
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA, BRATISLAVA 

 

Čl. I.  
 

Úvodné ustanovenia 

1. Komisia na aprobáciu geologických máp (ďalej len „komisia“) je zriadená na základe štatútu 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, čl. IV., ako poradný orgán riaditeľa (ďalej len 

„riaditeľa“) na schvaľovanie a vydávania oficiálnych geologických máp z územia Slovenskej 

republiky, zaradených do vydavateľskej činnosti. 

2. Aprobačnému konaniu podliehajú všetky geologické mapy zostavené podľa smerníc MŽP SR a 

pripravené do tlače jednotlivo, alebo vo forme atlasu. 

3. Za geologické mapy sa považujú všetky mapy s geologickým obsahom: 

o základné regionálne geologické mapy a prehľadné geologické mapy  

(smernica MŽP SR zo 4. 4. 1996, č. 2 / 1996 – 3.1) 

o regionálne mapy ložísk a prognóz nerastných surovín  

(smernica MŽP SR zo 4. 4. 1996, č. 1 / 1996 – 3.1) 

o základné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy 

o základné inžinierskogeologické mapy  

(smernica MŽP SR z 15. 3. 1996, č. 1 / 1996 – 3.2) 

o Súbor máp geofaktorov životného prostredia:  

(smernica MŽP SR č. 1 / 1999 – 3.2 z 15. 4. 1999 na zostavenie a vydávanie mapy 

geochemických typov hornín v mierke 1 : 50 000)  

(smernica MŽP SR č. 3 / 1999 – 3 z 25. 6. 1999 na zostavenie a vydávanie máp 

inžinierskogeologických máp v mierke 1 : 50 000)  

(smernica MŽP SR č. 4 / 1999 – 3 zo 7. 9. 1999 na zostavenie a vydávanie geochemickej 

mapy riečnych sedimentov v mierke 1 : 50 000)  

(smernica MŽP SR č. 5 / 1999 – 3 zo 14. 9. 1999 na zostavenie a vydávanie základnej 

pôdnej mapy v súbore máp geologických faktorov životného prostredia v mierke 1 : 50 000) 

(smernica MŽP SR č. 6 / 1999 – 3 zo 14. 9. 1999 na zostavenie a vydávanie 

pedogeochemickej mapy v súbore máp geologických faktorov životného prostredia 

v mierke 1 : 50 000) 

(smernica MŽP SR č. 1 / 2000 – 3 zo 4. 1. 2000 na zostavenie a vydávanie máp prírodnej 

a umelej rádioaktivity v mierke 1 : 50 000) 

o iné tématicky zamerané mapy zostavené na báze geologických informácií  

(tektonické, paleogeografické, paleotektonické mapy a pod.) 

o geologické mapy zhotovené a šírené na elektronickom médiu 

 

Čl. II.  
 

Úlohy a pôsobnosť komisie 

1. Kontroluje a schvaľuje autorské originály máp a legendy pred ich zadaním do tlače na ich 

kartografické alebo digitálne spracovanie. 



2. Schvaľuje autorské originály máp po kartografickém spracovaní a autorizuje ich úpravu na základe 

spoločného návrhu autorov, ktorý podpíšu všetci autori. 

3. Schvaľuje technické spracovanie geologických máp vyhotovených v digitálnej forme pred zadaním 

do tlače. 

4. Schvaľuje zrkadlá geologických máp a ich záhlavia. Dátum schvaľovacieho konania sa uvádza 

v tiráži každej mapy. 

5. Vyjadruje sa k návrhom smerníc MŽP SR a metodickým pokynom pre zostavenie jednotlivých 

typov geologických máp. 

 

Čl. III.  
 

Zloženie komisie a zásady jej organizácie 

1. Členov komisie vymenúva riaditeľ ŠGÚDŠ na návrh predsedu komisie. 

2. Členmi komisie sú vedeckí, vedecko-technickí a odborní pracovníci ŠGÚDŠ, ako aj pracovníci 

iných organizácií. 

3. Predesedu komisie vymenúva riaditeľ ŠGÚDŠ. 

4. Tajomníka komisie z členov komisie vymenúva predseda. 

5. Komisia sa vnútorne člení na špecializované pracovné skupiny na posudzovanie jednotklivých 

typov geologických máp. 

6. Vedúcich pracovných skupín vymenúva riaditeľ ŠGÚDŠ na návrh predsedu komisie. 

7. Členstvo v komisii je nezastupiteľné. Zaniká rozviazaním pracovného pomeru, odchodom do 

dôchodku, alebo odstúpením. Uvoľnené miesta v komisii dopĺňa riaditeľ ŠGÚDŠ vymenovaním 

nových členov. 

 

Čl. IV. 
 

Zasadnutia komisie 

1. Zasadnutia komisie zvoláva predseda komisie. 

2. Zasadnutia pracovných skupín zvoláva predseda komisie na základe požiadavky vedúcich 

pracovných skupín. 

3. Komisia alebo pracovná skupina je schopná uznášania za účasti 2/3 väčšiny členov. 

 

Čl. V. 
 

Záverečné ustanovenia 

1. Štatút komisie na aprobáciu geologických máp je záväzný pre všetkých členov komisie. 

2. Na vykonanie zásad tohto štatútu vydá predseda komisie „Rokovací poriadok komisie“. 

3. Štatút nadobúda platnosť dňom: 2. 3. 2005 

 

Doc. RNDr. M. Kaličiak, CSc.                   
 

riaditeľ Štátneho Geologického ústavu Dionýza Štúra 


