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2.3. ANTROPOGÉNNE SEDIMENTY CHARAKTERU 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 

2.3.1. Základná charakteristika monitorovacej siete 
Základné metodické princípy riešenia monitorovania antropogénnych sedimentov 

charakteru environmentálnych záťaží (ASCHEZ) vychádzajú z viacerých zdrojov. Základná 
štruktúra systému bola navrhnutá RNDr. M. Kováčikovou, pričom sa hlavne z dôvodov novo 
získavaných poznatkov a meniacich sa legislatívnych požiadaviek až do dnešnej podoby 
postupne upravovala. Podrobný opis základnej monitorovacej siete je obsiahnutý v 
zodpovedajúcich častiach predchádzajúcich správ (Klukanová et al., 1998, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Do roku 2006 prebiehal v rámci ČMSGF Monitoring 
antropogénnych sedimentov pochovaných (ďalej len ASP) (pôvodne podsystém 08) 
a geotechnická pasportizácia odkalísk. V podsystéme 06 sa vykonával Monitoring zmien 
antropogénnych sedimentov. V roku 2005 došlo ku vytvoreniu novej koncepcie monitorovania, 
čo sa odrazilo v názve aj obsahovej náplni podsystému od roku 2006. 

Geotechnická pasportizácia a hodnotenie odkalísk, ktorá sa riešila v rámci podsystému 08 
od roku 2003, prešla kontinuálne a bez zmien do podsystému 03. Podsystém 06 Monitoring zmien 
antropogénnych sedimentov prešiel od roku 2006 kontinuálne do podsystému 03. 

ASP, monitorované do roku 2006 tvoria podmnožinu starých ekologických záťaží, ktoré je 
možné definovať ako človekom vytvorené objekty v prírodnom prostredí s predpokladaným 
vplyvom na vybrané zložky životného prostredia. Cieľom úlohy bolo vyhľadanie lokalít 
budovaných ASP, dokumentovanie vývoja reliéfu, charakteristika antropogénneho materiálu 
a podložia, na ktorom sa nachádza, hodnotenie možného vplyvu na životné prostredie, výber 
lokalít na ďalšie sledovanie a monitorovanie ich vplyvu na jednotlivé zložky životného 
prostredia, ako aj spracovanie údajov do parciálneho informačného systému. Možno konštatovať, 
že ciele úlohy boli naplnené. Bolo preferované regionálne zameranie úlohy – t.j. evidencia lokalít 
budovaných ASP na území celého Slovenska (Bratislava, Žitný ostrov, stredné Slovensko, 
severné Slovensko a východné Slovensko). Pre lokality ASP boli definované základné skupiny 
materiálov, vychádzajúce z reálneho výskytu na území SR. V rámci podsystému 08 ASP bolo 
vytvorených päť základných skupín ASP: zakryté skládky odpadov, sedimenty v centrách miest 
ako výsledok dlhodobého osídlenia (pracovne nazvané mestské sedimenty), priemyselné 
sedimenty v areáloch veľkých priemyselných podnikov, antropogénne sedimenty ako dôsledok 
povrchovej a podpovrchovej ťažobnej činnosti (pracovne nazvané banské sedimenty), produkty 
energetických a spaľovacích zariadení, zariadení na úpravu, alebo vedľajší produkt spracovania 
(pracovne nazvané zakryté škváry, popoly a kaly). Na obr. 2.3.1 je umiestnenie sledovaných 
lokalít v podsystéme 08, monitorovanie ktorých bolo ukončené v roku 2006. 

Medzi sledované lokality podsystému 03 Antropogénne sedimenty charakteru 
environmentálnych záťaží Čiastkového monitorovacieho systému geologických faktorov 
(ČMSGF), výber ktorých prebiehal v roku 2006, boli od roku 2007 zaradené lokality s výskytom 
antropogénnych sedimentov, ktoré predstavujú významné riziko ohrozenia jednotlivých zložiek 
geologického prostredia. Cieľom tohto podsystému je zabezpečiť kontinuálne zaznamenávanie a 
hodnotenie informácií o stave týchto antropogénnych sedimentov charakteru enviromentálnych 
záťaží. Spolu bolo do podsystému 03 zaradených do roku 2009 11 lokalít s cieľom zabezpečenia 
kontinuálneho environmentálneho monitoringu. Odberné miesta sú lokalizované v informačnom 
systéme podsystému 03 ČMSGF. 
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Obr. 2.3.1: Lokality podsystému 08 ČMSGF do roku 2006 
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Monitoring ASCHEZ (podsystém 03) sa člení od roku 2007 na: 

− Environmentálny monitoring skládok a odkalísk, 
− Geotechnická pasportizácia a hodnotenie odkalísk, 
− Monitoring zmien vlastností antropogénnych sedimentov. 

 

A. Environmentálny monitoring skládok a odkalísk 
Environmentálny monitoring skládok a odkalísk sa vykonával od roku 2007 formou 

bodového monitorovania reprezentatívnych lokalít. Výber týchto lokalít bol založený na kritériu 
typologickom (podmieňujúcom šírenie znečistenia v závislosti od hydrogeologických podmienok 
na lokalite), regionálno-geologickom (z ktorého vyplýva situovanie reprezentatívnych lokalít do 
základných geologických regiónov Západných Karpát – obr. 2.3.2, Biely et al., 1996) a kritériu 
ekonomickom (podmieňujúcom výber takých lokalít, ktorých monitorovanie je z 
celospoločenského hľadiska najdôležitejšie a na ktorých je už k dispozícii aspoň základná sieť 
monitorovacích objektov, ktorá sa však musí udržiavať, prípadne dopĺňať novými objektmi 
a monitorovacími metódami). 

Výber monitorovaných lokalít však nie je nemenný a v priebehu riešenia sa ich počet a 
lokalizácia upravujú podľa aktuálnych celospoločenských požiadaviek i podľa monitorovaním 
zhodnoteného stavu lokalít. Podľa tých istých kritérií sa upravuje i rozsah metód a frekvencia 
monitorovania. 

V roku 2006 boli dokončené rozpracované práce, v rámci predchádzajúceho podsystému 
08 a navrhnuté boli na zaradenie do podsystému lokality, ktoré predstavujú veľké riziko 
ohrozenia zložiek životného prostredia na základe návrhov riešiteľského kolektívu, na základe 
dovtedy vykonaných terénnych obhliadok lokalít a štúdia odbornej literatúry, resp. príslušných 
záverečných správ, napr. Vybíral, Hrabinová, Gajdoš, Matys, Némethyová, 2005: Západné 
Karpaty - vybrané regióny - monitorovanie vplyvu environmentálnych záťaží na geologické 
činitele životného prostredia, orientačný GP ŽP. Úloha MŽP SR: 140901/1136/Prj/Sk. 
Bratislava: Sensor, spol. s r.o. Ide o nasledujúce lokality: Budmerice, Bratislava – Devínska Nová 
Ves – Srdce, Myjava – Holičov vrch, Šulekovo – Fe kaly, Nové Mesto nad Váhom, Košice – 
Rozhanovce, Kráľova Lehota, Spišská Belá, Gemerská Hôrka, Spišská Nová Ves – Kudelnik, 
Malá Lúč, Topolníky – Lapagoš, Zlaté Klasy, Veľký Meder, Horný Bar – Šuľany. Tieto lokality 
boli zhodnotené najmä z pohľadu zabezpečenia dlhodobého kontinuálneho monitorovania. 

V roku 2007 boli medzi sledované lokality podsystému 03 ČMS GF zaradené lokality 
s výskytom antropogénnych sedimentov, ktoré predstavujú riziko ohrozenia jednotlivých zložiek 
geologického prostredia a zároveň je možné zabezpečiť kontinuálne zaznamenávanie a 
hodnotenie informácií o stave týchto antropogénnych sedimentov charakteru enviromentálnych 
záťaží. Ide o nasledujúce lokality: Bratislava – Devínska Nová Ves, Bojná, Myjava (Surovín 
a Holíčov vrch), Šulekovo, Krompachy – Halňa, Prakovce, Šaľa, Zemianske Kostoľany – 
Chalmová, Poša. 

Od roku 2008 boli lokality doplnené o lokalitu Modra, ktorá je priebežne rekultivovaná 
a dochádza k únikom priesakov zo zakrytej skládky, ktoré obsahujú látky znečisťujúce životné 
prostredie, do horninového prostredia. Z hľadiska dostupnosti je možné na tejto lokalite 
detailnejšie sledovať režimové zmeny prejavov znečistenia skládky na okolité prostredie a overiť 
predpoklady, ktoré boli sledované v predchádzajúcom výskume. 

Pri výbere monitorovaných lokalít pre rok 2009 sa vychádzalo zo štruktúry podsystému, 
ktorá bola spracovaná v roku 2008 v súlade s aktualizovaným cyklom monitorovania. 
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V roku 2009 sa environmentálny monitoring uskutočnil na 8 lokalitách: Myjava, Modra, 
Šulekovo, Bojná, Krompachy – Halňa, Šaľa, Zemianske Kostoľany - Chalmová a Poša. 

Na získanie informácií o lokalitách sa použili dostupné zdroje od prevádzkovateľov 
a majiteľov EZ, informácie získané od pracovníkov Obvodných úradov životného prostredia, 
expertov a vlastné merania vykonané pracovníkmi ŠGÚDŠ. 

 
 
Obr. 2.3.2: Lokalizácia monitorovaných lokalít v rámci environmentálneho monitoringu 
 
B. Geotechnická pasportizácia a hodnotenie odkalísk 

Cieľom tejto časti podsystému 03 je postupná inovácia identifikačných listov odkalísk na 
Slovensku s následnou prehľadnou kontrolou, plánovaným prístupom k sanáciám, likvidáciám, 
k prevádzke a využívaniu odkalísk. V rámci geotechnického monitoringu odkalísk sa ročne 
dopĺňajú identifikačné listy piatich až šiestich odkalísk na základe výberu dodávateľa – Stavebnej 
fakulty STU (na základe výberu z tab. 2.3.1). 

Odkaliská sú definované (podľa kategorizácie Medzinárodnej priehradárskej komisie - 
ICOLD) ako vodné stavby I. až IV. kategórie a podliehajú povinnému technicko-bezpečnostnému 
dohľadu. Je to spolu vyše 50 odkalísk s rôznym druhom deponovaného materiálu, v rôznych 
štádiách existencie. Niektoré už sú rekultivované, mnohé sú v útlmovej prevádzke, iné sú vo fáze 
intenzifikácie a niektoré sú v regulérnej prevádzkovej činnosti. Existencia popolových a 
priemyselných odkalísk a odkalísk úpravní farebných kovov a rúd predstavuje rozsiahlu množinu 
geotechnických problémov spojených s prípravou, projektovaním, výstavbou, prevádzkou, 
intenzifikáciou, rekultiváciou a využívaním odkalísk. Väčšina ukladaných geomateriálov sú 
odpady elektrární a teplární (škvára a popoly) a produkty úpravní rúd (flotačné kaly). Menší 
podiel predstavuje uhoľná hlušina, ktorá sa často po úprave využíva. Kaly z chemických 
prevádzok nemajú jednotný charakter a každý kal je treba hodnotiť individuálne. Odkaliská stále 
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predstavujú nákladné, nebezpečné a náročné objekty. Dnes sú veľkými skládkami 
nevyužiteľného materiálu, v budúcnosti môžu byť surovinovými základňami nemalého významu. 
Súčasnou realitou je skutočnosť, že odstraňovanie a spracovanie odpadov bez nepriaznivého 
vplyvu na ekosféru zatiaľ nie je známe. 

V roku 2003 sa venovala pozornosť siedmym popolovým odkaliskám. Okrem jedného 
(Nové odkalisko MT a.s. Martin) sú všetky v prevádzke. Naznačila sa aj problematika odkaliska 
v Žiari nad Hronom – Kalové a škvarové polia. V roku 2004 (druhá časť hodnotenia a pasportov) 
boli zhrnuté poznatky o dvoch priemyselných odkaliskách (uloženie vápenných kalov) a o troch 
odkaliskách rudných odpadov (flotačné kaly). V roku 2005 (tretia časť) boli analyzované 2 
popolové odkaliská (Poša a Košice), stabilizovaný násyp popola v Handlovej a dve rudné 
odkaliská (Slovinky a Nižná Slaná). V roku 2006 bolo analyzovaných spolu päť odkalísk: dve 
odkaliská priemyselného odpadu (Nováky 6 a Plešivec) a tri odkaliská rudných odpadov 
(flotačných kalov – Pezinok staré a nové, Bankov – staré). Zámerne boli v tejto štvrtej časti 
spolupráce so Stavebnou fakultou STU zaradené odkaliská, ktoré sú z rôznych dôvodov rizikové, 
a o ktorých sa len obtiažne dajú získať aspoň minimálne informácie. Okrem jedného (Nováky 6) 
sú všetky trvale alebo dočasne mimo prevádzky. Vždy však ostávajú dlhodobou záťažou pre 
krajinu. Aj po skončení prevádzky tieto diela stále znamenajú pre svoje okolie zdroj možnej 
havárie. Havárie opustených neprevádzkovaných odkalísk nie sú každodenné, ale v materiáloch 
Medzinárodnej priehradárskej komisie (ICOLD) sú takéto prípady dokladované. Piata časť 
riešenej úlohy v roku 2007 opisuje jedno dočasne neprevádzkované odkalisko (Hačava) a štyri 
rekultivované, resp. čiastočne rekultivované (Lintych, Sedem žien, Dúbrava 01, 02 a Dúbrava 
03). V časti 6 (rok 2008) sú prezentované 4 popolové odkaliská (Žilina, Zvolen, Snina a Sereď) a 
jedno odkalisko rudného odpadu (Rudňany). Všetky 4 popolové odkaliská sú v súčasnosti 
prevádzkované. Rudné odkalisko Rudňany sa prevádzkuje občasne (podľa harmonogramu 
dobývania suroviny). V súčasnosti prebieha z priestoru odkaliska kontrolovaná ťažba sedimentu. 

V rámci geotechnického monitoringu odkalísk sa vypracovali v roku 2009 identifikačné 
listy pre ďalších päť odkalísk. Rudné odpady uložené na odkalisku Smolník (okres Spišská Nová 
Ves), tri priemyselné odkaliská: Odkalisko Gemerská Hôrka (Rožňava); Odkalisko Konvertorové 
kaly-Veľká Ida (Košice); Odkalisko Mokrá halda, Veľká Ida (Košice); a jedno popolové 
odkalisko: Odkalisko Šaľa – Amerika, Trnovec n. Váhom, Šaľa. 

Na získanie informácií o odkaliskách sa zatiaľ použili dostupné zdroje a konzultácie 
pracovníkov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava a vlastné výskumy pracovníkov 
Stavebnej fakulty STU Bratislava. 
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Tab. 2.3.1: Zoznam registrovaných odkalísk na území SR zaradených ako vodné stavby 
Odkaliská popolové 

č. názov 
(miesto, okres) kategória správca rieka, potok 

1. Dočasné odkalisko ENO 
Zemianske Kostoľany, Prievidza I. SE a.s., ENO, závod 

Zemianske Kostoľany Nitra 

2. Pôvodné odkalisko ENO 
Zemianske Kostoľany, Prievidza II. SE a.s., ENO, závod 

Zemianske Kostoľany Nitra 

3. Definitívne odkalisko ENO 
Bystričany – Chalmová, Prievidza II. SE a.s., ENO, závod 

Zemianske Kostoľany Nitra 

 
 

4. 
 

EVO Vojany  
Vojany – Drahňov, Michalovce 

 
EVO Vojany  

Čičarovce, Michalovce 

II. 
 
 

skládka 
stabilizátu 

SE a.s., EVO, závod 
Vojany  

 
SE a.s., EVO, závod 

Vojany 

Laborec 
 
 

Laborec 

 
5. 

Odkalisko KAPPA a.s. 
Štúrovo – časť Obid,  

Nové Zámky 

 
II. 

Smurfit 
KAPPA a.s. Štúrovo 

 
Dunaj 

6. Tepláreň Martin – Staré odkalisko 
Martin, Martin II. Martinská teplárenská a.s. 

Martin 
Kramarovick

ý potok 

7. Tepláreň Martin – Nové odkalisko 
Bystrička, Martin II. Martinská teplárenská a.s. 

Martin 
potok Za 
rohami 

 
8. 

Odkalisko Poša 
Poša – Nižný Hrabovec, Vranov n. Topoľou 

 
II. 

Energetika s.r.o. 
Strážske Kyjov 

9. Odkalisko Snina 
Snina, Snina II. ENERGY Snina a.s. potok 

Magurica 

10. Odkalisko Šaľa – Amerika 
Trnovec n. Váhom, Šaľa II. Duslo a.s. Šaľa Váh 

11. Tepláreň Žilina  
Bytčica, Žilina II. Žilinská teplárenská a.s. 

Žilina 
Bytčiský 

potok 

12. Tepláreň Košice 
Krásna nad Hornádom, Košice III. TEKO a.s. Košice Torysa 

13. Tepláreň Sereď 
Dolná Streda, Galanta III. Slovenské cukrovary 

s.r.o. Sereď Váh 

14. Tepláreň Zvolen 
Zvolen, Zvolen III. Zvolenská teplárenská a.s. 

Zvolen Zolná 

Odkaliská rudné 

č. názov 
(miesto, okres) kategória správca rieka, potok 

1. 
Hačava 
Hačava,  

Rimavská Sobota 
II. INTOCAST MAGNEZIT 

Hačava, a.s. potok Babina 

2. 
Hodruša Hámre 
Hodruša Hámre,  
Žiar nad Hronom 

II. 
 

