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Š T A T Ú T 
 

REDAKČNEJ RADY EDÍCIE  
VYSVETLIVKY KU GEOLOGICKÝM MAPÁM 

 
Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE  
 

1. Redakčná rada edície Vysvetlivky ku geologickým mapám (ďalej len redakčná rada) ako 
poradný orgán generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ je zriadená na základe čl. 4 štatútu Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ) č. 20/2000 z 31. mája 2000 a čl. 2 
štatútu vydavateľskej rady ŠGÚDŠ z 22. septembra 2003 ako súčasť vydavateľskej rady 
ŠGÚDŠ na hodnotenie, odporúčanie a schvaľovanie vysvetliviek ku geologickým mapám 
z územia Slovenskej republiky (ďalej len vysvetlivky), zaradených do vydavateľskej 
činnosti.  

 
2. Redakčná rada hodnotí, odporúča a schvaľuje vysvetlivky zostavené podľa čl. 13 ods. 1 

písm. a) a ods. 2 (príloha č. 8) smernice MŽP SR z 20. 5. 1996 č. 4/1996-3.1 na 
zostavovanie a vydávanie základnej geologickej mapy v mierke 1 : 25 000 a regionálnej 
geologickej mapy v mierke 1 : 50 000; podľa čl. 5 ods. 3 a ods. 8 (príloha č. 2) smernice 
MŽP SR z 26. 10. 2004 č. 8/2004-7 na zostavovanie základných hydrogeologických máp 
v mierke 1 : 50 000 a podľa čl. 5 ods. 3 písm. a) a ods. 4 (príloha č. 2) smernice MŽP SR 
z 26. 10. 2004 č. 9/2004-7 na zostavovanie základných hydrogeochemických máp v mierke 
1 : 50 000 (ďalej len smerníc MŽP SR) a podľa príloh č. 2 a č. 3 tohto štatútu. 

 
3. Vysvetlivky ku geologickým mapám podľa uvedených smerníc MŽP SR tvoria jednotne 

redigovanú písomnú súčasť každej regionálnej geologickej a základnej hydrogeologickej a 
hydrogeochemickej mapy v mierke 1 : 50 000. 

 
Článok 2 

ZLOŽENIE REDAKČNEJ RADY 
 

1. Redakčná rada je zložená z vedeckého redaktora edície a z 11 členov rady. 
 
2. Zloženie a počet členov redakčnej rady schvaľuje vydavateľská rada ŠGÚDŠ. 
 
3. Vedeckého redaktora edície vymenúva predseda vydavateľskej rady generálny riaditeľ 

ŠGÚDŠ. 
 
4. Vedecký redaktor edície je zároveň členom vydavateľskej rady. 
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5. Členov redakčnej rady vymenúva predseda vydavateľskej rady generálny riaditeľ ŠGÚDŠ 

na návrh vedeckého redaktora edície. 
 
6. Členmi redakčnej rady sú vedeckí a vedecko-technickí pracovníci ŠGÚDŠ. 
 
7. Členstvo v redakčnej rade je nezastupiteľné. Zaniká rozviazaním pracovného pomeru, 

odchodom do dôchodku, odstúpením na vlastnú žiadosť alebo dlhodobou pracovnou 
neschopnosťou. Uvoľnené miesto v redakčnej rade dopĺňa vymenovaním predseda 
vydavateľskej rady generálny riaditeľ ŠGÚDŠ na návrh vedeckého redaktora edície. 

 
Článok 3 

ČINNOSŤ A PÔSOBNOSŤ REDAKČNEJ RADY 
 

1. Zasadnutie redakčnej rady zvoláva vedecký redaktor edície podľa potreby, spravidla 
v predstihu pred zasadnutím vydavateľskej rady ŠGÚDŠ. 

 
2. Redakčná rada je schopná uznášania za účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov. 
 
3. Redakčná rada schvaľuje, hodnotí a   odporúča: 

a) plnenie úloh vyplývajúcich z časového harmonogramu vydávania jednotlivých titulov 
textových vysvetliviek k mapám, 

b) vecnú a technickú úroveň pripravovaných a vydávaných titulov, 
c) náležitosti obsahovej náplne titulov vyplývajúce z príloh uvedených smerníc MŽP 

SR a z príloh č. 2 a č. 3 tohto štatútu. 
Vyjadruje sa k časovému harmonogramu vydávania jednotlivých titulov, k návrhom 

smerníc MŽP SR, koncepcií geologického výskumu a mapovania a k návrhom nových 
metodických pokynov na zostavovanie vysvetliviek. 

