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Tlačové správy

• Hrstória
• Prom ŠGUDŠ

5 122017 VYdanie krátkej ooputárnej publ kácie o ochrane krasových podzemných vôd na $GUD$

• Záktadné dokumenty

10 102017 VYtýčenie environmentálne crtlivých kJka lit nad Krásnohorskou @skyňou

• Zamestnanci

12072017 Mintsler Só!ymos skontrolova l vrty vo vrakuni

• Regklná lne centrá

26 05 2017 SGUD$ Spustenie prototypového zariadenia na ochranu vody Krásnohorskej jaskyne

• Riad itelia ŠGUDŠ

26 - 31 052014 $GUD$ organiWie konlerenciu Geoscience Inlonnabon Consortium (GC)
26 05 2017 SGUD$ Spustenie prototypového zariadenia na ochranu vody Krásnohorskej@skyne

• Ročenky

26. - 31 052014 $GUD$ organiWie konlerenc iu Geoscience Inlonnabon Consortium (GO

• GeoIogK:ké mapy ŠGUDŠ

27 32014 Aktuá lne riešenie havari jných zosuvov na VYbraných kJka lrtách Sk>venska
14 2 2014 Prispevok $GUD$ ku !lešeniu problému klimabckej zmeny
21 1 2014 Projekt Monrtorovanie environmentá lnych zátaži na VYbraných kJka litách Sk>venskej republ kV" v plnom nasaden i

• Výročné správy
• GeoIogK:ké úkJhy
• Spolupráca
• Kontrakt MLP - ŠGUDŠ
• Stredrsko ČMS GF
• Vody a klimatK:ké zmeny
• Náhradné Wr vody BSK
• Zranrtefnost vôd BSK
• Ule -

GeoHea~h

• Ule - KrasCave
•

L~e

-

L~e

lor Krupina

• Monrtorovanie env zátaíi
• ZMEZ - t čast
• OP1S - Geolond , UGK SR
• MASTI

Organizačná

Uvod

•

Predaj máp

• Záktadné dokumenty
• Zamestnanci
• Regklnálne centrá
• R~d itel~ ŠGUDŠ
Ročenky

• GeoklgK:ké mapy ŠGUDŠ

Výročné

správy

• GeoklgK:ké úkJhy
• Spolupráca
• Kontrakt MLP - ŠGUDŠ
• Stredisko ČMS GF
• Vody a klimatK:ké zmeny
• Náhradné Wr vody BSK
• Zranrternost vôd BSK
• Ule - GeoHea lth
• Ule - KrasCave
• Ule - Ule lor Krupina
• Monrtorovanie env zátaži
• ZMEZ - t

čast

• OP1S - Geolond, UGK SR
• MASTI

KonUkty

Štátny geoklgK:ký ústav Dklnýz<l Štúra rostavil a vydal krátku populárnu publikác iu obsahujúcu záktadné inlormácie o spôsobe vzniku krasových zvodnencov a lormách
krasovej krajiny ktorej sú tieto súčastou . Publ i kác~ zjednodušene znázorňuje cestu podzemnej vody v skrasovatenom horn inovom prostredi od momentu jej inMrácie do
podzemia ai: po jej vynorenie sa v ka rasových prameňoch a vyvierackách Aj ked' krasovatejúce vápence a dolomity Ulberajú len malú čast územia Slovenska,
UlbezpečUjÚ v~c ako polovK:u spotreby prtnej vody Z toho klgK:ky vyplýva nutnost správneho pristupu k ochrane krasových podzemných vl'xl , preto1e s vefkou
rýchlostou K:h prúdenia súvisi aj K:h vysoká zranrternost Publ i kác~ bota vydaná pre potreby projektu UFE+ KRASCAVE .Zavedenie trvakJ udržaterného vyunvania
podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne" a preto sa venuje aj vzácnej aUlujimavej kJka lrte, akou Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom
krase skutočne je. Vydaná bota v slovenskom aj anglK:kom jazyku a verejnost si ju m61e prezriet alebo st~hnut z. webovej stránky projektu KRASCAVE
http./lWwwgeoklgysklkrascave včastivenovanejvýsledkomprojektu pre aktivrtu D.2 .Komunikacné aktivity.
Štátny geoklgK:ký ústav Dklnýz<l Štúra

•

Zamestnanci

Vydanie krátkej popu lárnej publikácie o ochrane krasových podzemných vôd na ŠGÚDš

Histór~

• Prom ŠGUDŠ

•

štruktúra