Slovenská banská s.r.o. 
Hodruša Hámre Hodrušský potok 

3. Jelšava 
Jelšava, Rožňava II. SMZ a.s., Jelšava Jordán 

4. Nižná Slaná 
Nižná Slaná, Rožňava II. Siderit s.r.o., Nižná Slaná Banský potok 

5. Rudňany 
Závadka, Spišská Nová Ves II. Sabar, s.r.o., Markušovce Priekopec 
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6. 
Sedem žien 

Banská Belá,  
Žiar n. Hronom 

II. Rudné bane š.p.  
Banská Bystrica Jasenica 

7. Odkalisko Slovinky 
Slovinky, Spišská Nová Ves II. Holyvet, s.r.o. Košice Kelligrund 

8. Baňa Cígeľ ČOV II. 
Sebedražie, Prievidza III. Hornonitrianske bane, a.s. Moštenica 

9. 
Dúbrava 01 

Dúbrava,  
Liptovský Mikuláš 

III. Pôvodne: Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica Križovianka 

10. 
Dúbrava 02 

Dúbrava,  
Liptovský Mikuláš 

III. Pôvodne: Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica Križovianka 

11. 
Dúbrava 03  

Liptovský Mikuláš, Liptovský 
Mikuláš 

III. Pôvodne: Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica Križovianka 

12. Kalové a škvarové polia  
Žiar n. Hronom, Žiar n. H. III. Závod SNP a.s. Žiar nad 

Hronom Hron 

13. Košice – Bankov (nové) 
Košice, Košice III. Teleservis, s.r.o. 

Bratislava Úchylný jarok 

14. Lintych 
Anton, Žiar n. Hronom III. Rudné bane š.p.  

Banská Bystrica Štiavnicky potok 

15. Pezinok (nové) 
Pezinok, Pezinok III. Pôvodne: Rudné bane š.p. 

Banská Bystrica Saulak 

16. Podrečany 
Podrečany, Lučenec III. Mário Mose – fyz. osoba Krivánsky potok 

17. Smolník  
Smolník, Spišská Nová Ves III. Rudné bane š.p.  

Banská Bystrica Smolnícky potok 

18. Široká 
Široká, Dolný Kubín 

preradené na 
skládku 

Oravské ferrozávody a.s. 
Dolný Kubín bezmenný potok 

19. Baňa Cígeľ ČOV I. 
Sebedražie, Prievidza IV. Hornonitrianske bane, a.s. Moštenica 

20. Košice – Bankov 
Košice, Košice IV. Teleservis s.r.o., 

Bratislava Pásmový potok 

21. 
Horná Ves (Kremnica) 

Horná Ves  
Žiar n. Hronom 

IV. Kremnická banská spol. s.r.o., 
Kremnica Lučanský potok 

22. 
Hronský Beňadik 
Hronský Beňadik,  

Nová Baňa 
IV. ZIN s.r.o. Marianka Tekovský potok 

23. Ľubeník 
Jelšava, Rožňava IV. SLOVMAG a.s., Lubeník Muráň 

24. Pezinok (staré) 
Pezinok, Pezinok IV. Pôvodne: Rudné bane š.p. 

Banská Bystrica Saulak 

25. Rožňava 
Rožňava, Rožňava IV. Železorudné bane, š.p.  

Sp. N. Ves Slaná 

26. Sereď (Luženec) 
Sereď, Galanta 

preradené na 
skládku 

FERRO-PORT s.r.o., 
Bratislava Váh 

27. 
Špania dolina 
Špania dolina,  

Banská Bystrica 
IV. Rudné bane š.p. 

 Banská Bystrica Banský potok 
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Odkaliská priemyselné 

č. názov  
(miesto, okres) kategória správca rieka, potok 

1. Odkalisko AEMO 
Čifáre, Levice II. SE a.s., AEMO závod, 

Mochovce Telinský potok 

2. Bukocel (Bukóza Vranov) 
Hencovce, Vranov n. Topľou III. Bukocel a.s., Hencovce Ondava 

3. Dubová 
Dubová, Banská Bystrica 

preradené na 
skládku Petrochema s.r.o. Dubová Hron 

4. Novácke odkalisko 7 
Nováky, Prievidza III. NCHZ a.s. Nováky Nitra 

5. Stabilizovaný násyp Handlová 
Handlová, Prievidza III. MŽP SR, Bratislava Handlovka 

6. ČOV VSŽ Sokoľany 
Sokoľany-Bočiar, Košice IV. US Steel s.r.o., Košice Sokoľanský potok 

7. Fámeš 
Pastuchov, Hlohovec 

preradené na 
skládku 

SE a.s. AEBO, závod, 
Jaslovské Bohunice  

8. Gemerská Hôrka 
Gemerská Hôrka, Rožňava IV. pôvodne: Gemerské celulózky 

a papierne Slaná 

9. Konvertorové kaly 
Veľká Ida, Košice IV. US Steel s.r.o., Košice Ida 

10. Mokrá halda 
Veľká Ida, Košice IV. US Steel s.r.o., Košice Ida 

11. Novácke odkalisko 6 
Nováky, Prievidza IV. NCHZ a.s. Nováky Nitra 

12. Šaľa RSTO (aj skládka) 
Šaľa, Galanta 

preradené na 
skládku Duslo a.s. Šaľa Váh 

13. Šulekovo (aj skládka) 
Šulekovo, Trnava 

preradené na 
skládku Drôtovňa Hlohovec Váh 

14. Veronika 
Dežerice, Topoľčany IV. Tatra SIPOK a.s. 

Bánovce n. B.  

15. Plešivec 
Plešivec, Rožňava IV. obec Plešivec Slaná 

LEGENDA: Údaje o odkaliskách spracované v rokoch 2003 až 2009 
 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

 
Podrobnejšie informácie o monitorovaných lokalitách (odkaliskách) sú uvedené 

v predchádzajúcich správach z riešenia úlohy Čiaskový monitorovací systém geologických 
faktorov SR za roky 2003 až 2008. 
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C. Monitoring zmien vlastností antropogénnych sedimentov 
V podsystéme 03 je zaradený aj monitoring fyzikálnej stability (najmä mechanickej) 

vybraných antropogénnych sedimentov odkalísk, ktorý zabezpečuje Prírodovedecká fakulta UK 
Bratislava. Výber lokalít uskutočnil prof. M. Matys ešte v podsystéme 06, ktorý sa riešil do roku 
2005. Pri výbere lokalít sa vychádzalo z úvahy, aby sa zmeny vlastností flotačných odpadov 
sledovali na veľkých odkaliskách troch základných skupín, rozdelených podľa druhu ukladaného 
odpadu - elektrárenských, z úpravovne rudných baní a úložiská odpadov z chemických fabrík. 
Zmeny vlastností sa teda monitorujú spolu na šiestich lokalitách: 

− na dvoch elektrárenských odkaliskách elektrárne ENO Nováky, 
− na dvoch odkaliskách chemickej fabriky Dusla Šaľa, 
− na dvoch odkaliskách rudných flotačných odpadov pri Banskej Štiavnici. 

 
2.3.2. Pozorované ukazovatele a metódy ich hodnotenia 

A. Environmentálny monitoring skládok a odkalísk 

a/ Antropogénne sedimenty pochované – do roku 2006 
Podsystém 08 ČMSGF - Antropogénne sedimenty pochované (ASP) v rokoch 2002- 2006 

bol zameraný na lokality budované antropogénnymi materiálmi, ktoré vznikali v minulosti ako 
odpadový materiál vznikajúci pri rôznej ľudskej činnosti. V súčasnosti sú vizuálne znaky miest 
budovaných takýmito materiálmi zakryté. Z toho dôvodu bolo potrebné tieto miesta v prvom rade 
identifikovať. Na identifikáciu sú použité rôzne metódy: 

− preverenie výskumných a prieskumných prác (geologických, environmentálnych) 
archívneho charakteru, pri ktorých bolo možné identifikovať lokality ako napr. skládky 
odpadov, odkaliská, antropogénne sedimenty (v geologických, inžinierskogeologických, a 
iných mapách), haldy, odvaly, odkaliská, atď., 

− aktívne vyhľadávanie nových lokalít, najmä porovnávaním topografických podkladov 
rôzneho veku, zameraným na lokalizáciu topografických nezrovnalostí - výskyt elevácii a 
depresií na tom istom mieste, 

− rešerš informácií rôzneho charakteru a pôvodu, ako sú ústne informácie od 
zainteresovaných osôb, databázy a informačné systémy v odpadovom hospodárstve, 
letecké snímky a pod. 

Pre ASP boli definované základné skupiny materiálov, vychádzajúce z reálneho výskytu 
na území SR. Bolo vytvorených päť základných skupín ASP: 

− zakryté skládky odpadov, 
− sedimenty v centrách miest ako výsledok dlhodobého osídlenia (pracovne nazvané 

mestské sedimenty), 
− priemyselné sedimenty v areáloch veľkých priemyselných podnikov, 
− antropogénne sedimenty ako dôsledok povrchovej a podpovrchovej ťažobnej činnosti 

(pracovne nazvané banské sedimenty), 
− produkty energetických a spaľovacích zariadení, zariadení na úpravu, alebo vedľajší 

produkt spracovania (pracovne nazvané zakryté škváry, popoly a kaly). 
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Uvedené skupiny ASP boli hodnotené v týchto vybraných územiach: 

− oblasť mesta Bratislavy z hľadiska výskytu všetkých vyčlenených skupín, 
− oblasť Žitného ostrova vzhľadom na vysoký počet zakrytých skládok, 
− oblasť mesta Košice pre výskyt všetkých skupín, 
− oblasť stredného Slovenska s výskytom najmä banských a priemyselných ASP, 
− oblasť severného Slovenska. 

 
Hodnotenie vplyvu jednotlivých lokalít na životné prostredie (relevantný ukazovateľ) bol 

realizované nasledovne: 
V záznamovom liste lokality spracovateľ uvedie nasledujúce možnosti: 

1. šírenie kontaminácie z lokality do podzemnej vody, možnosti: áno, pravdepodobne áno, 
pravdepodobne nie, nie, 

2. šírenie kontaminácie z lokality do povrchovej vody, možnosti: áno, pravdepodobne áno, 
pravdepodobne nie, nie, 

3. šírenie kontaminácie z lokality do ovzdušia, možnosti: áno, pravdepodobne áno, 
pravdepodobne nie, nie, 

4. kontaminácia priamym kontaktom, možnosti: áno, pravdepodobne áno, pravdepodobne 
nie, nie. 

Hodnotenie vychádza zo všetkých údajov zaznamenaných pre lokalitu a jej podložie a je 
tiež výsledkom odbornej erudície spracovateľa. V poznámke, ktorú je možné vyplniť pre každý 
údaj, je možné uvieť východiská hodnotenia a jeho zdôvodnenie. 

V poznámke sa posudzovaná lokalita hodnotila podľa rizikovosti prostredia a materiálu, 
ako i rizika ohrozenia povrchových a podzemných vôd, ovzdušia a pôdy. 

Iným spôsobom hodnotenia je konfrontácia lokalizácie s údajmi z máp vhodnosti na 
skládky odpadov, ktoré sú zrealizované pre celé územie SR. Jedným z údajov týchto máp je 
vhodnosť pre ukladanie odpadov (územie vhodné, podmienečne vhodné a nevhodné pre 
ukladanie odpadov) a stupeň ohrozenia podzemnej vody (vysoký, stredný a nízky stupeň 
ohrozenia podzemnej vody). 

Rizikovosť určitého javu alebo procesu je vyjadrením potenciálu negatívne ovplyvniť 
pôvodný stav životného prostredia. Pre potreby hodnotenia rizikovosti lokalít budovaných ASP 
ju rozdeľujeme na rizikovosť primárnu a sekundárnu. 

Primárna rizikovosť je rizikovosť uloženého antropogénneho materiálu, závislá od jeho 
zloženia a vlastností. Je primárnou preto, lebo od nej sa odvíja negatívny vplyv na všetky zložky 
ŽP. Najčastejším uloženým materiálom bývajú odpady, zeminový a horninový materiál s 
pôvodom zo stavebnej činnosti v minulosti alebo súčasnosti, z povrchovej a podzemnej ťažobnej 
činnosti, atď. Ako príklad negatívnych vlastností odpadov je možné uviesť niektoré z 
nebezpečných vlastností odpadov - toxicitu, výbušnosť, horľavosť a pod. Tieto vlastnosti sú vo 
vzťahu k vybraným zložkám životného prostredia - podzemnej a povrchovej vode, horninovému 
prostrediu, ovzdušiu, atď rizikové rôznou intenzitou. Primárnu rizikovosť uloženého materiálu je 
možné hodnotiť dvojakým spôsobom: kvalitatívne a kvantitatívne. V prípade absencie znalostí 
podrobnejších vlastností materiálu (napr. chemického zloženia materiálu, alebo kvality výluhov) 
sa najčastejšie používa kvalitatívne hodnotenie, založené na odstupňovaní rizika výrazmi: 
„vysoké, stredné a nízke riziko materiálu“. Také hodnotenie vychádza z odhadu určitých 
vlastností materiálu, napr. toxicity, mobility a perzistivity, alebo z odhadu percentuálneho 
podielu nebezpečných odpadov na celom objeme odpadov. V praxi je také hodnotenie 
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najčastejšie. Kvantitatívne hodnotenie vychádza z konkrétnych nameraných hodnôt alebo analýz, 
ktoré sa porovnajú s legislatívne alebo normatívne stanovenými limitmi. Je potrebné určiť, ktoré 
limity a v akých hodnotách budú platiť pre odstupňovanie rizika vyjadrené výrazmi: „vysoké, 
stredné a nízke riziko materiálu“. Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie rizika je závislé na 
charaktere znalostí o jednotlivých lokalitách. Pri kvalitatívnom hodnotení viacerých lokalít, 
absencii znalostí základných parametrov materiálu a znalostí základných charakteristík prostredia 
v ktorom je uložené, má hodnotenie rizika relatívny, teda porovnávací charakter. 

Pôsobenie primárneho rizika na vybrané zložky životného prostredia je možné označiť 
ako sekundárne riziko. Môže to byť napr. riziko ohrozenia kvality podzemnej a povrchovej vody, 
riziko ohrozenia kvality ovzdušia, pôdy, vodných zdrojov, alebo zdravia a pohody človeka. 
Veľkosť sekundárneho rizika je závislá na veľkosti primárneho rizika a na charakteristikách tých 
zložiek životného prostredia, ovplyvnenie ktorých je hodnotené. Ako príklad je možné uviesť 
toxické odpady, ktorých primárna materiálová rizikovosť je vysoká. Riziko ohrozenia podzemnej 
vody bude vysoké za predpokladu určitých parametrov podzemnej vody a horninového 
prostredia. Je to napríklad prítomnosť podzemnej vody, existencia jej kontaktu s toxickým 
materiálom, existencia priaznivých podmienok šírenia vyluhovaných látok do okolitého 
prostredia a pod. Tie isté rizikové odpady (napr. toxické) nemusia byť rizikové vo vzťahu k 
povrchovej vode za predpokladu, že sú od nej dostatočne vzdialené. Podobne platí to isté vo 
vzťahu k vodným zdrojom, k ovzdušiu a pod. Opačným príkladom môžu byť „neškodné“ odpady 
(v zmysle právnych predpisov sú to napr. odpady zaradené do kategórie „ostatné“). Ich primárna 
rizikovosť je nízka. Sekundárna rizikovosť vo vzťahu k vybraným zložkám životného prostredia 
bude tiež nízka, aj keby taká skládka bola v kontakte s podzemnou a povrchovou vodou. 
Hodnotenie sekundárneho rizika podobne ako u primárneho rizika môže byť kvalitatívne a 
kvantitatívne. Vychádza z hodnotenia rizikovosti materiálového zloženia a parametrov tej zložky 
ŽP, ktorú mienime hodnotiť (prípadne stavu lokality, ktorá bezprostredne ovplyvňuje vybranú 
zložku). Ak to bude napr. ovzdušie, potom riziko negatívneho ovplyvnenia ovzdušia by malo byť 
zamerané na hodnotenie schopnosti uloženého materiálu vytvárať skládkový plyn, hodnotenie 
horľavosti materiálu, posúdenie schopnosti samovznietenia, zhodnotenia kvality zeminy ktorá 
prekrýva hodnotený antropogénny materiál a pod. 

 
Hodnotenie rizikovosti uloženého materiálu na lokalitách budovaných ASP 

Hodnotenie rizikovosti uloženého materiálu, označené symbolom R(mat.), vychádza z 
charakteristiky uloženého materiálu, pričom členenie rizikovosti je nasledovné: rizikovosť 
vysoká, stredná a nízka. Možné je aj kombinované hodnotenie nízka - stredná a stredná - vysoká. 
Priradenie uvedených rizikovostí je závislé na individuálnom zhodnotení situácie riešiteľom 
úlohy. Stanovenie jednotným postupom nie je možné. Pre uľahčenie situácie a zjednotenie 
postupu viacerých posudzovateľov sa odporúča výchádzať z nasledovných hodnotení: 

− Zeminový, horninový, rumoviskový materiál, pokiaľ nie je znečistený, možno považovať 
za nízko rizikový. Podobne materiál z ťažby, pokiaľ neobsahuje zvýšené koncentrácie 
rizikových látok, možno hodnotiť ako nízko rizikový. To platí najmä pre zeminový a 
horninový materiál zo skrývky pri povrchovej ťažbe. Pri hodnotení spracovaných 
produktov z ťažby - najmä kalov sa odporúča zaradenie do stredného, resp. vysokého 
rizika podľa ich zloženia. Je potrebné získať čo možno najkompletnejšie znalosti o 
samotnom procese spracovania suroviny, ako aj prípadnom monitoringu. Zťažená situácia 
je u veľmi starých pochovaných foriem ASP, kde neexistujú hodnoverné údaje. Odporúča 
sa dedukovať vlastnosti uloženého materiálu rozborom možnej činnosti v minulosti. 
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− Rizikovosť domového odpadu sa hodnotí vzhľadom na objem materiálu, dobu uloženia 
odpadov a podiel aj iných odpadov (stavebný odpad, odpad zo zemných prác, odpad z 
výroby). Odpady na skládkach veľkých objemov, kde dochádzalo k sústredenému zvozu 
domových odpadov z väčších oblastí je možné považovať za stredne až vysoko rizikové. 
Pokiaľ sú také skládky staršie ako dvadsať až tridsať rokov, ich rizikovosť sa znižuje 
vzhľadom na konsolidáciu tvorby škodlivých výluhov a plynov. Tiež podiel menej 
rizikových odpadov, ako je stavebný odpad a prebytočné zeminy znižuje celkovú 
materiálovú rizikovosť. Podiel odpadov z výroby je potrebné posúdiť osobitne. Pokiaľ ide 
evidentne o odpady zaradené do kategórie nebezpečné a tvoriace významný objemový 
podiel, je potrebné ich zaradenie do vysokého rizika ohrozenia ŽP. 

− Na hodnotenie rizikovosti odpadov z výroby je potrebné uskutočniť rozbor výrobnej 
činnosti na lokalite v minulosti dostupnými prostriedkami. Najčastejšie ide o rozhovor s 
miestnymi, kompetentnými ľuďmi a pátranie o hospodárskej činnosti na miestnych 
samosprávnych a výrobných organizáciach. 

Pre každé hodnotenie rizikovosti materiálu sa stanoví hodnovernosť uvedeného 
zhodnotenia, pričom sú stanovené tri kategórie hodnotenia, ktoré môže byť hodnoverné, ak 
vychádza z overených údajov, málo hodnoverné, ak je založené len na odhadovaných údajoch 
alebo približne hodnoverné, ak je založené kombináciou obidvoch predchádzajúcich prístupov. 

 
Hodnotenie rizika ohrozenia podzemnej vody 

Riziko ohrozenia podzemnej vody sa označuje symbolom R(ohr.PV) a jeho hodnotenie je 
založené na hodnotení rizika materiálu R(mat.) a hodnotení prostredia, cez ktoré sa rizikový 
materiál môže negatívne uplatniť. Je možné hovoriť o „rizikovosti prostredia“ - R(prostr.). 
Prostredie je charakterizované litologickým zložením, jeho štruktúrou (napr. porušenosťou), 
úložnými pomermi, prítomnosťou podzemnej vody atď. 

V reálnych podmienkach hodnotenia pre potreby monitoringu ASP je pri hodnotení rizika 
ohrozenia podzemnej vody nutné vychádzať z údajov záznamového listu monitorovania ASP. 
Rizikovosť prostredia vychádza z nasledovného: 

− posúdenia litologického zloženia podložia prostredníctvom symbolu 
inžinierskogeologického rajónu a podrajónu, 

− posúdenia priepustnosti podložia (jednotlivých litologických typov), 
− zohľadnenia údajov o hladine podzemnej vody a jej možnom kontakte s uloženým 

materiálom, 
− zohľadnia sa tiež výsledky všetkých prieskumov realizovaných na lokalite, výsledky 

monitorovania najmä podzemnej vody a údaje získané z máp vhodnosti na skládky 
odpadov v mierke 1:50 000. 