 
Článok 4 

ROKOVACÍ PORIADOK REDAKČNEJ RADY 
 

1. Rokovanie redakčnej rady vedie vedecký redaktor edície. 
 
2. Program zasadnutia redakčnej rady pripravuje vedecký redaktor edície v spolupráci s 

príslušnými členmi rady a schvaľujú ho všetci prítomní členovia rady. 
 
3. Hlasovanie je platné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov redakčnej rady. V prípade 

rovnakého počtu hlasov rozhodujúcim hlasom je hlas vedeckého redaktora. 
 
4. Vedecký redaktor edície môže na zasadnutie redakčnej rady podľa aktuálnej potreby 

prizvať aj iných zamestnancov ŠGÚDŠ, spravidla zástupcov iných redakčných rád a 
zostavovateľov, prípadne spoluautorov príslušných vysvetliviek.  

 
5. Vedecký redaktor edície na zasadnutie redakčnej rady pravidelne prizýva aj predsedu 

vydavateľskej rady generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ a vedúceho oddelenia Vydavateľstva 
ŠGÚDŠ a propagácie. 

 
6. Prizvaní hostia sa nezúčastňujú na hlasovaní redakčnej rady. 
 
7.  Zápis z rokovania vyhotovuje člen redakčnej rady poverený vedeckým redaktorom. 
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8. V zápise z rokovania sa uvádzajú závery, rozhodnutia a úlohy s určením zodpovednosti 

a termínu plnenia. 

 
Článok 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Štatút redakčnej rady edície Vysvetlivky ku geologickým mapám je záväzný pre všetkých jej 
členov. 

 
2. Štatút nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 28. 10. 2016. 
 
3. Súčasťou štatútu sú 3 prílohy: 

 Príloha č. 1: Zloženie redakčnej rady edície Vysvetlivky ku geologickým mapám. 
 Príloha č. 2: Obsahová náplň titulov edície Vysvetlivky k regionálnym geologickým 

mapám v mierke 1 : 50 000. 
 Príloha č. 3: Obsahová náplň titulov edície Vysvetlivky k základným hydrogeologickým 

a hydrogeochemickým mapám v mierke 1 : 50 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Branislav Žec, CSc. 
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ 
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PRÍLOHA Č. 1 

K ŠTATÚTU REDAKČNEJ RADY EDÍCIE  
VYSVETLIVKY KU GEOLOGICKÝM MAPÁM 

 
 

ZLOŽENIE REDAKČNEJ RADY 
 
 
 Vedecký redaktor: RNDr. Juraj Maglay, PhD. 
 
 Členovia redakčnej rady: 
 
   1. RNDr. Alexander Nagy, CSc. (neogén), 

   2. Mgr. František Teťák, PhD. (paleogén, flyš), 

   3. Ing. Zoltán Németh, PhD. (paleozoikum), 

   4. RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. (kryštalinikum), 

   5. RNDr. Martin Kováčik, CSc. (granitoidy), 

   6. RNDr. Klement Fordinál, PhD. (biostratigrafia), 

   7. RNDr. Pavel Liščák, CSc. (inžinierska geológia), 

   8. RNDr. Peter Malík, CSc. (hydrogeológia), 

   9. Mgr. Daniel Marcin, PhD. (geotermálna energia), 

 10. doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. (geochémia životného prostredia), 

 11. Mgr. Dušan Kúšik (nerastné suroviny). 

 

 Prizývaní hostia: 
 
 1.  predseda vydavateľskej rady generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Ing. Branislav Žec, CSc.,  

 2.  vedúci oddelenia Vydavateľstva ŠGÚDŠ a propagácie RNDr. Ladislav Martinský,  

 3.  technická redaktorka Slávka Žideková. 
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PRÍLOHA Č. 2  
K ŠTATÚTU REDAKČNEJ RADY EDÍCIE  

VYSVETLIVKY KU GEOLOGICKÝM MAPÁM 
 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ TITULOV EDÍCIE  
VYSVETLIVKY K REGIONÁLNYM GEOLOGICKÝM MAPÁM V MIERKE 1 : 50 000 

 
 I.   edícia vysvetliviek k regionálnym geologickým mapám vychádza vo formáte A5. 
 II.  edícia vysvetliviek k regionálnym geologickým mapám vychádza vo formáte A4. 
 
Obálka každej z uvedených dvoch edícií má jednotnú grafickú aj obsahovú úpravu, pričom 

farba obálky vysvetliviek zodpovedá farbe obálky príslušnej vydanej regionálnej 
geologickej mapy. 

