických prác, 
d) etapu geologického prieskumu, 
e) názov objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác a podpis 

štatutárneho orgánu zhotoviteľa geologických prác alebo ním 
splnomocneného zástupcu a zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy, 

f) názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód okresu, prípadne 
iné miestopisné určenie skúmaného územia alebo skúmaného objektu, 

g) cieľ geologickej úlohy uvádzajúci okruh otázok, ktoré treba riešiť  
s prihliadnutím na budúce hospodárske, technické, prípadne vedecké 
využitie ich výsledkov, 

h) odkaz na súvisiace geologické úlohy, prípadne na predchádzajúcu etapu 
geologického prieskumu, ak sa uskutočnila. 



Vyhláška č. 51/2008 Z. z.

§ 17 Spôsob riešenia a zabezpečenie geologickej 
úlohy v projekte: 
(1) Spôsob riešenia geologickej úlohy v geologickej 
časti projektu. 
(2) Zabezpečenie riešenia geologickej úlohy  
v technickej časti projektu. 



Vyhláška č. 51/2008 Z. z.

§ 18 Rozpočet geologickej úlohy: 
Rozpočet geologickej úlohy obsahuje 
predpokladané náklady na geologické práce 
zahrnuté do projektu vrátane dohodnutej rezervy 
na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte 
predvídať. 



Vyhláška č. 51/2008 Z. z.

§ 19 Odôvodnenie geologickej úlohy financovanej 
zo štátneho rozpočtu: 
(1) odôvodňuje sa hospodárska potreba alebo iná 
potreba jej riešenia, 
(2) prihliada sa najmä na potrebné geologické 
práce v nasledujúcich etapách geologického 
prieskumu (odôvodnenie nasledujúcej etapy 
geologického prieskumu). 



Vyhláška č. 51/2008 Z. z.
§ 20 Osobitné náležitosti projektu, ak ide o: 
d) geologický prieskum životného prostredia, ktorým sa zisťuje a overuje 
EZ: 
1. údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku EZ, 
2. identifikácia zdroja úniku znečisťujúcich látok, 
3. údaje o rozsahu a stupni znečistenia životného prostredia, 
4. údaje o smere šírenia znečisťujúcich látok, 
5. charakteristika zistených znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych 

a kvalitatívnych parametrov, 
6. údaje o charaktere horninového prostredia v pásme prevzdušnenia  

a pásme nasýtenia, 
e) sanáciu EZ: 
1. údaje o výsledkoch geologického prieskumu životného prostredia, ktorým 

sa zistila EZ, 
2. výsledky analýzy rizika znečisteného územia. 



Vyhláška č. 51/2008 Z. z.

§ 21 Schvaľovanie projektu: 
Projekt schvaľuje objednávateľ. Schválenie sa 
na projekte vyznačuje doložkou, v ktorej sa 
uvedie meno a priezvisko a podpis štatutárneho 
orgánu objednávateľa, dátum schválenia  
a odtlačok úradnej pečiatky objednávateľa. 



Vzor projektu: 
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