− Záver hodnotenia rizikovosti prostredia je: 
− prostredie je nízko rizikové (tvorí bariéru pre šírenie znečistenia do podzemnej vody), 
− prostredie je stredne rizikové (prostredie z dlhodobého hľadiska môže umožniť šírenie 

znečistenia do podzemnej vody), 
− prostredie je vysoko rizikové (umožňuje šírenie znečistenia do podzemnej vody). 

Hodnotenie môže byť aj kombináciou uvedených hodnotení (napríklad nízke až stredné, 
alebo stredné až vysoké). Výsledné riziko ohrozenia podzemnej vody zohľadňuje riziko 
uloženého materiálu ako aj riziko prostredia. Na stanovenie rizika ohrozenia podzemnej vody sa 
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odporúča použiť tab. 2.3.2. Uvedená tabuľka nie je striktným predpisom na stanovenie rizika 
ohrozenia podzemnej vody. Vždy je potrebný individuálny prístup. 

 
Tab. 2.3.2: Stanovenie rizika ohrozenia podzemnej vody 

Riziko uloženého materiálu 
R (mat.) 

Riziko ohrozenia 
podzemnej vody 

R (ohr.PV) V S-V S N-S N 
V V V S-V S N 

S-V V V S-V N-S N 
S S-V S-V S N-S N 

N-S S S N-S N N 

Eiziko 
prostredia 
R (prostr.) 

N S N-S N N N 
 
 
Hodnotenie rizika ohrozenia povrchovej vody 

Riziko kontaminácie povrchovej vody sa označuje symbolom R(ohr.povrch.v.). Jeho 
stanovenie sa odvíja hlavne od určenia vzdialenosti od povrchovej vody (prameňa, vodného toku, 
vodnej plochy), zhodnotenia možností stekania priesakových vôd, alebo aj iných povrchových 
vôd zo skládky do povrchovej vody (zohľadnením sklonitosti územia kde steká voda, 
priepustnosti povrchu, vegetácie a jej stavu). Rozhodujúce je samozrejme aj zohľadnenie rizika 
materiálu. Riziko ohrozenia povrchovej vody môže byť vysoké, stredné a nízke (s možnosťou 
stanovenia kombinácie, t.j. medzistupňov ako napríklad stredné - vysoké, nízke - stredné). 
Vysoké riziko ohrozenia sa odporúča stanoviť v tých prípadoch, ak ide o rizikový materiál 
priamo ukladaný do povrchovej vody, alebo v jej tesnej blízkosti s možnosťou stekania 
zrážkových vôd cez materiál do povrchovej vody. Ostatné stupne rizika je potrebné zvážiť 
individuálne. 
 
Hodnotenie rizika ohrozenia ovzdušia 

Riziko ohrozenia ovzdušia sa označuje symbolom R(ohr.ovzd.) a jeho hodnotenie 
vychádza z nasledovných javov: 

− predpokladaná tvorba skládkových plynov (u skládok so sústredeným ukladaním 
domových odpadov, alebo iných organických materiálov so životnosťou cca do 
20 rokov), 

− samovoľné horenie materiálu, vedomé podpaľovanie horľavých materiálov, 
− materiál prekrytia. 

Podľa predpokladanej alebo evidovanej aktivity uvedených javov sa stanoví riziko 
ohrozenia ovzdušia. Rozdeľujeme ho na nízke, stredné a vysoké. Ak je opodstatnené 
podrobnejšie rozčlenenie, môže sa použiť aj kombinované hodnotenie tak, ako je to uvedené pri 
predchádzajúcich rizikách. 

 
Hodnotenie rizika ohrozenia horninového prostredia a pôdy 

Riziko ohrozenia horninového prostredia alebo pôdy sa označuje symbolom R(ohr.pôdy) 
a jeho hodnotenie vychádza z nasledovných charakteristík: 

− rizikovosti uloženého materiálu, 
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− možnosti vnikania priesakov z uložených materiálov a zrážkovej vody z priestoru 
hodnotenej lokality do horninového prostredia (zohľadnením morfologických pomerov, 
priepustnosti podložia, technickej bariéry, vegetácie a jej stavu, atď.). 

Podobne ako u predchádzajúcich rizík sa hodnotenie rizika odstupňuje ako nízke, stredné 
a vysoké, alebo sa použijú aj prechodné hodnotenia. 

 
Spôsob zápisu hodnotenia rizikovosti do záznamového listu  

Každý druh rizikovosti sa ohodnotí a zapíše do pracovného záznamového listu osobitne 
skratkami N (nízke), N-S (nízke až stredné), S (stredné), S-V (stredné až vysoké) a V (vysoké). K 
danej skratke sa ako horný index doplní stupeň hodnovernosti rizika vyjadrený číslicami 1, 2, 3 
(1 - informácia je hodnoverná, 2 - informácia má menšiu hodnovernosť, 3 - informácia má nízku 
hodnovernosť). Spodný index je číslo poznámky, v ktorej je možné upresiť okolnosti daného 
hodnotenia. Hodnotenie rizikovosti ako aj text očíslovanej poznámky sa uvedie na osobitný list a 
priloží do pracovného záznamového listu. 

Príklad: R(mat.) je V112, t.j. rizikovosť materiálu R(mat.) je vysoká, informácia je 
podložená konkrétnymi hodnotami, je hodnoverná. V poznámke č.12 je zdôvodnené hodnotenie, 
ktoré vychádza napríklad zo stanovenia vyluhovateľnosti odpadov uložených na lokalite. V 
poznámke môžu byť uvedené konkrétne výsledky hodnotenia vyluhovateľnosti odpadov ako aj 
všetky okolnosti vedúce k danému hodnoteniu. 

 
 
b/ charakterizovanie vplyvu EZ na jednotlivé zložky životného prostredia – od roku 2007 

Metódy monitorovania environmentálneho monitoringu – monitoringu znečistenia v okolí 
environmentálnych záťaží (EZ) v rámci podsystému 03 sa zameriavajú od roku 2006 na 
charakterizovanie vplyvu EZ na jednotlivé zložky životného prostredia (ŽP). Používajú sa pritom 
také metódy, ktoré umožňujú zachytiť a charakterizovať priestorové a časové zmeny šírenia 
znečistenia zo zdroja znečistenia v okolitom horninovom prostredí. Z hľadiska možného 
narušenia prirodzenej kvality prírodného prostredia predstavuje vodná zložka jej najcitlivejšiu 
časť. Voda ako transportné médium tiež podmieňuje migrovanie kontaminantov zo zdroja 
znečistenia do okolitého horninového prostredia. Výsledná miera a rozsah znečistenia budú 
závisieť tiež od vlastností jednotlivých kontaminantov vzhľadom k ich šíreniu horninovým 
prostredím. Pre riešenie problémov spojených s kontamináciou vody je dôležité poznať zloženie 
kontaminantov a ich koncentrácie. Z hľadiska vplyvu kontaminantov na chemické a fyzikálne 
vlastnosti vôd sa dajú vyčleniť dve hlavné skupiny kontaminantov: 

− makrokontaminanty – vyskytujú sa v podzemnej vode vo vyšších koncentráciách. Pri 
kontaminácii zo skládok sú typické: Cl-, SO4

2+, NH4
+. Aj keď ide o najmenej nebezpečné 

kontaminanty, sú dôležité, pretože menia hydrogeochemické a fyzikálne parametre 
podzemných vôd, napríklad vodivosť, 

− mikrokontaminanty – vyskytujú sa v stopových množstvách a neovplyvňujú hlavné 
hydrogeochemické a fyzikálne vlastnosti. Patria sem kontaminanty na báze N, P, Fe, Mn, 
Zn a stopové prvky: Hg, Pb, Cd, Se, Cu, As, V, Cr, Co, Ni. Tieto prejavujú svoju toxicitu, 
resp. iné nepriaznivé účinky na životné prostredie už pri nízkych koncentráciách. 

Z týchto dôvodov sa v širšej miere uplatňujú viaceré hydrogeologické, resp. 
hydrogeochemické metódy. Spektrum hydrogeologických prác používaných pri mapovaní šírenia 
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kontaminácie z environmentálnych záťaží pri monitoringu sa dá zhrnúť do niekoľkých 
samostatných tematických celkov, ktoré spolu organicky súvisia, ale majú rozdielnu metodiku a 
časovú náväznosť: 

− odbery vzoriek na monitoring fyzikálnochemických vlastností, 
− laboratórne analýzy fyzikálnochemických ukazovateľov, 
− režimové pozorovanie hladín podzemných vôd vo vrtoch, vôd v povrchových tokoch 

a výveroch, resp. výstupoch vôd na povrch, 
− stanovenie fyzikálnych vlastností „in situ“. 

Základom hodnotenia vplyvu environmentálnych záťaží na geologické faktory životného 
prostredia sú analýzy vzoriek vôd z monitorovacích vrtov, budovaných v zmysle § 33 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z. Obyčajne sa využívajú tri monitorovacie 
vrty, situované jeden nad záťažou a dva pod záťažou, v smere prúdenia podzemných vôd. 
Výpovedná hodnota pre posúdenie skutočného vplyvu akejkoľvek záťaže na kvalitu podzemnej 
vody je pri takomto spôsobe hodnotenia pomerne obmedzená, hodnotí viac-menej iba blízke 
okolie sledovaných vrtov. Z potreby sledovania skutočnej situácie ohľadom vývoja šírenia 
znečistenia bola pre každú lokalitu vytvorená účelová monitorovacia sieť odberných miest 
(bližšie ďalšia podkapitola). 
Parametre, ktoré sa uplatnili pri charakterizovaní šírenia znečistenia sú nasledovné: 

a) Primárne parametre: Cl, B, CHSKCr, TOC, N-NH4 – umožňujú sledovať mieru a dosah 
znečistenia zo zdroja na receptor (napr. povrchovú a podzemnú vodu) – sú typické pre 
organické zdroje znečistenia ako sú napr. skládky komunálneho odpadu, ich hodnoty 
často viacnásobne prekračujú hodnoty pozadia. Inertné zložky ako Cl a B umožňujú 
sledovať maximálny dosah znečistenia od zdroja, resp. ohraničiť znečistenie 
v monitorovanom priestore. Parametre ako CHSKCr, TOC a N-NH4 poukazujú na mieru 
redukcie znečistenia v dôsledku komplexu fyzikálnych, chemických a biochemických 
procesov, ktoré nastávajú pri transporte znečistenia. 

b) Sekundárne parametre: SO4, kovy, iné – špecifické pre jednotlivé lokality – majú význam 
hlavne pre hodnotenie zastúpenia a miery charakteristického kontaminantu na 
monitorovanej lokalite v čase. 

c) Indikačné parametre: pH, O2, merná elektrická vodivosť vody, teplota vody, oxidačno-
redukčný potenciál – ide o fyzikálno-chemické ukazovatele, ktorými je možné zisťovať 
alebo dopĺňať potrebné informácie priamo v teréne. Nepriamo poukazujú na mieru 
a dosah znečistenia na lokalite. Umožňujú operatívne poskytnúť informácie o aktuálnej 
situácii na lokalite, resp. dá sa prostredníctvom nich získavať väčší súbor informácií 
o priestorovom a časovom vývoji znečistenia na lokalite. 

Dynamika zmien šírenia znečistenia v priestore a čase sa sleduje prostredníctvom 
režimových pozorovaní hladín podzemných vôd vo vrtoch a množstiev vôd v povrchových 
tokoch. Potrebnou činnosťou je aj sledovanie množstva priesakovej kvapaliny, výdatnosti 
prameňov v okolí environmentálnych záťaží. Súčasťou režimových pozorovaní je aj analýza 
zrážkových pomerov v príslušnom území. Opakované merania vodivosti vody v kombinácii 
s režimovými parametrami umožňujú vysledovať napr. závislosti medzi mierou a dosahom 
šírenia znečistenia a vonkajšími vplyvmi na danej lokalite, resp. charakterizovať hlavné faktory, 
ktoré podmieňujú šírenie znečistenia do prostredia. Režimové parametre: výdatnosť, resp. 
prietok, hladina podzemnej vody, vodivosť vody, teplota vody. 
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Pri monitorovaní šírenia kontaminácie z environmentálnych záťaží sa dobre osvedčili 
terénne merania fyzikálnych parametrov vody, ako sú merná elektrická vodivosť (vodivosť) vody 
a teplota vody. Ich vhodnou aplikáciou sa dá vystihnúť rozloženie kontaminácie v priestore, či 
sledovať zmeny prejavov šírenia kontaminantov v závislosti od vonkajších podmienok. 
Koreláciou obsahu špecifického makrokontaminantu s vodivosťou vody v konkrétnom 
monitorovanom mieste sa tieto ukazovatele dajú vzájomne substituovať. 

Vodivosť bola meraná na rôzne účely: 

− ako doplňujúci parameter pri cielených odberoch vzoriek vôd, pri ktorých boli odoberané 
vzorky iba vo vybraných odberných miestach a v ostatných boli získané orientačné údaje 
o rozsahu kontaminácie iba nepriamo, 

− ako hlavný parameter, pri ktorom bola v rámci celého systému odberov použitá iba táto 
metóda, 

− pri meraní zonálnosti vo vrtoch. Sledované boli zmeny vodivosti vo vodnom stĺpci. 
Frekvencia merania bola obyčajne 1 m. Pri evidentných zmenách hodnôt boli merania 
zahustené na 0,5 až 0,25 m. 

Podrobnosti o meraniach vodivosti sú opísané v jednotlivých kapitolách s uvedením 
výsledkov merania na jednotlivých lokalitách. 

 
Teplota vody bola meraná priamo v teréne pri každom odbere a tiež účelovo, pri 

posudzovaní pôvodu výverov vôd a prítokov podzemných vôd do potokov. 
Z dôvodov väčšej prehľadnosti a zrozumiteľnosti výsledkov monitorovania z rôznych 

lokalít sa vytvoril hodnotiaci systém spracovania výsledkov meraní s použitím semikvantitatívnej 
hodnotiacej škály, umožňujúcej pohotovo posúdiť aktuálne ohrozenie prirodzenej kvality 
životného prostredia environmentálnou záťažou. Škála pozostáva z troch stupňov, pričom prvý 
charakterizuje neovplyvnený (pôvodný), resp. zanedbateľne narušený stav, druhý vyjadruje 
miernu až strednú kontamináciu životného prostredia a tretí znamená výraznú kontamináciu, 
vedúcu k narušeniu prirodzenej kvality žvotného prostredia. 

Princíp hodnotenia vychádza z povahy šírenia znečistenia v horninovom prostredí. 
Z environmentálnej záťaže sa znečistenie šíri do prostredia v kvapalnej forme a môže narušiť 
prirodzenú kvalitu životného prostredia, ktorej najcitlivejšími zložkami sú podzemná a povrchová 
voda. Pri transporte znečistenia obyčajne dochádza k zmenám, ktoré redukujú vplyv znečistenia 
na zasiahnuté zložky životného prostredia. Hodnotenie vyjadruje v podstate mieru narušenia 
pôvodnej (prirodzenej) kvality hodnotenej zložky prírodného prostredia znečistením 
z environmentálnej záťaže. Uvádzaný prístup korešponduje s metódami rizikovej analýzy pre 
environmentálne záťaže. Ilustratívne je možné prístup k hodnoteniu objasniť na nasledujúcej 
schéme (obr. 2.3.3): 
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Obr. 2.3.3: Hodnotenie environmentálnych záťaží z hľadiska šírenia znečistenia 
 
 

Každé hodnotenie sa viaže ku charakteristickému mechanizmu šírenia znečistenia v rámci 
vyčleneného modelu. Zvlášť sa hodnotí vplyv na povrchovú vodu a zvlášť pre podzemnú vodu. 

Štandardné laboratórne stanovenia sú: chemická spotreba kyslíka (ChSKCr), chloridy a 
nepolárne extrahovateľné látky (NEL). Do rozšíreného rozboru sa podľa charakteru 
environmentálnej záťaže zaraďujú nasledujúce stanovenia: dusičnanový a amoniakálny dusík, 
fosforečnany, sírany, mangán, železo, kadmium, meď, olovo, zinok, bór, povrchovo aktívne 
látky, fenoly prchajúce s vodnou parou a ďalšie. Ich výber musí zohľadňovať prejavy znečistenia 
na konkrétnej lokalite. 

Sledované ukazovatele na monitorovaných lokalitách sa líšia vzhľadom ku druhu 
znečistenia a sú to najmä: pH, vodivosť, CHSKCr, rozpustené látky, chloridové ióny, Cu, Zn, Fe, 
amónne ióny, TOC, B, BSK5 vo vzorkách vody a pôdy/riečnych sedimentov. 

Úspešnosť návrhu monitoringu bude závisieť od vytvoreného koncepčného modelu, ktorý 
vychádza: 

1. zo znalostí hydrogeologických pomerov územia, ako sú: 

− štruktúrno-geologická stavba územia, 
− hydrogeologický charakter hornín (hydraulické vlastnosti hornín, tektonické pomery, 

a pod.), 
− režim podzemných vôd (faktory ovplyvňujúce režim podzemných vôd, vzťah 

povrchových a podzemných vôd, charakteristika tvorby zásob a obehu, smer prúdenia, 
úroveň a kolísanie hladín), 

− kvalita podzemných vôd záujmového územia. 

2. zo schopnosti odhadnúť očakávané prejavy znečistenia na lokalite, ako sú: 

− zloženie a charakter kontaminantov, 
− unikanie znečistenia, 
− iné zdroje znečistenia v okolí (poľnohospodárstvo, priemysel a iné), 
− vodné útvary, ktoré by mohli byť znečistením zasiahnuté. 
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Na základe koncepčného modelu (resp. z poznatkov a predpokladov) sa následne vytvára 
projekt monitoringu, pričom tento zahŕňa: 

− výber prvkov (bodov, plôch, línií) monitorovacej siete, 
− stanovenie rozsahu sledovaných charakteristík (parametrov), dokumentujúcich 

kontamináciu horninového prostredia a vody, 
− výber metód monitoringu, 
− stanovenie frekvencie zberu údajov, 
− technické zabezpečenie monitoringu, 
− výber metód spracovania, vyhodnocovania a uchovávania údajov. 

Cieľom navrhnutého monitoringu je objektívne a reprezentatívne hodnotiť stav na 
lokalite. Zároveň je v období realizácie monitoringu potrebné zachovať jeho kontinuitu v zmysle 
jednotnosti metodiky monitoringu. Dôležitou a žiadanou súčasťou monitoringu je aj schopnosť 
znižovať náklady na jeho prevádzku, napríklad optimalizáciou množstva monitorovacích miest 
alebo rozsahov sledovaných ukazovateľov, či frekvencie zberu údajov. 

Najdôležitejšou súčasťou monitoringu environmentálnych záťaží vo všeobecnosti sú 
laboratórne analýzy vzoriek vôd na stanovenie chemických ukazovateľov. Metodiky odberu 
vzoriek sú v príslušných normách, napríklad v STN ISO 5667-18. 