1.  strana obálky oboch edícií obsahuje: 
a) jednotne upravený názov vysvetliviek ku geologickej mape príslušného regiónu, 
b) mierku mapy, 
c) meno (mená) editora (editorov) vysvetliviek, 
d) logo a názov vydavateľa, miesto a rok vydania; 

2. a 3. strana obálky je pri oboch edíciách prázdna, 3. strana II. edície môže obsahovať 
graficky jednotne upravený odkaz na ďalšie pripravované tituly;  

4.  strana obálky obsahuje: 
a) v I. edícii: 

– priradené ISBN,  
b) v II. edícii: 

– lokalizačnú schému regiónu (zhodnú so schémou na obálke príslušnej mapy), 
– logo vydavateľa, 
– priradené ISBN. 

 
1.  strana patitulu oboch edícií je upravená jednotne a obsahuje skrátený názov vysvetliviek; 
2.  strana patitulu oboch edícií je upravená jednotne a obsahuje: 

a) mená najmenej 2 odborných recenzentov, 
b) meno predsedu vydavateľskej rady, 
c) meno vedeckého redaktora edície, 
d) mená členov redakčnej rady. 

 
Titulná strana oboch edícií je upravená jednotne a obsahuje: 

a) kompletný zoznam autorov vysvetliviek,  
b) kompletný zoznam autorov špecialistov, ktorí spolupracovali na zostavení 
vysvetliviek, 
c) celý názov vysvetliviek z 1. strany obálky vrátane mierky mapy, 
d) meno (mená) editora (editorov) vysvetliviek z 1. strany obálky, 
e) názov vydavateľa, miesto a rok vydania, 
f) v II. edícii aj logo vydavateľa; 

2.  strana titulu oboch edícií je upravená jednotne a obsahuje: 
a) vydavateľské oprávnenie, názov vydavateľa, miesto a rok vydania, 
b) priradené ISBN. 
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Text vysvetliviek je v základných kapitolách upravený jednotne v zmysle smernice MŽP SR 
č. 4/1996-3.1 z 20. 5. 1996 (príloha č. 8) a doplnený o kapitoly vychádzajúce z tohto 
štatútu. Skladá sa z nasledujúcich povinných a odporúčaných kapitol: 

a) Obsah, 
b) Abstrakt, 
c) Zoznam príloh (ak sú prílohy súčasťou vysvetliviek), 
d) I.  Úvod  

s podkapitolami: 
   Geografická a geomorfologická charakteristika územia, 
   Regionálny geologický prehľad, 
   Prehľad geologických výskumov a prác, 
e) II. Opis geologickej stavby, 
f) III.  Charakteristika vyčlenených geologických jednotiek, 
g) IV.  Tektonika, 
h) V.  Geologický a tektonický vývoj, 
i) VI.  Zhodnotenie geofyzikálnych údajov, 
j) VII.  Hydrogeologické pomery, 
k) VIII. Geofaktory životného prostredia, 
l) IX.  Nerastné suroviny (prehľad ložísk nerastov regiónu), 
m) X.  Významné geologické lokality, 
n) XI.  Záver, 
o) XII.  Literatúra (zoznam použitej literatúry), 
p) XIII. Summary (anglické resumé), 
r)  XIX. Prílohy (tabuľky, fototabuľky, obrázky, grafy a i.). 

 
Textovú časť vysvetliviek je možné pri niektorých regiónoch doplniť o odporúčanú kapitolu 

Pôdy (prehľad pôdnych typov územia regiónu). 
 
V kapitolách III – X sú názvy podkapitol nepovinné, spravidla určené autormi po dohode 

s editorom. 
 



 7

 
PRÍLOHA Č. 3  

K ŠTATÚTU REDAKČNEJ RADY EDÍCIE  
VYSVETLIVKY KU GEOLOGICKÝM MAPÁM 

 
OBSAHOVÁ NÁPLŇ TITULOV EDÍCIE  

VYSVETLIVKY K ZÁKLADNÝM HYDROGEOLOGICKÝM A HYDROGEOCHEMICKÝM 
MAPÁM V MIERKE 1 : 50 000  

 
Edícia vysvetliviek k základným hydrogeologickým a hydrogeochemickým mapám vychádza 

vo formáte A4. 
 
Obálky celej edície majú jednotnú grafickú aj obsahovú úpravu, pričom základná farba obálok 

všetkých vydávaných titulov je rovnaká. 
 

1. strana obálky obsahuje: 
a) jednotne upravený názov vysvetliviek k hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape 

príslušného regiónu, 
b) mierku mapy, 
c) meno (mená) editora (editorov) vysvetliviek, 
d) logo a názov vydavateľa, miesto a rok vydania, 
e) jednotne upravený výrez príslušnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mapy; 

2. a 3. strana obálky je prázdna, 3. strana môže obsahovať graficky jednotne upravený odkaz 
na ďalšie pripravované tituly; 

4. strana obálky obsahuje: 
a) lokalizačnú schému príslušného územia (regiónu) v rámci SR,  
b) logo vydavateľa, 
c) priradené ISBN.  

