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Príloha č. 1 

 

Právne predpisy a dokumenty súvisiace s koncepciou 

 

Všeobecne záväzné právne predpisy 

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších pred-

pisov. 

Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších 

predpisov. 

Vyhláška MŽP SR č. 337/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologic-

kých prác. 

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o 

ich spoločenskom ohodnocovaní v znení vyhlášky MŽP SR č. 647/2008 Z. z. 

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskor-

ších predpisov. 

Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov. 

Nariadenie vlády SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených neras-

tov. 

Vyhláška MŽP SR č. 33/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  

č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška MŽP SR č. 255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťa-

žobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 

v znení vyhlášky MŽP SR č. 212/2016 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 

ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších pred-

pisov. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality 

v oblasti vodnej politiky v znení nariadenia vlády SR č. 126/2014 Z. z. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hod-

noty a zoznam útvarov podzemných vôd. 

Nariadenie vlády SR č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre che-

mickú analýzu a monitorovanie stavu vôd.  

Nariadenie vlády SR č. 416/2011 Z. z o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd 

v znení nariadenia vlády SR č. 213/2016 Z. z. 

Vyhláška MŽP SR č. 73/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných 

a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok a podzemných vodách a o 

postupoch na ich zvrátenie. 
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Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kú-

peľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona  

č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Nariadenie vlády SR č. 107/2010 Z. z. o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prí-

rodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín. 

Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 362/2015 Z. z. 

Vyhláška MŽP SR č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej 

infraštruktúre pre priestorové informácie.  

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných 

pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v 

ochranných pásmach vodárenských zdrojov. 

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Dokumenty EÚ 

Smernica EP a Rady 2000/60/ES ustanovujúcej rámec pôsobnosti Spoločenstva v oblasti vod-

nej politiky (Rámcová smernica o vode). 

Oznámenie Komisie ES Rade, EP, EHSV a Výboru regiónov z 21. 12. 2005 Tematická straté-

gia trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.  

Oznámenie Komisie EP a Rade z 20. 11. 2008 Iniciatíva v oblasti surovín - zabezpečovanie 

našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť. 

Správa pracovnej skupiny Európskej skupiny zo 17. 6. 2010 Kritické nerastné suroviny pre EÚ. 

Usmernenie EK pre nové činnosti v oblasti ťažby neergetických surovín v súlade s požiadav-

kami sústavy Natura 2000 (júl 2010). 

Oznámenie Komisie Rade, EHSV a Výboru regiónov z 2. 2. 2011: Riešenie problémov na ko-

moditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami. 

Uznesenie EP z 13. septembra 2011 o účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu. 
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Smernica EP a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a 

o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc EP a Rady 2000/60/ES, 

2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006. 

Odporúčanie Komisie z 22. januára 2014 o minimálnych zásadách pre prieskum a ťažbu uhľo-

vodíkov (ako napríklad bridlicového plynu) s použitím vysokoobjemového hydraulického 

štiepenia.  

Správa EP o vplyve ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice na životné prostredie 

(2011). 

Európska stratégia energetickej bezpečnosti - oznámenie komisie EP a Rade (2014). 

Smernica EP a Rady 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na 

dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov. 

 

Uznesenia vlády SR 

Uznesenie vlády SR č. 620/1993 k návrhu na realizáciu monitorovacieho systému životného 

prostredia SR a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR. 

Uznesenie vlády SR č. 907/2002 ku koncepcii trvalo udržateľného využívania zdrojov horni-

nového prostredia. 

Uznesenie vlády SR č. 722/2004 k aktualizácii surovinovej politiky SR pre oblasť nerastných 

surovín. 

Uznesenie vlády SR č. 771/2006 k správe o geotermálnom prieskume územia SR. 

Uznesenie vlády SR č. 636/2007 k správe o vplyve geologického prostredia na zdravotný stav 

obyvateľstva. 

Uznesenie vlády SR č. 73/2012 ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prie-

skumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020). 

Uznesenie vlády SR č. 413/2013 k správe o havarijných svahových deformáciách a o nevyhnut-

nosti eliminácie hrozieb na životy a majetok obyvateľov. 

Uznesenie vlády SR č. 148/2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy. 

Uznesenie vlády SR č. 15/2015 k Aktualizácii Koncepcie geoparkov SR. 

Uznesenie vlády SR č. 7/2016 k Štátnemu programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 

- 2021). 

 

Interné predpisy 

Smernica MŽP SR č. 1/1996-3.2 na zostavovanie inžinierskogeologických máp. 

Smernica MŽP SR č. 3/1996-3.1 na zostavovanie a vydávanie regionálnej mapy ložísk a prog-

nóz nerastov. 

Smernica MŽP SR 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. 

Smernica MŽP SR č. 1/1999-3.2 na zostavovanie a vydávanie mapy geochemických typov hor-

nín v mierke 1: 50 000. 

Smernica MŽP SR č. 3/1999-3 na zostavovanie a vydávanie inžinierskogeologických máp 

v mierke 1: 50 000. 

Smernica MŽP SR č. 4/1999-3 na zostavovanie a vydávanie geochemickej mapy riečnych se-

dimentov v mierke 1: 50 000. 

Smernica MŽP SR č. 5/1999-3 na zostavovanie a vydávanie základnej pôdnej mapy v súbore 

máp geologických faktorov životného prostredia v mierke 1: 50 000. 

Smernica MŽP SR č. 6/1999-3 na zostavovanie a vydávanie pedogeochemickej mapy v súbore 

máp geologických faktorov životného prostredia v mierke 1: 50 000. 
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Smernica MŽP SR č. 1/2000-3 na zostavovanie a vydávanie máp prírodnej a umelej rádioakti-

vity v mierke 1: 50 000. 