Dôležitou súčasťou monitorovacích prác sú režimové pozorovania hladín podzemných vôd 
vo vrtoch a vôd v povrchových tokoch. Potrebnou činnosťou je aj sledovanie množstva 
priesakovej kvapaliny, výdatnosti prameňov a prietokov povrchovej vody v okolí skládok. 

Pri monitorovaní a jeho optimalizácii sa dobre osvedčili terénne merania fyzikálnych 
parametrov vody, ako sú merná elektrická vodivosť (vodivosť) vody a teplota vody. Ich vhodnou 
aplikáciou sa dá vystihnúť rozloženie kontaminácie v priestore, či sledovať zmeny prejavov 
šírenia kontaminantov v závislosti od vonkajších podmienok. Koreláciou obsahu špecifického 
makrokontaminantu s vodivosťou vody v konkrétnom monitorovanom mieste sa tieto 
ukazovatele dajú vzájomne substituovať. To umožňuje spĺňať požiadavku univerzálnosti 
a optimalizovania programu monitoringu, čoho dôsledkom je výrazné zníženie finančných 
nákladov na získavanie potrebných informácií. 

 
B. Geotechnická pasportizácia a hodnotenie odkalísk 

Jednotná metodika definujúca súbor údajov o odkaliskách je spracovaná v tzv. 
identifikačnom opise konkrétneho odkaliska. Spracovaný súbor dát je možné pre každú 
environmentálnu stavbu resp. záťaž v určených časových intervaloch inovovať a v dostupnej 
forme archivovať. 
 
C. Monitoring zmien vlastností antropogénnych sedimentov 

Na uvedených lokalitách sa sledujú tieto základné monitorovacie charakteristiky a zmeny 
ich vlastností v čase pomocou viacerých metód. Realizáciou presiometrických skúšok, sa určujú 
mechanické parametre a to medza presiometrického tlaku plim [MPa] (odpovedá medznej 
pevnosti skúšaného prostredia), presiometrický modul Ep [MPa] a efektívna hodnota uhla 
šmykovej pevnosti φef [°]. Okrem toho sa odoberali pri monitorovaní týchto vlastností aj 
neporušené a porušené vzorky antropogénnych sedimentov pre určenie klasifikácie – zrnitostné 
analýzy materiálov a na stanovenie minerálneho zloženia sa realizovali RTG skúšky. Z 
geofyzikálnych meraní je základným monitorovaným parametrom merný elektrický odpor v 
[Ωm]. Namerané a zistené hodnoty uvedených vlastností a parametrov sú porovnávané s 
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predchádzajúcimi etapami monitoringu. Zistené odchylky sa analyzujú najmä z pohľadu príčin a 
vplyvov rôznych faktorov zmien a či táto zmena ovplyvňuje nepriaznivo stabilitu odkaliska alebo 
jeho okolia. 

 
2.3.3. Spôsob a frekvencia zberu údajov 

A. Environmentálny monitoring skládok a odkalísk 
Na zaznamenanie relevantných údajov o lokalitách budovaných ASP bol vytvorený 

záznamový list, ktorý sa v papierovej podobe vyplňuje pre každú lokalitu. Základnými 
monitorovacími parametrami sú: lokalizácia, údaje o materiálovom zložení, údaje o horninovom 
prostredí, parametre preskúmanosti, prieskumu a monitoringu, hodnotenie vplyvu na životné 
prostredie a návrh na ďalší postup. Prílohou záznamového listu je fotodokumentácia 
a dokumentácia stavu reliéfu. Zaznamenané údaje sa ukladajú do informačného systému. 

Frekvencia monitorovania oproti iným monitorovaným systémom vykazuje určité 
zvláštnosti. Pokiaľ za východisko monitorovania považujeme identifikáciu lokality, frekvencia 
tejto činnosti je v podstate jednorazová, resp. má charakter nepravidelného dopĺňania 
a upresňovania údajov v prípade objavenia nových skutočností. 

Podstatou monitorovania je: 

− sledovanie parametrov lokality a 
− sledovanie jej vplyvu na relevantné zložky životného prostredia. 

Prvá skupina údajov je pomerne stabilná - parametre lokality sú sústredené v databáze 
údajov. Ich podrobnosť závisí od preskúmanosti územia. Vo väčšine prípadov majú charakter 
odborného odhadu, v niektorých prípadoch sa uskutočnil prieskum na ich overenie. Sledovanie 
vplyvu lokality na zložky životného prostredia je možné považovať za podstatné z hľadiska 
definovania obsahu monitoringu. Z hľadiska presnosti a podrobnosti je možné uskutočňovať 
hodnotenie vplyvu na životné prostredie: 

− odhadom - zhodnotením údajov, ktoré sú k dispozícii, alebo 
− sledovaním vplyvu prostredníctvom vybudovaných monitorovacích systémov (napr. 

vrtov) budovaných cielene na sledovanie vybraných zložiek životného prostredia. 

Subsystém ASP realizuje hodnotenie vplyvu na životné prostredie zatiaľ len využitím 
dostupných údajov odborným odhadom. Takéto hodnotenie je obsahom záznamového listu, ktorý 
je spracovaný pre každú lokalitu. 

Na terénne zhodnotenie boli vybraté len tie skládky, ktoré vykazovali hodnoty objemu od 
300 m3, vykazovali rizikový odpad a zároveň ležali v oblastiach s možným sekundárnym rizikom 
(podľa Kováčiková, 1998: Hodnotenie rizikovosti lokalít s ASP). Do ďalšieho spracovania sme 
zaradili i skládky, kde je len predpoklad primárneho rizika a nie je dokumentovaná jeho veľkosť, 
ale skládka sa nachádza v oblasti so zvýšenou hodnotou sekundárneho rizika. Pre takto selektívne 
vybrané skládky boli vypracované záznamové listy s doplnením údajov v teréne. 

Terénnemu mapovaniu predchádzalo vynesenie skládok podľa registrovaných súradníc do 
máp v mierke 1:50 000 a pre lokalizáciu v teréne pomocou GPS i prepočtu súradníc do WGS 
systému. Terénne práce pozostávali z lokalizácie skládky pomocou GPS, overovania údajov 
z podkladov Geofondu, resp. ich dopĺňania a záznamom nových údajov v teréne potrebných pre 
databázu registračného listu a fotodokumentácie. 

Pre monitorovanie ASP celého územia SR boli vybraté lokality tak, aby bolo rovnomerne 
pokryté celé Slovensko. V roku 2004 sa napríklad realizovalo vyplnenie záznamových listov 
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v ďalších okresoch Prešovského kraja (Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov). Existujúca 
databáza skládok odpadov Geofondu ŠGÚDŠ bola pre potreby ďalšieho spracovania len 
čiastočne vyhovujúca. V databáze chýbajú informácie o objeme značného počtu 
enviromentálnych záťaží, podrobnejšej charakteristike uloženého materiálu a lokalizácia je daná 
zväčša len súradnicami. Na úvod sa preto vždy spracovali všetky dostupné údaje z existujúcej 
databázy registrovaných skládok. Na základe podkladov archívnej excerpcie a štúdia dostupných 
materiálov sa po posúdení v teréne vypracovali záznamové listy. Každá registrovaná lokalita ASP 
má okrem vyplneného záznamového listu lokalizáciu na topografickom podklade 
a fotodokumentáciu. 

Sledované ukazovatele v rámci ASCHEZ sa hodnotia od roku 2007 minimálne 1-krát 
ročne na lokalitách Bojná, Modra, Myjava – Holíčov vrch, Myjava – Surovín, Šulekovo, 
Krompachy – Halňa, a Šaľa odbermi vody a terénnymi meraniami fyzikálnych parametrov vôd. 
Na lokalite Poša sa 1-krát ročne hodnotia odbery vody a riečneho sedimentu. Na lokalite 
Zemianske Kostoľany sa 1-krát ročne hodnotia vzorky pôdy. Devínska Nová Ves a Prakovce sa 
monitorujú s frekvenciou 5 rokov. 

Výsledky z monitoringu sú okrem vlastných zdrojov zabezpečované v kooperácii 
s ďalšími subjektmi (Sensor s r.o., Duslo Šaľa s r.o., Katedra geochémie na PRIF UK, Obvodné 
úrady životného prostredia v Gelnici a Krompachoch). 

 

B. Geotechnická pasportizácia a hodnotenie odkalísk 
V rámci geotechnického monitoringu odkalísk SvF STU ročne dopĺňajú identifikačné 

listy odkalísk na základe výberu dodávateľa – Stavebnej fakulty STU, od roku 2003 do roku 2009 
je časový harmonogram znázornený odlišnou farbou v tabuľke 2.3.1. 
 
C. Monitoring zmien vlastností antropogénnych sedimentov 

Frekvencia zberu údajov na dvoch elektrárenských odkaliskách elektrárne ENO Nováky, 
dvoch odkaliskách Dusla Šaľa a na dvoch odkaliskách rudných flotačných odpadov pri Banskej 
Štiavnici je raz za 3 roky. Vzhľadom na efektivitu výskumných a prieskumných prác sa 
realizovali ročne monitorovacie práce a merania na dvojici odkalísk buď v ENO Nováky, pri 
Dusle Šaľa alebo pri Banskej Štiavnici. 

Vo vybraných miestach odkalísk boli odvŕtané vrty, z nich sa odobrali podľa možností 
neporušené a porušené vzorky pre laboratórne stanovenie zrnitostného zloženia a niektorých 
fyzilálnych vlastností skúmaných sedimentov. Vo vrtoch sa vykonali presiometrické skúšky a 
vyhodnotili v súlade so STN 72 1004. Na jednej lokalite sa realizovalo okolo 25 m vrtov, urobilo 
25 presiometrických skúšok, odobralo cca 10 neporušených a 20 porušených vzoriek. 
Laboratórne skúšky sa robili v laboratóriu mechaniky zemín ŠGÚDŠ a Katedry inžinierskej 
geológie podľa metodík príslušných STN alebo zaužívaných metodík špeciálnych skúšok. 
Sledovali sa niektoré vlastnosti fyzikálne - objemová hmotnosť, vlhkosť, zrnitosť a iné. Zo 
špeciálnych skúšok sa urobilo niekoľko skúšok RTG analýz na para fero a diamagnetických 
frakciách jednej vzorky z každého odkaliska, na ktorej sa takéto analýzy dali realizovať, na 
Katedre mineralógie a petrológie Prif UK v Bratislave. Vzhľadom na značnú nerovnorodosť 
plaveného materiálu v odkaliskách sa v monitorovacích profiloch použili geofyzikálne merania. 
Na základe týchto meraní možno vyčleniť kvázirovnorodé vrstvy. Použili sa najmä tieto metódy 
geofyzikálnych meraní: odporové profilovanie (VES) a metóda multikábelového 
elektroodporového merania (MES) nazývaná aj metóda elektrickej odporovej tomografie - 
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rezistivity tomography ERT. Geofyzikálne merania robila Katedra environmentálnej a 
aplikovanej geofyziky PriF UK v Bratislave. 
 
2.3.4. Výsledky environmentálneho monitoringu na sledovaných lokalitách 

A. Environmentálny monitoring skládok a odkalísk 

a/ antropogénne sedimenty pochované – do roku 2006 
Sumarizácia počtu lokalít pre vyčlenené skupiny ASP vo vybraných územiach Slovenska 

na konci roka 2005 je uvedená v tab. 2.3.3. V tabuľke 2.3.4 sú vyhodnotené posudzovania 
vplyvov z ASP na povrchovú a podzemnú vodu, vzduch a tiež možnosť šírenia kontaminantov 
priamym kontaktom v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky. 

 
Tab. 2.3.3: Prehľad počtu spracovaných lokalít antropogénnych sedimentov pochovaných  

Skupina ASP Bratislava Žitný ostrov Stredné 
Slovensko 

Severné 
Slovensko 

Východné 
Slovensko 

zakryté skládky 64 131  54 78 
mestské sedimenty 3    1 
banské sedimenty 3  150 139 1 
popoly   1   
škvary  1     
kaly   7 11 2 
priemyselné sedimenty 2  3  5 
iné   2   
spolu 73 131 163 150 87 
 
Tab. 2.3.4: Vyhodnotenie posudzovania vplyvov z ASP na zložky životného prostredia 

podľa jednotlivých okresov 
Kontaminácia 
(počet ASP) Áno Pravdepodobne 

áno 
Pravdepodobne 

nie Nie Celkový 
počet ASP

Bratislava - mesto     60 
Kont. podzemnej vody 6 11 34 9   
Kont. povrchovej vody 2 4 16 37   
Kont. ovzdušia 1 3 7 48   
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 0   
Okres Banská Bystrica     17 
Kont. podzemnej vody 0 7 10 0   
Kont. povrchovej vody 0 12 5 2   
Kont. ovzdušia 0 0 10 8   
Kont. priamym kontaktom 0 0 1 0   
Okres Banská Štiavnica     29 
Kont. podzemnej vody 1 5 21 0   
Kont. povrchovej vody 0 5 22 0   
Kont. ovzdušia 0 2 13 12   
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 0   
Okres Gelnica     21 
Kont. podzemnej vody 1 17 3 0   
Kont. povrchovej vody 2 17 2 0   
Kont. ovzdušia 0 0 21 0   
Kont. priamym kontaktom 0 0 21 0   
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Kontaminácia 
(počet ASP) Áno Pravdepodobne 

áno 
Pravdepodobne 

nie Nie Celkový 
počet ASP

Okres Kežmarok     10 
Kont. podzemnej vody 0 0 10 0   
Kont. povrchovej vody 7 3 0 0   
Kont. ovzdušia 0 0 10 0   
Kont. priamym kontaktom 0 0 9 1   
Košice mesto (obvod II,IV)      20 
Kont. podzemnej vody 0 8 12 0   
Kont. povrchovej vody 0 1 19 0   
Kont. ovzdušia 0 1 19 0   
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 0   
Košice okolie     40 
Kont. podzemnej vody 0 23 15 1   
Kont. povrchovej vody 0 31 5 3   
Kont. ovzdušia 0 0 38 1   
Kont. priamym kontaktom 0 1 30 8   
Okres Levoča     18 
Kont. podzemnej vody 0 11 7 0   
Kont. povrchovej vody 7 8 3 0   
Kont. ovzdušia 0 0 17 1   
Kont. priamym kontaktom 0 0 17 1   
Okres Liptovský Mikuláš     45 
Kont. podzemnej vody 0 8 34 0   
Kont. povrchovej vody 8 25 7 2   
Kont. ovzdušia 0 0 42 0   
Kont. priamym kontaktom 0 0 42 0   
Okres Michalovce     6 
Kont. podzemnej vody 0 2 4 0   
Kont. povrchovej vody 0 2 2 2   
Kont. ovzdušia 0 3 2 1   
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 6   
Okres Poltár   1 
Kont. podzemnej vody 0 0 1 0  
Kont. povrchovej vody 0 0 1 0  
Kont. ovzdušia 0 0 1 0  
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 0  
Okres Poprad   2 
Kont. podzemnej vody 0 0 2 0  
Kont. povrchovej vody 0 1 1 0  
Kont. ovzdušia 0 0 2 0  
Kont. priamym kontaktom 0 0 2 0  
Okres Prešov   28 
Kont. podzemnej vody 0 1 27 0  
Kont. povrchovej vody 0 18 10 0  
Kont. ovzdušia 0 0 28 0  
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 28  
Okres Prievidza   22 
Kont. podzemnej vody 0 5 17 0  
Kont. povrchovej vody 5 3 13 1  
Kont. ovzdušia 1 0 17 4  
Kont. priamym kontaktom 0 0 12 10  



 343

 
Kontaminácia 
(počet ASP) Áno Pravdepodobne 

áno 
Pravdepodobne 

nie Nie Celkový 
počet ASP

Okres Sabinov   10 
Kont. podzemnej vody 0 0 10 0  
Kont. povrchovej vody 2 4 3 1  
Kont. ovzdušia 0 0 10 0  
Kont. priamym kontaktom 0 0 10 0  
Okres Sobrance   9 
Kont. podzemnej vody 0 0 9 0  
Kont. povrchovej vody 0 3 6 0  
Kont. ovzdušia 0 0 9 0  
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 9  
Okres Spišská Nová Ves   111
Kont. podzemnej vody 2 14 95 0  
Kont. povrchovej vody 7 73 31 0  
Kont. ovzdušia 0 17 1 93  
Kont. priamym kontaktom 0 17 94 0  
Okres Trebišov   10 
Kont. podzemnej vody 0 3 7 0  
Kont. povrchovej vody 0 0 10 0  
Kont. ovzdušia 0 0 10 0  
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 10  
Okres Žarnovica   19 
Kont. podzemnej vody 0 1 18 0  
Kont. povrchovej vody 0 6 13 0  
Kont. ovzdušia 0 0 7 12  
Kont. priamym kontaktom 0 0 0 0  

 
 
Na území okresu Dunajská Streda boli lokality skládok popísané podrobnejším 

záznamovým listom (Kováčiková, 1997). Bolo zaregistrovaných 199 skládok odpadov, z ktorých 
len tri boli riadenými skládkami v zmysle platných právnych predpisov v odpadovom 
hospodárstve. Zvyšných 196 lokalít bolo zaradených do podsystému 08 ČMS Antropogénne 
sedimenty pochované. Údaje o jednotlivých skládkach zaznamenané v roku 1997 sa 
pretransformovali do záznamových listov ASP. 

Lokality monitorované v podsystéme 08, pre ktoré sú vypracované záznamové listy sú na 
obrázku 2.3.1. Pre tieto lokality bol vypracovaný aj informačný systém, v ktorom sú záznamové 
listy a fotodokumentácia. 
 

b/ charakterizovanie vplyvu EZ na jednotlivé zložky životného prostredia – od roku 2007 

Environmentálny monitoring je súhrn monitorovacích činností na sledovanie a následné 
hodnotenie stavu životného prostredia alebo jeho zložky v presne definovaných časových 
a priestorových podmienkach. V roku 2009 sa monitoring uskutočnil na lokalitách: Myjava, 
Modra, Šulekovo, Bojná, Krompachy – Halňa, Šaľa, Zemianske Kostoľany - Chalmová a Poša. 
Sledované ukazovatele sú najmä: pH, vodivosť, CHSKCr, rozpustené látky, chloridy, Cu, Zn, Fe, 
amónne ióny vo vzorkách vody a pôdy/riečnych sedimentov. 
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2.3.4.1. Lokalita Kyjovský potok, odkalisko Poša 
Odkalisko bolo vybudované v roku 1977 za účelom skládkovania odpadov zo spaľovne a zo 

spaľovania uhlia. Prevádzkovateľ odkaliska pri obci Poša je chemický podnik Chemko Strážske, 
a.s., ktorého produkcia je zameraná na základné produkty organickej a anorganickej chémie – 
benzénová chémia, produkcia cyklohexánu, cyklohexanolu, priemyselné hnojivá, dusíková 
chémia, produkty na báze amónia, koncentrovaná kyselina dusičná a iné. 

