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Úlohy geológie v životnom prostredí 

JÁN KURAŇ 

Slovenský geologický úrad. Bukureštská 4. 817 62 Bratislava 

(Doručené 16. 1. 1989) 

Tvorba a ochrana životného prostredia pre svoju 
závažnosť bola zahrnula aj do Hlavných smerov 
hospodárskeho rozvoja na roky 1986—1990 s výhľa

dom do roku 2000. Tento fakt a základný cieľ 
— splniť strategické úlohy vecného rozvoja starostli

vosti o životné prostredie v SSR a celej ČSSR je 
nosným smerom pre plnenie celoštátnej Koncepcie 
tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho 
využívania prírodných zdrojov SSR do roku 2000. 
schválenej uznesením vlády ČSSR č. 219/1988 
a u/nesením vlády SSR č. 209/1988. 

Horninové prostredie predstavuje dôležitú sféru 
starostlivosti o životné prostredie zvlášť vo vzťahu ku 
geologickým faktorom. Od nej závisí odborné, poho

nné a racionálne riešenie mnohých investičných 
zámerov, výrobných úloh a problémov urbanizmu 
a územného plánovania. Obsahovo môže ísť o súbor

ný geologický výskum, vyhľadávací či orientačný 
geologický prieskum až po sanačné opatrenia pri 
odstraňovaní havarijných stavov v zosuvnej proble

matike alebo ochrane podzemných vôd. 
Činnosť rezortu geológie sa naďalej stále viac 

zameriava na oblasť plnenia opatrení a uznesení 
z tvorby a ochrany životného prostredia. 

Dlhodobo sa v rezorte SGÚ vytvára register zosu

nov. Pravidelne sa zabezpečuje prieskum a sanácia 
zosuvných lokalít havarijného charakteru. 

Geologické práce a režimové pozorovania už 
v rámci hydrogeologického výskumu a prieskumu 
prispeli k lepšiemu poznaniu a upresneniu bilancie 
podzemných vôd na území SSR. Úlohy sú zamerané 
hlavne na zabezpečovanie zdrojov podzemných vôd 
v nedostatkových oblastiach. Aj tu sa dosahujú pozi

^ tívne výsledky tak v prognóznych zdrojoch, ako aj vo 
využiteľných zásobách. 

Len v roku 1987 sa hydrogeologický prieskum 
realizoval cca na 60 lokalitách s možným znečistením 
životného prostredia. Riešili sa predovšetkým úloh} 
ochrany podzemných vôd pred ropným znečistením, 
ale i znečistením z poľnohospodárskej a priemyselnej 
výroby. Prieskumnosanačné práce majú zväčša dlho

dobý charakter a investorské organizácie opätovne 
objednávajú ďalšie geologické, technické a sanačné 

práce v kontaminovaných lokalitách, ako sú lokalitv 
Dubová — Predajná — skládka gudrónov. Pozdišov
ce. Čierna nad Tisou. Vojany. Sliač — Vlkanová 
a ďalšie. 

Z rozsiahlejších úloh rieši Inžinierskogeologickv 
a hydrogeologický prieskum, štátny podnik. Žilina 
a Geologický ústav Dionýza Štúra v spolupráci so 
Slovenským hydrometeorologickým ústavom sledo
vanie kvality podzemných vôd na území SSR 
v kvartérnych sedimentoch a študijné sa zabezpečuje 
sledovanie kvality vôd aj v predkvartérnych útvaroch 
Západných Karpát. 

\ rezorte sa rozširuje program na riešenie úloh 
regionálneho hydrogeologického prieskumu. Vytvori

li sa tak ďalšie predpoklady na vodohospodárske 
využitie zdrojov podzemných vôd a ich ochranu a na 
splnenie opatrení na zabezpečenie príslušných 
uznesení vlády SSR k plneniu úloh v problematike 
tvorby a ochrany životného prostredia. 

Rozpracovali sa metódy hodnotenia geofaktorov 
životného prostredia na úrovni inžinierskogeologické

ho výskumu a prieskumu. V rámci výskumu sa 
ukončili práce na zmapovanie všetkých antropogén

nych sedimentov na území Veľkej Bratislavy a sva

hoch Malých Karpát. 
V eľmi výrazne sa začali využívať poznatky z 27. 

medzinárodného geologického kongresu v Moskve, 
kde sa konštatovalo, že racionálne využívanie prírod

ných zdrojov nie je možné bez komplexného štúdia 
horninového masívu. 

Výsledky pravidelného geochemického pozorova

nia zmien v životnom prostredí, ktoré dlhodobo 
zabezpečuje Inštitút mineralógie, geochémie a kry.šta

lochémie, sa na základe poznatkov zo zahraničia 
transformovali na naše podmienky pri návrhu projek

tu na zavedenie geochemických metód a ich aplikáciu 
pn hodnotení životného prostredia v podmienkach 
mestských aglomerácií. 

Podľa overenej metodiky sa má zhodnotiť územie 
Veľkej Bratislavy so zvláštnym zameraním na sledo

vanie najvážnejších kontaminantov a ťažkých kovov. 
Problematika laboratórneho využívania neobnoví

teľných prírodných zdrojov je neoddeliteľnou súčas
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tou štátnej politiky starostlivosti o životné prostredie. 
Intenzívne využívanie prírodných zdrojov a skutoč

nosť, že ČSSR disponuje z vlastných zdrojov iba 
niektorými palivami a obmedzeným sortimentom 
nerastných surovín, vyžaduje ich racionálnu ťažbu 
a efektívne využitie. 