Smernica MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geo-

grafickom informačnom systéme. 

Smernica MŽP SR č. 8/2004-7 na zostavovanie základných hydrogeologických máp v mierke 

1: 50 000. 

Smernica MŽP SR č. 9/2004-7 na zostavovanie základných hydrogeochemických máp v mierke 

1: 50 000. 

Smernica MŽP SR č. 1/2015/-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

 

Slovenské technické normy (okrem skúšobných noriem) 

STN 72 0511 Geologické a petrografické značky sedimentárnych hornín. 

STN 72 0512 Geologické a petrografické značky magmatických hornín. 

STN 72 0513 Geologické a petrografické značky. Metamorfované horniny. 

STN 72 0514 Geologické a petrografické značky. Minerály. 

STN 72 0515 Geologické a petrografické značky. Tektonické značky. 

STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb. 

STN 73 1010 Názvoslovie a značky v geotechnike. 

STN 72 1510 Kamenivo na stavebné účely. Názvoslovie a klasifikácia. 

STN EN 12670 Prírodný kameň. Terminológia (72 1801).  

STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných 

plôch (72 1501).  

STN EN 13055-1 Ľahké kamenivo. Časť 1: Ľahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej 

malty (72 1505). (Nahradená STN EN 13055 Ľahké kamenivo. Predchádzajúca norma sa 

môže používať do 28. 02. 2018).  

STN EN 13055-2, 2005: Ľahké kamenivo. Časť 2: Ľahké kamenivo do bitúmenových zmesí a 

na nátery a do nestmelených a stmelených vrstiev (72 1505). (Nahradená STN EN 13055 

Ľahké kamenivo. Predchádzajúca norma sa môže používať do 28. 02. 2018).  

STN EN 13139 Kamenivo do malty (72 1503).   

STN EN 13383-1 Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky (72 1507). 

STN EN 14475 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie 

(73 1009).   
STN EN ISO 10318-1 Geosyntetika. Časť 1: Termíny a definície (ISO 10318-1: 2015). 

STN EN ISO 10318-1 Geosyntetika. Časť 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015).   

STN EN ISO 14 688-1 Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. 

Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14 688-1: 2002) (72 1003).  

STN EN ISO 14 688-2 Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. 

Časť 2: Princípy klasifikácie (ISO 14 688-2: 2004) (72 1003).   
STN EN ISO 14 689-1 Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných 

hornín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14 689-1: 2003) (72 1001).   

STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text) (72 1502). 

STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko (72 1506). 

STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov použí-

vaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text) (72 1504). 

STN EN 1467 Prírodný kameň. Neopracované bloky. Požiadavky (72 1140). 

STN 44 3705 Hodnotenie citlivosti hornín a zraniteľnosti horninového prostredia.  

STN 75 0111 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie. 

STN 75 0130 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie ochrany vôd a procesov zmien kvality vôd. 

STN 75 0170 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kvality vôd. 
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STN EN ISO 748 Hydrometria. Meranie prietoku kvapalín v otvorených korytách pomocou 

vodomerných vrtúľ alebo plavákov (ISO 748: 2007) (75 1202). 

STN EN ISO 6416 Hydrometria. Meranie prietoku ultrazvukovou (akustickou) metódou (ISO 

6416: 2004) (75 1301). 

STN ISO 1088 Hydrometria. Rýchlostno-plošné metódy s použitím hydrometrických vrtúľ. 

Zber a spracovanie údajov na stanovenie neistôt merania prietokov (75 1309). 

STN 75 1410-1 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej 

vodnosti. Časť 1: Charakteristiky denných vodných stavov a prietokov (75 1410). 

STN 75 1410-2 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej 

vodnosti. Časť 2: Charakteristiky mesačných vodných stavov a prietokov (75 1410). 

STN 75 1410-3 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej 

vodnosti. Časť 3: Charakteristiky ročných vodných stavov a prietokov (75 1410). 

STN 75 1500 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Základné ustanovenia. 

STN EN 14968 / STN 75 1509 Sémantika výmeny údajov podzemných vôd (75 1509). 

STN 75 1510 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia hydrologického 

režimu hladín podzemných vôd. 

STN 75 1520 Hydrogeológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia výdatnosti 

prameňov. 

STN 73 6614 Skúšky zdrojov podzemnej vody. 

STN 73 6615 Zachytávanie podzemnej vody. 

STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou. 

STN 75 3310 Odkalisko. 

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín.. 

STN 72 1510 Kamenivo na stavebné účely. Názvoslovie a klasifikácia. 

STN 73 1010 Názvoslovie a značky v geotechnike. 

STN 73 3041 Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky. 

STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. 

STN 73 3055 Stavba ciest. Využitie hlušín v cestnom staviteľstve. 

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic.  

STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií. 

STN 73 7501 Navrhovanie konštrukcií razených nadzemných objektov. Spoločné ustanovenia.  

STN 83 8107 Skládkovanie odpadov. Nakladanie s priesakovými kvapalinami zo skládok od-

padov.  

STN EN 206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (73 2403). 

STN EN 1990/NA1 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií. Národná príloha (73 0031). 

STN EN 1997-1 Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pra-

vidlá (73 0091). 

STN EN 1997-2 Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skú-

šanie horninového prostredia (73 0091). 

STN EN 1998-1 Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeo-

becné pravidlá, seizmické zaťaženie a pravidlá pre budovy (73 0036). 

 