Odkalisko predstavuje zdroj kontaminácie pre povrchový tok Kyjov a následne pre 
podzemné vody vo fluviálnych náplavoch pozdĺž toku. Uvoľňovanie As z materiálu odkaliska je 
periodické v závislosti od sezónnych zmien súvisiacich s klimatickými a hydrologickými 
podmienkami. Prejavy znečistenia povrchových vôd arzénom pretrvávajú aj po sútoku potoka 
Kyjov s Ondavou a pozdĺž toku Ondavy. Poloha lokality je na obr.2.3.4. 
 

 
 
Obr. 2.3.4: Poša - poloha lokality 

 
 

Hydrogeologické pomery 
Územie ležiace pod sútokom toku Kyjov a Ondavy predstavuje oblasť fluviálnych 

sedimentov Ondavy (hydrogeologický rajón QN-106), ktorá má význam z vodárenského 
hľadiska, predstavuje územie s vysokými využiteľnými zásobami podzemnej vody v regióne s 
možnosťou celkového potenciálneho odberu v množstve 91 l.s-1. 

Z prieskumných prác v rámci odkaliska a jeho blízkeho okolia do hĺbky 11 m p.t. bola pod 
odkaliskom detekovaná zvodeň viazaná na piesčité a pieskovo-štrkovité polohy s hrúbkou 0,5 – 
1,5 m. Jedná sa o fluviálne štrky v blízkosti potoka a neogénne hlbinné piesky uložené v hĺbke 
cca 5,0 až 10,0 m p.t. Prítomnosť podzemnej vody bola zistená aj v telese hrádze (Pivovarčiová 
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et al., 1989). Podzemná voda sa akumuluje v priepustnejších polohách, jej hladina je napätá 
a kolíše v závislosti na množstve atmosferických zrážok, ktoré sú hlavným zdrojom jej dotácie. 
Priepustnosť prostredia je relatívne nízka, rádovo sa koeficient filtrácie pohybuje v rozpätí 10-8 – 
10-10 m.s-1. 

 
Geologické pomery 

V podloží odkaliska sa nachádzajú kvartérne fluviálne a deluviálne sedimenty, ktoé ležia na 
neogénych sedimentoch. Kvartér predstavje fluviálne a deluviálne ílovité hliny, íly, hlinité piesky 
a hlinitopiečité štrky. Neogén je tvorený ílovtými hlinami, ílmi a hlinitími pieskami (Jakubíková 
et al., 2002). 

 
Monitorovacie práce 

V predmetnej lokalite boli v roku 2008 realizované odbery povrchových vôd a riečnych 
sedimentov potoka Kyjov, ktoré potvrdili klesajúci trend vymývania hlavného kontaminantu 
v lokalite - arzénu. Vzorky boli odoberané na dvoch miestach – výpusť z odkaliska 
(antropogénny sediment + povrchová voda vo výpusti z odkaliska) a z povrchu odkaliska pri 
hrádzi (antropogénny sediment KY-15, KY-16 + povrchová voda v sonde na odkalisku) – 
lokalizácia odberných miest je na obr. 2.3.5, výsledky analýz sedimentov sú v tab. 2.3.5 
a výsledky analýz vôd v tab. 2.3.6. 

 
 

Tab. 2.3.5: Chemické analýzy antropogénnych sedimentov (lokalita odkalisko Poša) 

 

Meraná veličina 
(parameter) Jednotka Výpusť 

z odkaliska 

Sediment 
odkaliska 

KY -16 

Sediment 
odkaliska 

KY -15 
Pokyn MŽP 

     A B C 
Co mg.kg-1 54 54 34 25 50 300 
Hg mg.kg-1 0,13 0,06 0,02 0,4 3 10 
Cr mg.kg-1 118 83 108 130 250 800 
Zn mg.kg-1 333 86 84 150 500 3000 
As mg.kg-1 229 2049 1433 20 50 100 
Pb mg.kg-1 19 19 19 70 150 600 
Na % 0,37 0,56 0,60    

K % 0,91 1,27 1,32    

Ca % 3,52 7,78 7,07    

Mg % 0,80 1,66 1,82    

Fe % 8,16 6,28 7,04    

Mn % 0,114 0,125 0,131    

Al % 10,3 8,50 10    
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Obr. 2.3.5: Lokalizácia realizovaných odberov v rámci ČMSGF na  

lokalite „Odkalisko Poša“ v roku 2008 
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Tab. 2.3.6: Chemické analýzy povrchových vôd (lokalita odkalisko Poša) 

Veličina Jednotka Výpusť 
z odkaliska

Odber 
v telese 

odkaliska 
(sonda) 

Pokyn MŽP 

    A B C 
pH - 7,23 7,47    
Konduktivita/ EC mS.m-1 199,20 150    
Rozpustené látky mg.l-1 1200 1050    
ChSK-Cr mg.l-1 - 174    
BSK5 mg.l-1 24 -    
Dusičnany mg.l-1 16,1 <0,50    
Sírany mg.l-1 314,1 251    
Arzén mg.l-1 0,360 4,150 0,005 0,05 0,2 
Zinok mg.l-1 0,035 - 0,15 0,5 1 
Ortuť mg.l-1 <0,0001 <0,0002 0,0001 0,001 0,005 
Sodík mg.l-1 141,13 102    
TOC mg.l-1 - 23,6    

 
 

Pre monitoring antropogénnych sedimentov v rámci ČMSGF je vhodné realizovať odber 
povrchovej vody z odkaliska a z výpuste z odkaliska s početnosťou odberov: 2x ročne s ohľadom 
na klimatické cykly (topenie snehov, výrazná zrážková činnosť) a odber antropogénnych 
dnových sedimentov na identických miestach 1x ročne. Rozsah hodnotených parametrov – As, 
Hg, Zn, Pb, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe, Mn, Al, TOC, Cl-, SO4

2-, NO3
-. 

Vzhľadom na viacnásobne potvrdené zaťaženie lokality je potrebné v ďalšom období pre 
danú lokalitu stanoviť pozaďové koncentrácie dôležitých kontaminantov. Jedná sa najmä 
o potvrdené vysoké obsahy arzénu a potvrdenú prítomnosť PCB v odpadových vodách 
z odkaliska ako dôsledok historickej činnosti pôvodného zriaďovateľa odkaliska Poša, ktoré však 
súčasná prevádzka areálu nezhoršuje. Z tohto dôvodu by bolo vhodné do chemických analýz 
zahrnúť aj stanovenie PCB, fenolov, benzénu (1x ročne). 

 
 

2.3.4.2. Lokalita Zemianske Kostoľany 
Lokalita Zemianske Kostoľany predstavuje kontaminovanú oblasť v inundačnom území 

rieky Nitry, ktorá vznikla po pretrhnutí hrádze na Pôvodnom odkalisku (r. 1965), za ktorou sa 
popol naplavoval. Odkaliskový materiál pochádzajúca zo spaľovania hnedého uhlia s vysokým 
obsahom arzénu v tepelnej elektrárni Nováky. 

Pôdy prirodzene sa nachádzajúce v inundačnom území rieky Nitry sú prevažne fluvizeme 
všetkých subtypov (Čurlík, Šefčík, 1999), ktoré však boli po pretrhnutí hrádze odkaliska (v r. 
1965) prekryté rozplaveným elektrárenským popolom. Popol ako priepustný materiál predstavuje 
riziko z hľadiska mobilizácie potenciálne toxických prvkov vďaka infiltrácii zrážok do pôd 
a podzemných vôd. V rámci sanačných prác sa na kontaminovanom území popol lokálne 
prekrýval nehomogénnou antropozemou z rôznych zdrojov. V dôsledku orby prichádzalo 
k následnému premiešavaniu navezenej zeminy s popolom. 
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Geologické pomery 

Záujmová oblasť sa nachádza v blízkosti styku dvoch orograficko-geologických celkov- 
masívu Magury a Hornonitrianskej kotliny. Na jej stavbe sa podieľajú stratigraficko- litologické 
útvary (Tyleček et al., 1991): 

− kvartér- fluviálno-deluviálne uloženiny 
− terciér- klastické sedimenty a íly 
− stredný trias- dolomity a vápence 
− spodný perm- melafýry a kremence 

Fluviálne uloženiny rieky Nitry reprezentujú kvartérne sedimenty štrkov a pieskov. 
 

Hydrogeologické pomery 
Z hydrologického hľadiska sa územie nachádza v povodí rieky Nitry. Okrem mnohých 

menších tokov, ktoré priberá z hornej a strednej časti, z ľavej strany do nej priteká tok 
Handlovka, ohraničujúci oblasť z východnej strany. Na území sú zvodnené pleistocénne a 
holocénne sedimenty, reprezentujúce dnové akumulácie štrkov, pieskov, zahlinených štrkov a 
hlín nív riek Nitry a Handlovky (Vaškovský, 1973). Podzemná voda v súvrství je priamo 
dotovaná z atmosférických zrážok, ale najmä z povrchových vôd rieky Handlovka, ktorá je vyššie 
položená ako rieka Nitra. 

Skúmaná oblasť sa nachádza na rozhraní dvoch hydrogeologických rajónov. Prvým je 
„Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny“, ktorý budujú dva základné komplexy. Sedimenty 
pliocénu dosahujúce hrúbku 300 m, zastúpené pestrými fáciami kontinentálneho vývoja (ílovce, 
íly, šlíry) a detriticko-vulkanická formácia s prevahou ílov a štrkov. Druhým rajónom je 
„Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov“. V severnej časti je kvartér 
zastúpený kamenito - hlinitou suťou, v južnej časti územia piesčitými štrkmi, ktoré v kvartéri 
predstavujú kolektor podzemnej vody. Obe fácie sú prekryté piesčitými hlinami rozdielnych 
hrúbok, lokálne nahradené navážkou (Tyleček et al., 1991) 

 
Monitorovacie práce 

V rámci ČMSGF sa od roku 2008 na lokalite Zemianske Kostoľany realizuje výskum 
spojený s výberom vhodnej lokality a média na monitorovanie uvoľňovaného As do životného 
prostredia. Hlavným cieľom terénnych a experimentálnych prác bol výber vhodného miesta na 
inštaláciu stabilného monitorovacieho zariadenia vo forme pôdneho lyzimetra, na obr. 2.3.6 je 
lokalizácia odberových miest z roku 2008. 
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Obr. 2.3.6: Lokalizácia realizovaných odberov na lokalite Zemianske Kostoľany, rok 2008 
 
 

Na posúdenie kvantitatívnych informácií o distribúcii prvkov medzi funkčne definované 
geochemické frakcie v antropogénnych sedimentoch bola realizovaná experimentálna metóda 
sekvenčných extrakcií (BCR-metóda modifikovaná podľa Mackových et al., 2003) na 
odobraných vzorkách. Jednotlivé extrakcie v rámci sekvenčnej extrakčnej schémy sú robené 
s cieľom simulovať prírodné procesy (najmä mobilizácia polutantov vplyvom zrážkovej 
činnosti), hoci sa experimentálne fyzikálno-chemické podmienky počas experimentov čiastočne 
líšia od prírodných podmienok (rýchlosť reakcií, sila extrakčných činidiel) (Cappuyns et al. 
2007). Analytickým stanovením boli zistené v roku 2008 vysoké obsahy celkového As 
1231 mg.kg-1 vo vzorke riečneho sedimentu, pre pôdny horizont 389 mgAs.kg-1 (hĺbka do 
30 cm), resp. 942 mgAs.kg-1 (60-80 cm), ktoré niekoľkonásobne prevyšujú limitnú C hodnotu 
50 mg.kg-1 podľa Vyhlášky MP SR č. 531/ 1994 – 540 (tab. 2.3.7). Napriek skutočnosti, že len 
16,91 % z celkového množstva As sa uvoľnilo zo vzorky riečneho sedimentu ZKs, toto percento 
predstavuje 208,16 mg.kg-1 ako celkové množstvo uvoľneného As. Uvedené zistenie o pomerne 
malom kvantitatívnom rozsahu uvoľňovania As z prírodných médií je plne v súlade s mnohými 
publikovanými prácami (napr. Hiller, Šutriepka, 2008). V prípade vzorky pôdy ZKp sa uvoľnilo 
percentuálne viac As (29,12 %), čo je však skoro 2-násobne menšie množstvo uvoľneného As 
(113,29 mg.kg-1) v porovnaní so vzorkou ZKs. 
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Pozorovaná mobilizácia As zo zdrojového materiálu riečneho sedimentu a vzorky pôdy v 
laboratórnych podmienkach umožňuje identifikovať pochované antropogénne sedimenty ako 
možný zdroj znečistenia povrchových a podzemných vôd v povodí rieky Nitra s potenciálom 
ohrozenia zdravia obyvateľstva (Bodiš et al. 2005, Rapant, Krčmová, 2007), čo dokazujú zistené 
vysoké koncentrácie As v extraktoch z frakcie I. výrazne prevyšujúce limitnú hodnotu pre As v 
povrchových vodách (0,03 mg.l-1, Nariadenie vlády SR č.296/2005 Z.z.). Podiel relatívne ľahko 
mobilizovateľného As (frakcie I, II) poukazuje na vysoký potenciál ohrozenia životného 
prostredia As v povodí rieky Nitry. 
 
Tab. 2.3.7: Chemické analýzy antropogénnych sedimentov - lokalita Zemianske Kostoľany,  

rok 2008 

 
 
V roku 2009 boli realizované odbery pochovaných antropogénnych sedimentov na lokalite 

Zemianskej Kostoľany (ZK3, ZK5, ZK6, ZK7 – obr. 2.3.7), a chemické analýzy (tab. 2.3.8) 
potvrdili vysokú mieru zaťaženia lokality arzénom. Nachádzajú sa tam súvislé polohy 
naplaveného popola mocné lokálne viac ako 2 m prekryté len 20-30 cm vrstvou zeminy. Zistené 
koncentrácie arzénu kolíšu od 127 – 1264 mg.kg-1 (v polohách čistých popolov), čo 
mnohonásobne prekračuje limity pre pôdu. Okrem arzénu, boli zaznamenané aj zvýšené 
koncentrácie ortuti (0,34 – 0,9 mg.kg-1). 

 

Veličina 
(parameter) Jednotka ZK -1 s ZK -p ZK -p Pokyn MŽP 

  Riečny sediment Pôda (0-30cm) pôda (60-80 cm) A B C 
Cd mg.kg-1 0,2 <0,1 <0.1 0,4 5 20 
Co mg.kg-1 18 14 14 25 50 300 
Hg mg.kg-1 0,14 0,48 0,89 0,4 3 10 
Cr mg.kg-1 55 74 77 130 250 800 
Zn mg.kg-1 124 89 81 150 500 3000 
As mg.kg-1 1231 389 942 20 50 100 
Pb mg.kg-1 28 22 25 70 150 600 
Na % 0,75 0,97 0,71    
K % 1,33 1,58 1,56    
Ca % 7,07 2,68 4,34    
Mg % 2,36 1,25 1,34    
Fe % 3,81 4,26 5,37    
Mn % 1,02 0,088 0,086    
Al % 6,01 7,87 9,32    
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Obr. 2.3.7: Lokalizácia realizovaných odberov na lokalite Zemianske Kostoľany, rok 2009 
 
 
Tab. 2.3.8: Chemické analýzy antropogénnych sedimentov (lokalita Zemianske Kostoľany, 

rok 2009) 
 (%) (mg.kg-1) 
 Fe Mn Al Ca Mg Zn As  Sb  Hg Pb S P 

hĺbka odberu 0-30 cm 
ZK3 2,40 0,07 2,47 1,50 0,60 83 218 0,8 0,39 18,5 <0,5 0,164 
ZK5 2,33 0,07 2,09 1,85 0,58 62 358 1,0 0,34 17,3 <0,5 0,131 
ZK6 2,52 0,07 2,45 2,62 0,71 50 417 0,8 0,64 14,8 <0,5 0,087 
ZK7 2,01 0,06 1,41 2,05 0,71 101 127 1,2 0,54 24,9 <0,5 0,044 

hĺbka odberu 30-60 cm 
ZK3 3,14 0,07 2,80 3,24 0,81 53 730 1 0,62 11,4 <0,5 0,079 
ZK5 3,38 0,06 2,94 3,58 0,65 42 1264 1,2 0,38 8,6 <0,5 0,072 
ZK6 3,93 0,07 3,57 4,04 0,79 35 1264 1,1 0,47 6,5 <0,5 0,066 
ZK7 2,23 0,05 1,54 2,14 0,60 110 164 0,9 0,90 16,9 <0,5 0,040 

A      150 20  0,4 70 2  
B      500 50  3 150 20  

Po
ky

n 
M

Ž
P 

C      3000 100  10 600 200  
 

0 350 m
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Pre monitoring v rámci ČMSGF je vhodné realizovať na lokalite Zemianske Kostolany 
odber pôdnej vody z lyzimetrov, t.j. roztokov pochádzajúcich z plytkej podpovrchovej zóny 
antropogénneho sedimentu, ktoré reprezentujú dynamické uvoľňovanie hlavného kontaminantu 
As v lokalite Zemianske Kostoľany. Pôdne lyzimetre (3x, hĺbka 30 cm, 60 cm, 90 cm) budú 
zabudované v roku 2010 do pôdneho profilu na nivnej terase pod Pôvodným odkaliskom ENO 
(havarované odkalisko). Predpokladaný počet odberov: 2x ročne, s ohľadom na klimatické cykly 
(topenie snehov, výrazná zrážková činnosť). Rozsah hodnotených parametrov: As, Hg, Cr, Zn, 
As, Pb, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe, Mn, Al, SO4

2- (resp Stot). 
 
 

2.3.4.3. Lokalita Šaľa 
Teleso skládky sa začalo budovať v roku 1962 ako odkalisko popolčeka pre potrebu 

podnikovej teplárne. Od roku 1986 je skládka využívaná na zneškodňovanie odpadov z výrobnej 
činnosti podniku Duslo Šaľa, a.s. Odhaduje sa že na skládke je takmer 1,5 mil. m3 odpadu. V 
okolí skládky sa stále vyskytujú podzemné vody so zvýšeným obsahom kontaminácie. 
Prevládajúcimi komponentmi kontaminácie sú chloridy a amónne ióny, ktoré však nepredstavujú 
priame ohrozenie geologických zložiek životného prostredia a obyvateľstva. V rokoch 1995 až 
1997 sa uskutočnili sanačné práce a vybudovala sa po obvode skládky podzemná tesniaca 
injekčná stena. Vzhľadom na agresivitu prostredia a novú doteraz dlhodobo neodskúšanú 
technológiu tesnenia bude potrebné sledovať dlhodobú tesniacu schopnosť tejto podzemnej steny. 
Situácia lokality je na obr. 2.3.8. 

 

 
 
Obr. 2.3.8: Šaľa – situácia lokality 
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Geologické pomery 
Lokalita súčasťou Podunajskej panvy, ktorá je vyplnená sedimentami kvartéru a neogénu. 