Vvužívanie zásob uhlia ako energetický zdroj nie

koľko najbližších desiatok rokov sa v rozhodovacom 
procese dostáva do protikladu s požiadavkou využiť 
uhlie (hnedé) ako cennú surovinu pre chemický 
priemysel. Podobná je problematika ropy. 

Racionálne využívanie prírodných zdrojov sa bude 
uplatňovať tak vo sfére rudných surovín (využívanie 
odpadov, háld a úpravníckych odpadov s minimalizá

ciou množstva odpadu zo súčasných banských závodov 
a ich úpravní). ako aj vo sfére nerudných surovín 
(najmä ťažba štrkopieskov a jej vplyv na ochranu pôd

neho fondu, zdrojov podzemných vôd a pod.) 
Pri palivách a energetike treba uviesť do súladu 

s platnou legislatívou ukladanie a využívanie sprie

vodných surovín, ktoré bude možné využívať ako 
druhotné suroviny (keramické íly. piesky, štrkopiesky, 
kaolíny, bentonity. tehliarske suroviny a pod.). 

Doterajšie legislatívne opatrenia na zabezpečenie 
tvorby a ochrany životného prostredia ako celku sú 
nateraz málo účinné. Zamerané sú viac na reguláciu 
zložiek a izolovaných činností týkajúcich sa životného 
prostredia ako na reguláciu celospoločenských zá

ujmov v subsystémoch v rámci jednotného systému 
životného prostredia. 

Na celoštátnej i národných úrovniach prebiehajú 
analýzy súčasnej právnej úpravy starostlivosti o život

né prostredie a jeho základné zložky a na ich základe 
sa doriešia otvorené problémy, ako aj právnou 
úpravou nepokryté oblasti starostlivosti o životné 
prostredie. V zmysle uznesenia vlády SSR č. 209/88 
bude spracovaný návrh opatrení v súvislosti s prípra

vou nového zákona o životnom prostredí: návrh má 
byť predložený vláde ČSSR v roku 1989. Slovenský 
geologický úrad uplatňuje názor, že do nového záko

na je vhodné zahrnúť aj problém ochrany horninové

ho prostredia a súvisiacich geoláktorov. 
Pre geológiu, ktorá ako iné vedné odbory je stále. 

vo vývoji a v pravom slova zmysle v prestavbe svojej 
koncepcie, bol významný rok 1988. keď v apríli 

Slovenská národná rada schválila a vyhlásila zákon 
o geologických prácach a o Slovenskom geologickom 
úrade (geologický zákon), ktorý je publikovaný 
v Zbierke zákonov pod číslom 52/1988. 

Geologický zákon upravuje oblasť činností, ktorých 
významnou hospodárskou a odbornou úlohou je 
skúmať geologickú stavbu štátneho územia, vyhľadá

vať a skúmať ložiská nerastov, zdroje podzemných 
obvčajných. stolových, minerálnych a termálnych 
vôd. overovať inžinierskogeologické pomery základo

vej pôdy. skúmať zosuvné územia a navrhovať ich 
stabilizáciu, pripravovať výstavbu podzemných zá

sobníkov a pôsobiť aj v iných oblastiach národného 
hospodárstva. Od výsledkov geologických prác závisí 
súčasná i budúca ťažba nerastných surovín, riešenie 
vodohospodárskych problémov, overovanie a ochra

na liečivých a minerálnych vôd. racionálne zaklada

nie stavieb, bonitná klasifikácia pôdy. perspektívne 
využitie zdrojov termálnych vôd a zemského tepla na 
energetické účely a objasňovanie geochemických, 
geodynamických a iných geologických faktorov, 
ovplyvňujúcich životné prostredie a ľudské zdravie. 

Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 1988. Okrem 
zákonov Slovenský geologický úrad a Český geologic

ký úrad pripravili vykonávacie právne predpisy ku 
geologickému zákonu a k novému banskému zákonu 
č. 44/1988 Zb. Možno konštatovať, že geologickým 
zákonom a vykonávacími predpismi ku geologickému 
zákonu sa okrem existujúceho banského práva vytvo

rili aj základy geologického práva. 

Upresnenie nového vzťahu k životnému prostrediu 
v podmienkach modernej spoločnosti predpokladá 
zvýšenie úrovne a pretvorenie samotného spôsobu 
plánovania, výstavby a nadväzne aj samotného spô

sobu života u nás. 
Doterajšou svojou činnosťou, zvlášť v posledných 

rokoch, sa geológia v Českom geologickom úrade 
a Slovenskom geologickom úrade aktívne zúčastňuje 
na tvorbe a ochrane životného prostredia. Vytvára sa 
osobitná koncepcia i programy, aby geológia pomoh

la štátu problém životného prostredia riešiť. V geoló

gii je dosť skúseností z domu i zo sveta, aby sa tieto 
úlohy riešili na vysokej vedeckej a technickej úrovni, 
existuje tiež dlhodobá medzinárodná spolupráca 
s mnohými štátmi. 