 
1. strana patitulu je upravená jednotne a obsahuje skrátený názov vysvetliviek; 
2. strana patitulu je upravená jednotne a obsahuje: 

a) mená najmenej 2 odborných recenzentov, 
b) meno predsedu vydavateľskej rady, 
c) meno vedeckého redaktora edície, 
d) mená členov redakčnej rady. 

 
Titulná strana je upravená jednotne a obsahuje: 

a) kompletný zoznam autorov vysvetliviek,  
b) celý názov vysvetliviek z 1. strany obálky vrátane mierky mapy, 
c) logo vydavateľa, 
d) meno (mená) editora (editorov) vysvetliviek z 1. strany obálky, 
e) názov vydavateľa, miesto a rok vydania; 

2. strana titulu je upravená jednotne a obsahuje: 
a) vydavateľské oprávnenie, názov vydavateľa, miesto a rok vydania, 
b) priradené ISBN. 

 

Text vysvetliviek je v základných kapitolách upravený jednotne v zmysle príloh smerníc 
č. 8/2004-7 a č. 9/2004-7 MŽP SR z 26. 10. 2004 a doplnený o kapitoly vychádzajúce 
z tohto štatútu. Skladá sa z nasledujúcich povinných a odporúčaných kapitol: 
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a) Obsah, 
b) Abstrakt, 
c) Zoznam príloh (ak sú prílohy súčasťou vysvetliviek), 
d) I.  Úvod;  
e) II. Prírodné pomery, s podkapitolami: 

1. Geomorfologické pomery (charakter krajiny a vegetácie v území), 
2. Klimatické pomery, 
3. Hydrologické pomery, 
4. Geologické pomery,  

4.1. Súčasný stav geologickej preskúmanosti územia, 
4.2. Geologický vývoj a charakteristika litostratigrafických jednotiek, 
4.3. Geologicko-tektonická stavba územia, 

5. Činnosť človeka, významne ovplyvňujúca hydrogeologické a hydrogeochemické 
pomery územia; 

f) III. Hydrogeologická a hydrogeochemická preskúmanosť územia, s podkapitolami: 
1. Súčasný stav hydrogeologickej a hydrogeochemickej preskúmanosti územia, 
2. Hranice hydrogeologických rajónov a útvarov podzemnej vody v území; 

g) IV. Použité údaje a metodika ich spracovania, s podkapitolami: 
1. Charakteristika dokumentačného materiálu použitého na zostavenie 

hydrogeologickej mapy, 
2. Spôsob spracovania hydrogeologických údajov, 
3. Charakteristika reprodukovateľnosti použitého hydrogeochemického dokumen- 

tačného materiálu, 
4. Spôsob spracovania hydrogeochemických údajov; 

h) V. Hydrogeologická charakteristika územia, s podkapitolami: 
1. Hydrogeologická charakteristika hornín (vrátane charakteristiky rozdelenia 

hydraulických parametrov hornín), 
2. Obeh a režim podzemnej vody; 

i) VI. Hydrogeochemické pomery, s podkapitolami: 
1. Charakteristika procesov tvorby chemického zloženia podzemnej vody, 

1.1. Primárne (prírodné) faktory, 
1.2. Antropogénne faktory, 

2. Charakteristika a klasifikácia chemického zloženia podzemnej vody, 
2.1. Všeobecná charakteristika chemického zloženia podzemnej vody, 
2.2. Charakteristika chemického zloženia podzemnej vody vyčlenených hydro- 

geochemických skupín, 
2.3. Režimové pozorovanie chemického zloženia podzemnej vody v rámci  

národného monitoringu SHMÚ, 
3. Charakteristika kvalitatívnych vlastností podzemnej vody, 
4. Charakteristika území navrhnutých na následné práce v podrobnejších mierkach; 

j) VII. Údaje o množstve a odberoch podzemnej vody, 
k) VIII. Banská voda, 
l) IX.  Minerálna a geotermálna voda, 
m) X.  Záver, 
n) XI.  Literatúra (zoznam použitej literatúry), 
o) XII. Summary (anglické resumé), 
p) XIII. Prílohy (tabuľky, fototabuľky, obrázky, grafy a i.). 
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Vnútorná skladba textu podkapitol II.4.2, III.1, III.2, IV.4, V.1, V.2, VI.1.1, VI.2.2 a VI.3, 
ako aj názvy hierarchicky nižších nadpisov sú nepovinné, spravidla určené autormi po 
dohode s editorom. 

 
Názov a obsah kapitol VIII a IX sa prispôsobí regionálnym pomerom podľa výskytu banskej 

vody, zdrojov minerálnej vody a zdrojov geotermálnej vody v regióne. 
 