Kvartérne sedimenty sú zastúpené fluviálnymi náplavami Váhu, ktoré sú vo vrchnejších častiach 
vo vývoji ílov, v spodnejších častiach sa nachádzajú hlinité piesky a piesky, ojedinele s obsahom 
štrkovej frakcie. Hlinito-piesčité a ílovito-piesčité sedimenty sa striedajú s pieskami. Pre 
sedimenty kvartéru je typické krížové zvrstvenie. Piesky vytvárajú šošovkovité útvary rôznej 
hrúbky. Hrúbka kvartérnych sedimentov, overená vrtnými prácami je 10 až 15 m. Podložie 
kvartéru je budované neogénnymi ílmi s preplástkami pieskov prípadne s pieskami. Rozhranie 
medzi podložnými sedimentami pliocénu a kvartéru je vzhľadom na rovnaký litologický 
charakter sedimentov veľmi ťažké identifikovať. 

 
Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery sú odrazom geologicko-tektonickej stavby. Dajú sa tu vyčleniť 
dva typy podzemných vôd.  

V neogennych sedimentoch je výskyt viazaný na polohy priepustných hornín, tvorených 
rôznozrnnými pieskami, uloženými v ílovitom komplexe. Pánvová stavba celej oblasti 
podmieňuje vznik artézskych zvodnelých horizontov s negatívnou aj pozitívnou piezometrickou 
úrovňou (v oblasti Trnovca je zistených vrtnými prácami niekoľko horizontov s artézky napätou 
hladinou). 

Kvartérne štrkopiesčité až piesčité sedimenty Váhu sú v celom okolí silne zvodnelé, 
Zvodnelá vrstva je vo vertikálnom, aj horizontálnom smere premenlivá a nehomogénna. 
Prejavuje sa to zmenou priepustnosti na malé vzdialenosti. Výdatnosť vrtov, ktoré boli v okolí 
prečerpávané kolíše v širokých medziach (1  15 l.s-1). Súčiniteľ filtrácie je rádovo 10-4 až 
10-5 m.s-1. Kvalita podzemných vôd je zhoršená prítomnosťou zvýšených koncentrácií Fe a Mn a 
býva hygienicky závadná. 

Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke cca 3 – 5 m pod terénom. Je v hydraulickej 
závislosti s hladinou vody vo Váhu. Generálny sklon a prúdenie podzemnej vody je za 
priemerných stavov vody vo Váhu smerom SV - JZ, pri povodňových stavoch (napr. v roku 
1997) je prúdenie opačné, t.j. od Váhu ku skládke. Prúdenie podzemných vôd bolo dostatočne 
overené systémom monitorovacích vrtov. Súčiniteľ filtrácie kvartérnych sedimentov sa získal z 9 
krátkodobých čerpacích alebo stúpacích skúšok a je v rozmedzí k = 2,5.10-4 až 4,2.10-5 m.s-1. 

Podzemná voda v priestore skládky sa nachádza trvale asi 0,5 m pod dnom skládky. 
Skládkový materiál nie je v priamom kontakte s podzemnou vodou, možným šíriteľom 
kontaminácie sú atmosférické zrážky. 

 
Monitorovacie práce 

Odberné miesta sú znázornené na obrázku 2.3.9. Monitorované sú vrty OVM-1 až OVM-8 
vo vnútri skládky a PD-1 až PD-4, SŠ-1 až SŠ-10, V-1 až V-7, SŠN-7, PD-3N, SŠN-9, PHŠ-9 na 
vonkajšom obvode. 

V tabuľkách 2.3.9, až 2.3.12 sú výsledky chemických analýz monitorovacích vrtov na 
lokalite Šaľa, ktoré sa uskutočnili v máji a júni 2008. Sledovanými parametrami boli najmä 
vodivosť, CHSKcr, NH4+, Cl-, SO4

2- , NEL IČ a BSK5. 
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Tab. 2.3.9: Výsledky vybraných chemických analýz na lokalite Šaľa - vzoriek podzemnej vody 
z vrtov na RSTO-rok 2008 

  OVM1 OVM3 OVM4 SŠ9 SŠN9 V1 V2 SŠ6 
Ukazovateľ                 
Zápach žiadny olejový olejový žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny 
Zákal 3,04 6,85 12,18 27,41 3,80 6,09 13,32 48,36 
Farba číra zakal.nahn. slabý zákal hrdz.sl.zakal. číra číra slabý zákal slabo zak. 
O2 (mg.l-1) 4,10 olej 4,40 5,52 4,19 5,33 3,68 4,49 
pH 7,26 7,28 7,65 7,29 7,48 7,25 7,28 7,23 
Vodivosť (mS.m-1) 4490,00 1575,00 1742,00 1200,00 837,00 1340,00 1709,00 1525,00 
RLS 
(105°C) (mg.l-1) 2730,00 954,00 740,00 919,00 1035,00 906,00 1059,00 1066,00 
CHSKK (mg.l-1)  3,40 3,60 6,30 1,10 1,90 1,40 2,70 3,20 
CHSKCr (mg.l-1) 29,60 33,20 58,80 26,90 24,10 22,50 19,90 27,60 
NH4

+ (mg.l-1) 25,90*** 50,00*** 137,90*** 0,80* 0,80* 0,60* 58,90*** 16,90*** 
NO3

- (mg.l-1)  26,10 0,10 36,90 0,30 0,10 32,90 3,30 157,10 
Cl- (mg.l-1) 1096,00 166,00 126,50 68,50 16,80 84,00 133,60 74,10 
SO4

2- (mg.l-1) 320,00 285,00 200,00 300,00 115,00 110,00 375,00 280,00 
NEL IČ (mg.l-1) 0,55** 7,35*** 2,25*** 0,35** 0,40** 0,50** 0,45** 0,50** 
BSK5 (mg.l-1) 8,20 olej 14,90 2,10 2,50 1,90 10,20 2,60 

Poznámka: hodnoty označené *** predstavujú prekročenie limitov kategórie C v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené 
** predstavujú prekročenie limitov kategórie B v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené * predstavujú prekročenie 
limitov kategórie A v „Pokyne MŽP“ 
 
Tab. 2.3.10: Výsledky vybraných chemických analýz na lokalite Šaľa -  

vzoriek podzemnej vody z vrtov na RSTO-rok 2008 
 OVM8 SŠ2 V6 PD2 SŠN7 SŠ7 

Ukazovateľ       
Zápach olejový žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny 
Zákal 127,10 5,70 5,30 4,50 51,10 83,60 
Farba zakal.nahn. slabý zákal číra číra zakal.hrdz zakal.červ. 
O2 (mg.l-1) 5,79 5,11 3,07 3,66 6,02 3,38 
pH 7,05 7,05 7,37 7,15 7,23 7,27 
Vodivosť (ms.m-1) 7030,00 1986,00 3060,00 2200,00 8110,00 1267,00 
RLS 
(105°C) 4046,00 1169,00 1821,00 1500,00 5160,00 847,00 
CHSKK (mg.l-1) 78,30 9,50 6,10 3,10 7,80 4,50 
CHSKCr (mg.l-1) 679,00 31,70 22,00 8,00 26,00 9,00 
NH4

+ (mg.l-1) 110,60*** 53,20*** 84,30*** 13,80*** 71,40*** 41,70*** 
NO3- (mg.l-1) 51,80 2,90 0,10 28,40 0,50 0,30 
Cl- (mg.l-1) 1734,00 200,70 380,20 249,60 257,40 107,00 
SO4

2- (mg.l-1) 525,00 345,00 525,00 525,00 160,00 205,00 
NEL IČ (mg.l-1) 270,00*** 0,15* 0,20** 0,30** 0,35** 0,30** 
BSK5 (mg.l-1) 143,50 4,00 10,90 6,70 13,80 3,60 

Poznámka: hodnoty označené *** predstavujú prekročenie limitov kategórie C v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené 
** predstavujú prekročenie limitov kategórie B v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené * predstavujú prekročenie 
limitov kategórie A v „Pokyne MŽP“ 
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Obr. 2.3.9: Lokalizácia realizovaných odberov na lokalite Šaľa 

0 500 m
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Tab. 2.3.11: Výsledky vybraných chemických analýz na lokalite Šaľa -  
vzoriek podzemnej vody z vrtov na RSTO- rok 2008 

  SŠ5 SŠ10 PD1 PD3 PD3N PD4 PHŠ9 
Ukazovateľ              
Zápach žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny 
Zákal 256,60 16,40 30,20 1,90 0,80 51,90 295,90 
Farba hrdz.zakal. zakal.hnedá nahn.zakal. číra číra mierne zakal. silne zakal. 
O2 (mg.l-1) 4,06 4,40 4,40 5,63 4,67 4,74 6,30 
pH 7,36 7,21 7,16 7,30 7,31 7,37 7,22 
Vodivosť (ms.m-1) 1061,00 1361,00 1281,00 1065,00 1123,00 2120,00 1482,00 
RLS 
(105°C) (mg.l-1) 697,00 895,00 941,00 598,00 722,00 1535,00 1066,00 
CHSKK (mg.l-1) 2,00 1,90 5,60 0,50 1,40 4,80 6,80 
CHSKCr (mg.l-1) 22,00 12,40 38,00 8,00 10,50 22,00 24,00 
NH4

+ (mg.l-1) 1,00** 0,70* 0,70* 0,70* 0,60* 5,40*** 1,50** 
NO3- (mg.l-1) 0,60 32,30 2,30 21,10 0,90 243,50 110,90 
Cl- (mg.l-1) 79,70 67,70 86,60 98,60 79,00 103,90 70,80 
SO4

2- (mg.l-1) 165,00 205,00 310,00 45,00 205,00 370,00 230,00 
NEL IČ (mg.l-1) 0,10* 0,10* 0,60** 0,75** 0,50** 4,74*** 0,75** 
BSK5 (mg.l-1) 3,70 2,00 1,70 1,80 2,20 2,90 3,00 
 
Tab. 2.3.12: Výsledky vybraných chemických analýz na lokalite Šaľa -  

vzoriek podzemnej vody z vrtov na RSTO-rok 2008 
  SŚ1 SŚ3 SŠ4 V5 V7 
Ukazovateľ           
Zápach žiadny žiadny žiadny žiadny žiadny 
Zákal 24,40 8,80 198,20 15,30 106,50 
Farba zákal slabý zákal zakal.hnedá nahn.zakal. sil.zákal 
O2 (mg.l-1) 3,80 5,20 3,60 3,10 5,70 
pH 7,27 7,08 7,18 6,87 7,21 
Vodivosť 3390,00 1723,00 1461,00 2530,00 1707,00 
RLS 
(105°C) (mg.l-1) 1898,00 1223,00 1136,00 1765,00 1268,00 
CHSKK (mg.l-1) 11,80 2,20 8,60 15,70 4,90 
CHSKCr (mg.l-1) 49,50 12,90 28,50 190,70 39,90 
NH4

+ (mg.l-1) 65,30*** 0,15 3,60*** 18,60*** 0,70* 
NO3- (mg.l-1) 0,60 1,90 50,10 3,90 45,40 
Cl- (mg.l-1) 508,00 148,60 61,00 337,00 165,00 
SO4

2- (mg.l-1) 375,00 285,00 205,00 155,00 310,00 
NEL IČ (mg.l-1) 0,50** 0,10* 0,25*** 0,20*** 0,25*** 
BSK5 (mg.l-1) 8,36 1,72 5,52 10,04 5,52 

Poznámka: hodnoty označené *** predstavujú prekročenie limitov kategórie C v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené 
** predstavujú prekročenie limitov kategórie B v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené * predstavujú prekročenie 
limitov kategórie A v „Pokyne MŽP“ 
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Tab.2.3.13: Vybrané hodnoty meraných ukazovateľov pre vrt OVM-8 
za obdobie 2001 - 2008 

OVM-8 
Dátum pH Vodivosť Cl- NH4

+ Dátum pH vodivosť Cl- NH4
+ 

   mS.m-1 mg.l-1 mg.l-1    mS.m-1 mg.l-1 mg.l-1 
26.02.2001 7,54 451 899 84,8 16.11.2004 7,38 322 474 54,9 
16.05.2001 7,37 379 947 84,5 01.05.2005 7,30 327 696 58,3 
25.08.2001 7,29 385 1159 107,9 15.10.2005 7,09 368 800 74,6 
28.08.2002 7,39 448 827 74,7 15.04.2006 7,41 317 782 50,6 
09.10.2002 7,57 422 625 81,8 15.10.2006 7,00  - 960 74,3 
16.04.2003 7,77 308 431 39,8 23.05.2007 7,06 olej 581 45,0 
20.10.2003 7,58 425 578 88,2 17.10.2007 7,40 652 1320 124,7 
12.05.2004 7,07 266 387 51,9 04.06.2008 7,05 703 1734 110,6 
 

Na obrázkoch 2.3.10 až 2.3.12 sú graficky znázornené časové priebehy vývoja chloridov 
a vývoja amónnych iónov na obr. 2.3.13 od roku 2001 do roku 2008. Odporovým meraním, 
sledovaním zonálností a laboratórnymi analýzami bolo zistené, že v časti okolia skládky sa 
vyskytujú podzemné vody so zvýšenou vodivosťou (napr. tab.2.3.13). Vzájomné korelácie 
vodivosti vôd z vrtov a analýz dokazujú, že ide o vody, silne znečistené kontaminujúcimi 
látkami, ktoré pochádzajú zo skládky. Hlavným makrokontaminantom sú chloridy. Z výsledkov 
sa nedá priamo určiť, či ide o znečistenie staršieho dáta, z obdobia pred postavením steny, alebo 
zo súčasnosti, ktoré by prichádzalo cez netesnosti. Maximálny rozsah znečistenia je mapovaný 
v J-V časti skládky, v okolí vrtov V-6, V-5 až PD-2. V týchto vrtoch sú laboratórnymi analýzami 
zistené vysoké obsahy chloridov, síranov a CHSKCr.. 

Obr. 2.3.10: Obsah chlórov nameraný pre vrty OVM-1 až OVM-8 na lokalite Šaľa 
od roku 2001 do roku 2008 
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Obr. 2.3.11: Porovnanie obsahov chloridov pre vybrané vrty na lokalite Šaľa 
od roku 2001 do roku 2008 

 

Obr. 2.3.12: Porovnanie obsahov chloridov pre vybrané vrty na lokalite Šaľa 
od roku 2001 do roku 2008 
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Obr. 2.3.13: Obsahy NH4 namerané pre vrty OVM-1 až OVM-8 na lokalite Šaľa 
od roku 2001 do roku 2008 
 

Obr. 2.3.14: Namerané hodnoty elektrickej mernej vodivosti vo vrte V-6 
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Obr. 2.3.15: Vzťah medzi elektrickou mernou vodivosťou a obsahom chlórov namerané pre vrty 
OVM-1 až OVM-8 na lokalite Šaľa 

 
 

Prítomnosť znečisťujúcich látok je jednoznačne potvrdená terénnym meraním 
vodivosti vo vrtoch. Vo vrtoch V-6, V-5 a PD-2 je opakovanými meraniami potvrdená výrazná 
zonálnosť vodivosti. Kontaminované prostredie s vyššou vodivosťou začína obyčajne v hĺbke asi 
10 m (obr. 2.3.14). Na základe zistenej korelácie medzi vodivosťou a chloridmi (obr.2.3.15) 
predpokladáme, že v týchto miestach došlo k „usadeniu“ ťažšej kontaminovanej podzemnej vody 
so zvýšeným obsahom tejto zložky. Bližšie informácie sa dajú získať špeciálnymi odbermi 
a následnými analýzami podzemných vôd. 
 
 
2.3.4.4. Lokalita Modra 

Bývalá skládka komunálneho odpadu sa nachádza cca 1 km západne od obce Modra je 
situovaná na južnom cípe plochej vyvýšeniny, v bývalom hlinisku tehelne. Samotná lokalita má 
extrémnu polohu, nachádza sa takmer na horizonte miernej pahorkatiny. Skládka slúžila na 
ukladanie odpadu z mesta Modra, z časti Králová a z lokalít Piesky a Harmónia. Odpad bol 
ukladaný od roku 1975. V čase ukončenia činnosti bolo tu zhromaždených asi 270 000 m3 
odpadov. Výmera skládky bola pri uzavretí 50 149 m2, vrstva uloženého odpadu je odhadovaná 
na 10 m. Skládka pozostáva z dvoch rozdielnych častí. Novšia časť skládky je čiastočne 
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rekultivovaná, povrch a boky sú zavezené hlinou s väčšími balvanmi. Staršia časť je iba 
vyrovnaná, je zarastená kríkmi a stromami. Situácia lokality je na obr. 2.3.16. 

Kontrola vplyvu skládky na vodu v jej okolí je od roku 1996 monitorovaná systémom 
troch vrtov v rozsahu požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Občasne sa sledoval aj 
výver v čele skládky. Činnosť skládky bola vzhľadom na výver kontaminovanej vody v čele 
skládky a jej voľným unikaním do prostredia predčasne ukončená a rekultivovaná. Utesnením 
povrchu skládky bola snaha zamedziť vstupu zrážok do priestoru skládky a tak obmedziť vývery 
priesakov v čele skládky. 

Skládka Modra je vhodným objektom pre štúdium procesov prebiehajúcich na starších 
skládkach situovaných v málo priepustnom prostredí, pričom podstatná časť znečistenia 
vystupuje v čele skládky a šíri sa najmä po povrchu v smere sklonu svahu (model A). Zámerom 
prác na lokalite je posúdiť možné vplyvy skládky na hydrosféru a dôsledky rekultivačných prác 
na vývoj situácie na lokalite. 

Podrobný prieskum geologických činiteľov životného prostredia okolia skládky TKO bol 
urobený v júli 1996 firmou Ekogeos s.r.o. (Holzer, 1996). Boli objasnené geologické 
a hydrogeologické pomery záujmového územia, vybudový monitorovací systém a realizované 
chemické rozbory vzoriek podzemných vôd. V zmysle požiadaviek § 22 NV SR č.606/1992 Zb.z. 
boli v okolí skládky odvŕtané tri vrty: MS-1 (10 m), MS-2 (12 m) a MS-3 (12 m). Boli 
zabudované tak, aby sa dali používať ako monitorovacie. Počas vrtných prác bolo odobraných 
12 vzoriek zemín na stanovenie koeficientov filtrácie (metóda Carman – Kozený). V širšom okolí 
prevládajú na povrchu pleistocénne eolické spraše. Pod nimi sú neogénne sedimenty s prevahou 
ílovitej litofácie – žltohnedé tuhé plastické íly s tenkými bituminóznymi polohami a s vápnitými 
konkréciami. Vo vrtoch v bezprostrednej blízkosti skládky boli navŕtané neogénne íly rôznej 
farby, tuhej až pevnej konzistencie a prevažne so strednou, vysokou, ojedinele s veľmi vysokou 
plasticitou. V malom rozsahu boli tiež overené hlinité jemnozrnné piesky. V roku 2001 bol 
urobený doplňujúci hydrogeologický a geofyzikálny prieskum (Tupý, 2001), ktorým sa spresnil 
výskyt podzemných vôd, režim prúdenia a vzájomný vplyv podzemných a povrchových vôd. V 
rámci prieskumu sa uskutočnili odbery vzoriek vody z vrtov, rigolu a jazierka nad skládkou. Bol 
tiež realizovaný prieskumný vrt MS-4 na severnom okraji skládky. Podstatným cieľom bolo 
objasnenie pomerov prúdenia podzemných vôd tak, aby sa dal spresniť návrh uzavretia a 
rekultivácie skládky. Nedošlo však k úplnému zamedzeniu výtoku priesakovej kvapaliny v čele 
skládky. Tejto vytekajúcej vode je naďalej potrebné venovať zvýšenú pozornosť (obr. 2.3.17). 

Odberné miesta sú na obr. 2.3.18. Priebeh vodivosti v MS-1 dokazuje prítomnosť 
znečistenia (obr. 2.3.19). V tab. 2.3.14 sú chemické analýzy odberných miest M-1 až M-7 za rok 
2008. 

Na základe rekognoskácie lokality a cieleného monitoringu boli doteraz zistené 
nasledovné skutočnosti: 

a) Aj keď je nová časť skládky už niekoľko rokov pokrytá minerálnym tesnením, nedošlo 
k úplnému zamedzeniu výverov priesakov v čele skládky. Priestor skládky je 
pravdepodobne dopĺňaný vodami zo širšieho okolia. 

b) Šírenie kontaminantov zo skládky do prostredia prebieha prostredníctvom priesakov zo 
skládky a postupom v smere sklonu svahu do eróznej bázy územia. Ňou preteká vo 
vzdialenosti cca 800 m od skládky menší povrchový tok. Aktivita toku zo skládky je 
výrazne podmienená klimatickými podmienkami počas roka. Vo vlhkejšom období tok 
prerušovane a v rôznej intenzite pokračuje až do recipientu. V suchšom období vsakuje do 
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delúvia vo vzdialenejšom predpolí skládky a spôsobuje kontamináciu podzemných vôd, 
najmä chloridovými a amónnymi iónmi. 

c) Negatívny vplyv skládky na podzemné a povrchové vody závisí od prietokových 
pomerov v samotnom prepojení medzi výtokom a recipientom. Miera znečistenia okolia 
skládky je vzhľadom na málo priepustné horniny a spôsob šírenia kontaminantov 
zanedbateľná. Kontaminované priesaky zo skládky majú vzhľadom na ich malé množstvo 
obmedzený dosah a pomerne krátke časové trvanie, viazané len na vlhkejšie obdobia 
počas roka. 

d) Základom monitoringu vplyvu skládky na vody by malo byť hodnotenie vzoriek vôd 
z vrtu MS-1a z výtoku v čele skládky. Obidve tieto monitorovacie miesta sú situované vo 
vhodnej monitorovacej zóne. Ide o miesto, ležiace na báze skládky, v ktorom sa 
akumulujú vody prechádzajúce cez skládkové teleso. V blízkosti tohto vrtu dochádza 
k výtokom kontaminovaných vôd do piesčitých ílov, ktoré odtiaľ tečú do rigolu a v ňom 
až do močiara pri tehelni. 

 

 
 
Obr. 2.3.16: Lokalita Modra 
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Obr. 2.3.17: Výtok z čela skládky, meranie prietoku 
 
 

 
 

Obr. 2.3.18: Odberné miesta na lokalite Modra 

0 150 m
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Obr. 2.3.19: Priebeh vodivosti v monitorovacích vrtoch MS-1, MS-2, MS-3, lokalita Modra 

 

Tab. 2.3.14: Chemické analýzy vôd, odobraných v roku 2008 
OM  M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 

 Jednotky Modra 1 Modra 2 výver Modra 3 Modra 4 Modra 5 Modra 6 Modra 7 

pH   6,82 7,26 7,9 7,89 7,48 7,18 7,94 7,85 
vodivosť mS.m-1 24,7 400 384 387 220 160 196 87,3 
CHSKCr mg.l-1 33 127 141 121 60 36 73 < 20 
Cl- mg.l-1 5,64 297 427 388 263 140 176 24,6 
NH4

+ mg.l-1 < 0,2 38,1*** 13,4*** 9,62*** < 0,2 < 0,2 3,69*** < 0,2 
F- mg.l-1 0,244 0,315 0,215 0,276 0,285 0,319 0,319 0,275 
FI mg.l-1     < 0,05           
CN- mg.l-1     < 0,005           
NO3

- mg.l-1 3,22 39,4 62,7 83,0 37,8 0,83 12,2 14,5 
NO2

- mg.l-1 0,042 0,319 5 0,582 0,026 < 0,01 0,236 0,036 
SO4

2- mg.l-1 19,3 335 225 396 227 164 229 209 
AOX µg.l-1 38 51 67 37 58 37 34 17 
TOC mg.l-1 12 40,3 39,9 36,3 20,2 11,5 34,8 5,4 
As mg.l-1 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 
B mg.l-1 0,0605* 2,54*** 2,34*** 2,49*** 0,594** 0,622** 0,312** 0,0671* 
Cd mg.l-1 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Co mg.l-1 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Cr mg.l-1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 
Cu mg.l-1 0,0631 < 0,020 < 0,020 0,0345 0,0222 < 0,020 0,0567 < 0,020 
Ni mg.l-1 < 0,020 0,0470 0,0402 0,0460 0,0259 < 0,020 0,0225 < 0,020 
Pb mg.l-1 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 
Zn mg.l-1 0,0730 0,0758 0,0247 < 0,020 < 0,020 0,0784 0,0783 < 0,020 
Hg       < 0,001           

Poznámka: hodnoty označené *** predstavujú prekročenie limitov kategórie C v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené 
** predstavujú prekročenie limitov kategórie B v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené * predstavujú prekročenie 
limitov kategórie A v „Pokyne MŽP“ 

Modra - vodivosti
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2.3.4.5. Lokalita Šulekovo 

Lokalita Šulekovo predstavuje skládku železitých kalov z priemyselného odpadu z 
Drôtovne Hlohovec. Skládka sa nachádza v katastrálnom území mesta Hlohovec, miestna časť 
Šulekovo. Skládka je situovaná približne 1500 m južne od intravilánu Šulekova, v chotári 
Rajtarské. Skládka je umiestnená 400 m od pravého brehu rieky Váh, vzdialená 30 m od osi 
koruny ochrannej hrádze (obr. 2.3.20). Pôdorys telesa skládky je tvaru obdĺžnika s rozmermi cca 
150 x 300 m. Pôvodne bol odpadový materiál voľne ukladaný do starého ramena Váhu. 
Neskoršie bolo vybudované odkalisko uzavreté hrádzami. Od roku 1993 sa teleso skládky 
uzavrelo podzemnou tesniacou stenou (PTS). V súčasnosti sa na skládku odpad už nevyváža. 
Skládka je od roku 2000 v prenájme akciovej spoločnosti Drôtovňa Drôty, Hlohovec. 

Environmentálnou záťažou je znečistenie horninového prostredia v okolí skládky, ktoré 
pochádza z minulosti, ešte pred vybudovaním PTS a tiež z aktuálne unikajúceho znečistenia 
v severnej časti skládky. Ide o typickú environmentálnu záťaž, situovanú do inundačnej nivy, v 
ktorej dochádza k zmene smeru prúdenia podzemnej vody. 
 

Geologické pomery 
Na geologickej stavbe územia v okolí odkaliska sa podieľajú sedimenty neogénu a 

kvartéru. Neogén je zastúpený mohutnými súvrstviami ílov a pieskov, s polohami a šošovkami 
pieskovcov a ojedinele zlepencov. Sedimenty kvartéru sú zastúpené fluviálnymi náplavami Váhu. 
Na povrchu je vyvinutá súvislá vrstva nivných ílovitých a piesčitých hlín. Pod nimi sú 
štrkopiesky, menej piesky rôznej zrnitosti. 

Neogénne sedimenty sú zastúpené stratigrafickým stupňom pontu. Ležia transgresívne v 
nadloží panónu alebo v tektonickom styku na mezozoických útvaroch južných výbežkov 
Považského Inovca. Pont je v litologickom vývoji pestrých ílov, striedajúcich sa s polohami 
pieskov a ílovitých pieskov, s polohami pieskovcov (Buday et al., 1962). Faciálne zmeny 
súvrstvia pontu sú veľmi časté. Už i na malé vzdialenosti sú pozorovateľné zmeny hrúbky vrstiev 
ílov i pieskov. K vyklineniu vrstiev môže dochádzať jednak v dôsledku prstovitej sedimentácie 
súvrstvia, alebo riečnej erózie Váhu. V tesnej blízkosti skládky vystupujú neogénne sedimenty v 
hĺbke 5,8 m až 9,8 m pod terénom. 

Na celom záujmovom území sa na neogénnych sedimentoch nachádza kvartérny pokryv. 
Kvartérne sedimenty sú reprezentované fluviálnymi náplavmi Váhu. Fluviálne sedimenty 
(štrkopiesky würmu) vypĺňajú dno údolnej nivy Váhu (Buday et al., 1967). Na povrchu je 
vyvinutá viac-menej súvislá vrstva nivných hlín. 

 
Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery sú podmienené geologickou stavbou územia. V priestore 
skládky vystupujú podľa regionálneho delenia Slovenska (Böhm, 1983) 2 hydrogeologické celky: 

a) hydrogeologický celok sedimentárneho neogénu (stupeň pont)  
b) hydrogeologický celok kvartérnych sedimentov.  

Vrstvy neogénnych sedimentov sú zastúpené ílovitými sedimentami s polohami pieskov, 
ílovitých pieskov a pieskovcov. Z hľadiska množstva podzemnej vody majú význam najmä 
piesky, prípadne ílovité piesky. Ich uzatvorenie medzi nepriepustné ílovité nadložie a podložie 
umožňuje vytvoriť napätú hladinu podzemnej vody. Absencia nepriepustných neogénnych 
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ílovitých vrstiev v niektorých miestach môže spôsobovať komunikáciu neogénnej podzemnej 
vody s vodou kvartérnych sedimentov. 

Výdatnosť neogénnych zvodnených horizontov je závislá na granulometrickom zložení 
sedimentov a na stupni zaílovania piesčitého materiálu. Neogénne piesky majú podľa Böhma 
(1983) hodnotu koeficientu filtrácie 1.10-5 – 2.10-4 m.s-1. Možno ich hodnotiť ako mierne 
priepustné. Rozsah hodnôt koeficientu filtrácie môže spôsobovať podiel ílovitej a prachovitej 
frakcie v pieskoch. 

V miestach, kde nedochádza k priamemu prepojeniu kvartérnej (antropogénne 
ovplyvnenej) a neogénnej podzemnej vody, možno z hygienického hľadiska túto považovať za 
nezávadnú. 

Podzemná voda kvartérnych sedimentov má charakter vody s voľnou hladinou. Zdrojom 
dopĺňania zásob podzemnej vody je zrážková voda a infiltrujúca povrchová voda z Váhu. 

Kolísanie vodnej hladiny vo Váhu sa prejavuje na režime podzemnej vody a ovplyvňuje 
smer jej prúdenia. Prejav zvýšenia prietoku v rieke na zvýšení hladiny podzemnej vody možno 
pozorovať vo vrtoch SHMÚ. 

Štrkopiesčité náplavy údolnej nivy Váhu (štrk, piesčitý štrk, resp. piesok s jemným 
štrkom) možno charakterizovať ako silno priepustné. Vrstva hlín súvisle pokrývajúca údolnú 
nivu má koeficient filtrácie podľa Holéczyovej (1970) rovný 9,9.10-9 m.s-1. (Hodnota koeficientu 
filtrácie bola zisťovaná z neporušených vzoriek v priepustomeri o stálom spáde.) 

Voda kvartérnych sedimentov predstavuje základný kalcium-magnézium-bikarbonátový 
typ chemizmu. 

Podstatný vplyv na hydrogeologické pomery v okolí skládky majú mŕtve ramená Váhu. 
Významným hydrologickým činiteľom územia je množstvo otvorených vodných plôch, ktoré sú 
pozostatkom ťažby štrkov a pieskov počas výstavby ochrannej hrádze Váhu. Nachádzajú sa 
hlavne južne od skládky v oblasti vyústenia mŕtveho ramena do Váhu a pri obci Horné Zelenice. 

 

Monitorovacie práce 
Znázornenie monitorovacích miest na obr. 2.3.21. V roku 2008 boli vo všetkých vzorkách 

vôd laboratórne stanovené: pH, vodivosť, CHSKCr, Cl-, NH4
+, Zn a Cu (posledné dva sú prvky, 

mapujúce možné úniky zo skládky). Vývojové tendencie vodivosti, CHSKCr a chloridov vo 
vrtoch VD-1 a VD-3 signalizujú, že podzemná voda vo vrtoch, ktoré sú situované na severnej 
strane skládky (VD-1, VD-3) je trvale znečisťovaná. Pravdepodobne dochádza k znečisťovaniu 
z priestoru, v ktorom nebolo odstránené znečistenie po vybudovaní podzemných tesniacich stien 
alebo sa začína objavovať znečistenie, ktoré uniká po rokoch zo skládky cez zle utesnené dno. 
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Obr. 2.3.20: Lokalita Šulekovo 
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Obr. 2.3.21: Monitorovacie miesta na lokalite Šulekovo 
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Tab. 2.3.15: Chemické analýzy vybraných parametrov vo vybraných vrtoch, Šulekovo 

Vrt Parameter 
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VD-1 pH     4,45 4,2 
  vodivosť mS.m-1   1540 1800 
  CHSKCr mg.l-1   812 986 
  Cl- mg.l-1   5820 6860 
  NH4

-  mg.l-1   5,28 13,5 
  AOX mg.l-1   199 64 
  Cu mg.l-1 < 10 <20 <20 
  Zn mg.l-1 <10 112 87,6 

VD-3 pH     7,25 7,37 
  vodivosť mS.m-1   126 126 
  CHSKCr mg.l-1   20 <20 
  Cl- mg.l-1   84,2 86,3 
  NH4

-  mg.l-1   0,22 4,17 
  AOX mg.l-1       
  Cu mg.l-1   20 <20 
  Zn mg.l-1 < 10 20 <20 
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ŠUL-1 pH     6,93 7,1 
  vodivosť mS.m-1   153 145 
  CHSKCr mg.l-1   20 <20 
  Cl- mg.l-1   105 83,6 
  NH4

-  mg.l-1   0,2 1,21 
  AOX mg.l-1       
  Cu mg.l-1 < 10 20 <20 
  Zn mg.l-1 < 10 20 <20 

ŠUL-7 pH     4,95 4,55 
  vodivosť mS.m-1   797 646 
  CHSKCr mg.l-1   316 172 
  Cl- mg.l-1   2850 2190 
  NH4

-  mg.l-1   1,52 3,31 
  AOX mg.l-1       
  Cu mg.l-1   20 <20 
  Zn mg.l-1 < 10 20 <20 

ŠUL-11 pH     6,49 6,56 
  vodivosť mS.m-1   757 540 
  CHSKCr mg.l-1   204 86 
  Cl- mg.l-1   2380 1510 
  NH4

-  mg.l-1   1,53 2,46 
  AOX mg.l-1       
  Cu mg.l-1 < 10 20 <20 
  Fe mg.l-1     12,4 
  Zn mg.l-1   22,5 <20 
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Ako referenčný sa dá využiť vrt ŠUL–1, v ktorom v priebehu obdobia 2000 až 2007 boli 
namerané ustálené hodnoty pH, vodivosť a koncentrácie chloridov. Podobne aj obsahy Cu a Zn, 
ktorých fónová hodnota, charakterizujúca približne prírodné obsahy, je mnohonásobne vyššia 
(napr. u Zn - 0,150 mg.l-1). 

Vývojové tendencie vodivosti, CHSKCr a chloridov vo vrtoch VD-1 a VD-3 (tab. 2.3.15) 
signalizujú, že podzemná voda vo vrtoch, ktoré sú situované na severnej strane skládky 
(teoreticky v smere prítoku nekontaminovaných podzemných vôd) je trvale znečisťovaná. Zmena 
obsahu sledovaných parametrov vo vrtoch je nerovnomerná. Pre hodnotenie kvality podzemných 
vôd v okolí skládky je zaujímavý vrt VD-1. Rovnomerný nárast obsahov je evidentný už od roku 
2002. Ako vysvetlenie bolo vo výsledkoch monitoringu predchádzajúcich rokov uvažované, že 
dochádza ku znečisťovaniu z priestoru, v ktorom nebolo odstránené znečistenie po vybudovaní 
podzemných tesniacich stien. V blízkosti vrtu VD-1 sú steny zapustené do piesčitého prostredia. 
V tab. 2.3.16 je vývoj hodnôt vodivosti vo vybraných vrtoch od roku 2000 do roku 2008. 

 

Tab. 2.3.16: Vývoj hodnôt vodivosti (mS.m-1) vo vybraných vrtoch 
Vrt 19.7.2000 20.12.2000 20.11.2006 26.6.2007 25.10.2007 4.6.2008 

SUL-9 175 250 460 600 600   
SUL-10 147 152 154 250 250   
VD-1 270 232 1065 2000 2000 2200 
VD-2 1068 860 840 350 x   
VD-3 162 250 280 140 141 126 
VD-4 279 550   x x   
VD-5 376 270 450 250-1660 1400   

 
 

2.3.4.6. Lokalita Bojná 
Lokalita leží cca 1,2 km SZ od obce Bojná, patriaca do okresu Topoľčany. Územie 

charakterizuje zvlnený reliéf s nadmorskými výškami 200 – 260 m, s denivelizáciou asi 30 m. 
Situovanie skládky je do eróznej ryhy v deluviálnych sedimentoch (obr. 2.3.22). Skládka TKO sa 
detailnejšie skladá z dvoch nezávislých, ale organicky spojených častí: 

− skládka „A“ je situovaná východne od súčasne využívanej skládky. Bola využívaná bývalými 
Technickými službami mesta Topoľčany. Išlo o divokú skládku, materiál bol sypaný priamo 
na ílovité podložie do 5 až 10 m hlbokých výmoľov. V priestore neboli vybudované žiadne 
technické opatrenia proti znečisteniu životného prostredia. Komunálny odpad je uložený vo 
forme nadúrovňovej haldy, ktorá je navŕšená 5 až 15 m nad terén. Vrch haldy je široký asi 
60 m, dlhý do 150 m. Odhadovaná hrúbka nasypaného materiálu je 12 až 20 m. Povrch 
skládky bol nezakrytý, zvetraný a pokrytý náletom. Od roku 2008 je skládka rekultivovaná. 
Práce na skládke spočívali v úprave jej povrchu a jeho utesnenia tesniacou fóliou 
a pokryvnými hlinami a tiež v odplynení skládky. 

− riadená skládka TKO – časť B, je zaradená do 3. stavebnej triedy, na ktorú je možné 
ukladaním zneškodňovať len odpad, ktorý nie je nebezpečný. Vlastné úložisko odpadov je 
vybudované ako nepriepustná, odizolovaná vaňa, ktorá vznikla vyhĺbením stavebnej jamy pri 
značnom využití terénnych daností. Západné, najnižšie ohraničenie vane, je riešené formou 
hrádze s nerovnakou výškou. Pôdorys skládky zaberá plochu 3,797 ha. Zrážkové vody 
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infiltrované do priestoru skládky sú gravitačne odvodňované k drenážnej šachte. Odtiaľ ich 
možno odčerpávať a odvážať, alebo rozlievať po povrchu skládkovaného materiálu. O skládke 
je zhromaždených viacero informácií z prieskumných prác. Okolie skládky TKO Bojná je 
17 rokov monitorované systémom 11-tich odberných miest. 

 

 
 
Obr. 2.3.22: Situácia lokality Bojná 
 

Takmer v celom priestore pod starou, aj novou skládkou, je dlhodobo výrazná 
kontaminácia podzemných vôd. Kontaminovaná voda, pochádzajúca zo skládok, sa šíri do okolia 
v smere predpokladaného prúdenia podzemných vôd. Časť znečistenia postupuje v čase 
zvýšených vodných stavov na lokalite aj po povrchu (obr. 2.3.23). 
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Obr. 2.3.23: Postup kontaminovanej vody zo skládky v jej predpolí 
 
 
Geologické pomery 

Na geologickej stavbe širšieho okolia sa podieľajú sedimenty neogénu Nitrianskej 
pahorkatiny, ktorých podložie tvorí kryštalické jadro Považského Inovca. Kryštalické jadro je 
zastúpené biotitickými granodioritmi, pegmatitmi, granitmi, rulami a svormi. Najmladším 
stratigrafickým útvarom sú kvartérne sedimenty reprezentované deluviálnymi hlinami, 
sprašovými hlinami a málo mocnými fluviálnymi uloženinami potokov. 

Bezprostredne v priestore skládky sa vyskytujú sedimenty kvartéru a tercieru. Kvartér 
dosahuje mocnosť 5 – 12 m. Zastúpené sú rôzne typy hlín, hliny piesčité až štrkové a suťový 
materiál jemnozrnný až hrubozrnný. Neogén je reprezentovaný sedimentami v piesčito-ílovitom 
vývoji. Medzi ílovitými sedimentami sa často vyskytujú polohy jemnozrnných až strednezrnných 
kremitých pieskov a štrkov. Hrúbka priepustných sedimentov – pieskov, štrkov dosahuje asi 
1 - 3 m, ojedinele viac (vo vrte HTB-1 až 15 m). Farba štrkov je sivá, valúny majú veľkosť 
10 - 200 mm. 

Geologická stavba lokality je zložitá, na vytváraní popisovaných sedimentov sa zúčastnili 
procesy, výsledkom ktorých sú deluviálne svahové hliny, náplavové kúžele a fluviálne 
sedimenty. Nedajú sa tu jednoznačne stanoviť litologické a úložné pomery jednotlivých typov, 
pretože bez viditeľnejších zákonitosti sa striedajú polohy piesčitých hlín, hlinitých pieskov, 
s polohami ílovitých hlín ílov a pod. 

 
Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery záujmového územia sú podmienené jeho geologickou 
a tektonickou stavbou. Podľa poznatkov terénnych a laboratórnych prác (Štrauch, 1987, 
Kubica,1991), kolíšu v širokých medziach koeficienty priepustnosti hornín. Hliny prachovito-
ílovité, strednej plasticity majú kf = 1 až 4.10-4 m.s-1. Pre íly a ílovité piesky, nižšej a strednej 
plasticity, bol zistený kf = 2 až 6.10-5 m.s-1. V obidvoch prípadoch sa horniny nedajú považovať 
za vhodné izolačné prostredie. Hladina podzemnej vody bola zistená vo všetkých hlbších vrtoch. 
Väčšinou sa jednalo o hladiny napäté, ktoré sa ustálili o niekoľko metrov. S ohľadom na veľmi 
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členitý terén hĺbka hladín podzemnej vody vo vrtoch kolíše od 1,0 m (HTB-1) až po 20 m 
(HTB-3). 

 
Monitorovacie práce 

Na lokalite je možné študovať interakcie skládok rozdielnych generácií s hydrosférou. 
V blízkosti čela starej skládky sa objavujú kontaminované priesaky, ktoré postupujú v smere 
sklonu svahu do nižšie položených miest. Snahou prác na lokalite bolo najmä: a) zistenie 
možných migračných ciest šírenia znečistenia, b) charakterizovanie kontaminácie v predpolí 
skládky a objasnenie jej možného pôvodu, c) posúdenie skutočného vplyvu skládky na podzemnú 
vodu a povrchovú vodu v jej okolí. 

Pre monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu vody v jej okolí je možné využiť už 
20-ročný monitoring okolia skládky. Od roku 1991 do konca roku 2010 bolo na lokalite 
realizovaných 75 cyklov odberov. Monitorovací systém sledovania vplyvu skládky na podzemné 
vody zahŕňal pôvodne 12 odberných miest – 8 vrtov na obvode areálu skládok, tri vrty vo vnútri 
areálu a drenážnu nádrž v skládke. V súčasnosti je funkčných 9 odberných miest – 7 vrtov na 
obvode (HP-1, HP-2, HP-3, HP-4, HP-5, HP-6, HTB-3), 1 vo vnútri areálu (HP-8) a drenážna 
nádrž v skládke. Vplyv na povrchovú vodu je monitorovaný prostredníctvom monitorovacích 
miest V-1 (výver priesakov v čele starej skládky), V-2 (jazierko pri vrte HP-4) a V-3 (výtok 
priesakov do prostredia). Znázornenie monitorovacích miest je na obr. 2.3.24. 

Monitoring realizuje pre potreby obce Bojná firma Sensor, s r.o.. Okrem odberov vzoriek 
vody pre chemické analýzy 4x ročne sa sledujú aj režimové zmeny hladiny podzemnej 
vody, zonálnosť mernej elektrickej vodivosti a teploty vody vo vrtoch, ako aj skríning vôd na 
povrchu v okolí skládky pomocou prenosného konduktometra. V rámci ČMS GF – 
Podsystému 03 sa na lokalite operatívne overujú neštandardná situácie. Používajú sa 
monitorovacie techniky umožňujúce získať priestorovo a časovo podrobnejšie informácie. 
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Obr. 2.3.24: Monitorovacie miesta na lokalite Bojná 

 
Kontaminácia sa prejavuje v nameraných hodnotách vodivosti, obsahu chloridov, 

amónnych iónov, síranov a bóru, ktoré sa zvyšujú a prekračujú limitné hodnoty, platné pre 
podzemné vody. Dôležitým monitorovacím prvkom sú aj hodnoty CHSKCr a pH. Hlavnými 
zložkami kontaminácie sú chloridy a amónne ióny. Ide o migranty, ktoré nepredstavujú zvýšené 
riziko pre širšie okolie, pretože sa prirodzene narieďujú vodami z okolia. V tab. 2.3.17 sú zhrnuté 
chemické analýzy vzoriek, odobraných v roku 2008. 

0 100 m
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Tab. 2.3.17: Výsledky analýz vzoriek vôd v roku 2008, lokalita Bojná 

6.2.2008  Jednotky HTB-1 HP-6 HP-8 Šachta 
  pH   7,28 6,75 6,76 8,09 
  vodivosť mS.m-1 423 918 429 1 526 
  CHSKCr mg.l-1 220 727 242 1 609 
  Cl- mg.l-1 1 020 1 250 542 1 480 
  NH4

+ mg.l-1 41,7*** 407*** 84,1*** 1 220*** 
  TOC mg.l-1 58,5 248 78,8 592 
  B mg.l-1 3,84*** 7,12*** 3,59*** 5,54*** 

4.6.2008   HTB-1 HP-2 HP-4 Šachta 
  pH   7,64 6,88 4,20 8,19 
  vodivosť mS.m-1 421 776 118 1 625 
  CHSKCr mg.l-1 242 244 63 1 628 
  Cl- mg.l-1 1 078 1 890 350 1 580 
  NH4

+ mg.l-1 42,4*** < 0,2 0,353* 1 340*** 
  B mg.l-1 3,63*** 2,31*** 0,101* 4,73*** 

9.9.2008   HP -1 HP-3 HP-5 Šachta 
  pH   7,10 6,16 6,60 7,81 
  vodivosť mS.m-1 79 915 78 1 530 
  CHSKCr mg.l-1 < 20 393 23 1 640 
  Cl- mg.l-1 71,6 2 680 59,8 1 550 
  NH4

+ mg.l-1 13,1*** 4,06*** 4,58*** 1 170*** 
  TOC mg.l-1 2,09 98,8 5,35 665 
  B mg.l-1 0,0644* 1,51*** 0,0307 4,65*** 

19.11.2008   HTB-1 HP-6 HP-8 Šachta 
  pH   6,22 6,68 6,75 7,96 
  vodivosť mS.m-1 220 970 490 1 580 
  CHSKCr mg.l-1 94 783 277 1 600 
  Cl- mg.l-1 598 1 320 572 1 510 
  NH4

+ mg.l-1 19,3*** 513*** 106*** 1 230*** 
  TOC mg.l-1 21,0 251 83,2 621 
  B mg.l-1 1,62*** 6,36*** 3,32*** 4,64*** 

Poznámka: hodnoty označené *** predstavujú prekročenie limitov kategórie C v „Pokyne MŽP“, hodnoty označené 
* predstavujú prekročenie limitov kategórie A v „Pokyne MŽP“ 
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Tab. 2.3.18: Vývoj hodnôt vodivosti vo vybraných vrtoch, šachte a v povrchovej vode 
od roku 2006 do roku 2008 

Dátum HP-2 HP-3 HP-6 HP-8 HTB-1 Šachta Povrch 

22.06.2006 270 434 321 364 323 1206 1112 

21.09.2006 474   472 422 313 1540 1590 

15.11.2006 435 570 533 360 90 1090   

01.03.2007 680 725 830 430 56   1320 

09.05.2007 660 820 640 410 48,8 1500 1450 

17.09.2007 648 794 907 370 41   1067 

07.11.2007 850 900 1050 350 560 1675 1400 

06.02.2008 850 860 995 350 890 1525 1150 

04.06.2008 776 966 1120 390 421 1625   

09.09.2008 830 915 1060 340 760 1530   

19.11.2008 875 973 1020 490 730 1580   
 

Aj výsledky z monitoringu v roku 2008 potvrdzujú, že vplyv staršej kontaminácie je stále 
v podzemných vodách prítomný. Na základe súhrnného spracovania dlhodobých výsledkov zo 
všetkých použitých vrtov a v časovom slede je možné sledovať vývoj znečistenia v priestore 
skládok, určiť hlavné znečisťujúce migranty a predpovedať očakávané trendy znečistenia (tab. 
2.3.17, 2.3.18). 

 

Na základe doterajšieho monitoringu bolo zistené, že: 

1) Zo skládky dochádza dlhodobo k úniku znečistenia, ktoré sa do prostredia šíri dvoma 
smermi. Predovšetkým sa znečistenie prejavuje v predpolí starej aj novej skládky, na ich 
západnej strane. Odtiaľto sa kontaminovaná voda môže ďalej šíriť po povrchu vo forme 
menšieho povrchového toku a tiež pod povrchom podzemnou vodou. Posledné miesto, 
kde sa dá sledovať šírenie kontaminantov v podzemnej vode je oblasť vrtov HTB-1 
a HP-4. V období vyšších vodných stavov postupuje povrchový tok s kontaminovanou 
vodou ďalej na pole, do nižšie položených miest, smerom k širšiemu údoliu, ktorým 
preteká menší, občasný tok. Ojedinele sa priesaky zo skládky dostávajú až do toku. Druhý 
smer šírenia kontaminantov sa prejavuje znečistením podzemnej vody vo vrtoch HP-8 
a HP-1. Spojnica hladín podzemnej vody medzi týmito vrtmi vytvára podmienky na 
odvádzanie znečistenia aj smerom na východ od skládky. 

2) Znečistenie vôd v okolí skládky nie je stabilizované, je pomerne rozsiahle, pričom 
jednotlivé kontaminanty a ich koncentrácie nie sú v sledovanom prostredí distribuované 
rovnomerne. Táto skutočnosť vyplýva z viacerých faktorov, hlavne ide o nehomogénne 
hydrogeologické pomery na lokalite, unikanie znečistenia zo skládok s rozdielnym vekom 
a zabezpečením, migračné vlastnosti jednotlivých kontaminantov, reprezentatívnosť 
monitorovacieho systému. Zmeny sú výrazné u mernej elektrickej vodivosti vody, obsahu 
chloridových iónov, amónnych iónov, síranov a bóru. Menia sa tiež hodnoty CHSKMn, 
CHSKCr a pH. Hlavné zložky kontaminácie sú chloridové a amónne ióny. Pôvod 
znečistenia mimo priestoru skládky nie je jednoznačný. Skládka „A“ a „B“ teoreticky 
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fungujú ako dva technicky nezávislé objekty. Spoločný monitorovací systém, založený na 
hodnotení kvality podzemnej vody, neumožňuje jednoznačne rozlíšiť, či kontaminácia 
pochádza zo starej skládky, alebo z nového zdroja, ktorým môže byť únik priesakovej 
kvapaliny z riadenej skládky. Mieru a dosah kontaminácie vo vodách vo všeobecnosti 
ovplyvňujú vlhké a suché obdobia, od ktorých závisí množstvo vody na lokalite. Hladiny 
podzemnej vody v jednotlivých vrtoch kolíšu v pomerne veľkom rozsahu (aj niekoľko 
metrov). Tieto zmeny ovplyvňujú narieďovanie vôd, resp. zmeny a rýchlosti ich prúdenia 
čo sa prejavuje menšími výkyvmi meraných hodnôt. Na jednotlivé kontaminačné prejavy 
môže ďalej vplývať aj režim čerpania priesakovej kvapaliny v novej skládke (vývoj zmien 
v zbernej šachte a v HP-6 a HP-8). Dlhodobejšie zmeny sú dôsledkom samotných 
transportných procesov šírenia znečistenia v prostredí. 

3) Vplyv skládky na hydrosféru je vzhľadom na situáciu na lokalite potrebné posudzovať pre 
starú (A) aj novú (B) skládku jednotne. Oddelene je vhodné posudzovať vplyvy zvlášť pre 
povrchovú vodu a podzemnú vodu. Transport priesakov zo skládky je realizovaný sčasti 
po povrchu a sčasti pod povrchom. Skutočný vplyv na povrchovú vodu na lokalite je 
v súčasnosti zanedbateľný. Len zriedkavo dochádza k zlievaniu kontaminovanej vody zo 
skládky s recipientom. Možný vplyv bude podmienený dĺžkou transportnej cesty 
a zmiešavacími pomermi pozdĺž toku. Vplyv na podzemnú vodu v okolí skládky je 
zjavný. Určenie jeho skutočného rozsahu je limitované možnosťami aktuálneho 
monitorovacieho systému. Vývoj šírenia znečistenia nie je stabilizovaný. Šírenie 
znečistenia postupuje preferovanými transportnými cestami, ktoré sa viažu na 
priepustnejšie kolektory podzemnej vody. Najviacej znečistené sú podzemné vody 
v predpolí skládky. Predpokladaný postup šírenia kontaminantov je smerom do eróznej 
bázy územia. Najbližším potenciálne ohroziteľným receptorom je zdroj pitnej podzemnej 
vody v hospodárskom dvore, vzdialenom od skládky cca 1,5 km. V súčasnosti nie je 
ohrozený a aj do budúcna je tento predpoklad neopodstatnený vzhľadom na jeho 
vzdialenosť a prirodzené „samočistiace“ procesy prebiehajúce pri interakciách šíriaceho 
sa znečistenia v zvodnenom horninovom prostredí. 

 
 
2.3.4.7. Lokalita Myjava - Surovín 

Bývalá skládka komunálneho a priemyselného odpadu leží južne od mesta Myjava, na 
severnom svahu vrchu Surovín. Skládka Surovín pozostáva z dvoch, vzájomne prepojených 
samostatných častí – skládky tuhého komunálneho odpadu (STKO) a skládky galvanických kalov 
(SGK). Situácia lokality je na obr. 2.3.25 (obrys lokality zelený). Obe skládky sú v súčasnosti 
rekultivované. V predpolí skládky TKO naďalej dochádza k unikaniu priesakov a ich zlievaniu 
s povrchovým tokom tečúcim v údolí pod skládkou. Na lokalite sa ako hlavné zložky 
kontaminácie prejavujú najmä NH4

+, Cl, Zn a Ni. Vplyvom narieďovania kontaminantov 
s neznečistením povrchovým tokom a samočistiacich procesov v rámci ich transportu sa miera 
znečistenia prostredia skládkou výrazne limituje. Hazardom na lokalite sa javia najmä extrémne 
vodné stavy, ktoré by mohli spôsobiť vážne narušenie telesa hrádze a vyplavenie samotného 
materiálu skládky smerom do údolia. 
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Obr. 2.3.25: Lokalita Myjava - Surovín 
 

Geologické pomery 
Záujmové územie so svojím okolím patrí sčasti do bradlového pásma, ktoré je zastúpené 

karbonátmi mezozoika a čiastočne do Myjavskej pahorkatiny, budovanej horninami senónu a 
paleogénu. 

Bradlové pásmo je tvorené Kysuckou sukcesiou, ktorá je reprezentovaná rádiolaritmi a 
hľuznatými vápencami, kalpionelovými vápencami a škvrnitými rohovcovými vápencami, 
sivozelenými škvrnitými slieňmi, pestrými slieňmi veku hetanž – kimeridž. 

Senón a paleogén Myjavskej pahorkatiny je zastúpený severným a južným vývojom - 
bridlicami menilitového typu, pieskovcami, bridlicami a červenými ílovcami, riasovo-korálovými 
vápencami, zlepencami a slieňmi, ďalej zlepencami, pieskovcami a podbradlianskym flyšovým 
súvrstvím s prevahou slieňov. 

Väčšina popisovaných sedimentov je v pripovrchovej zóne zvetraná a pokrytá vrstvou 
deluviálnych hlín hrúbky 1-5 m. Často je zvetranie ílovcových a slienitých hornín postupné, 
siahajúce do väčšej hĺbky, takže je miestami obtiažne určiť hranicu medzi deluviálnymi hlinami a 
eluviálnymi silne zvetranými pôvodnými horninami. 

Územie má zložitú tektonickú stavbu s množstvom zlomov a tektonických línií. Bradlové 
pásmo predstavuje tektonicky veľmi zredukovanú antiklinoriálnu stavbu, ktorá dosahuje v 
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Myjavskej pahorkatine maximálnu šírku 1 km. Vrch Surovín má megaantiklinálnu štruktúru, 
ktorá je na severe v tektonickom styku s bradlovým pásmom. 

Na základe informácií z vrtov a povrchového mapovania boli získané informácie o 
geologických pomeroch v bezprostrednom okolí skládky. Kvartérne sedimenty v plnom rozsahu 
pokrývajú staršie horniny a sú zastúpené fluviálnymi, deluviálnymi a eluviálnymi sedimentami. 
Vzhľadom na litologický charakter predkvartérneho podložia sú tieto prevažne reprezentované 
piesčitými hlinami, hlinitými pieskami. Fluviálne sedimenty sú zväčša viac piesčitejšie než 
deluviálne a eluviálne sedimenty. Hrúbka kvartérnych sedimentov v mieste skládky dosahuje až 
17,0 m a tieto potom plynulo prechádzajú do navetralých starších predkvartérnych útvarov. Z 
pohľadu vplyvu skládky na kontamináciu vôd majú kvartérne sedimenty zásadný význam. 
 

Hydrogeologické pomery 
Bezprostredné podložie skládky Surovín je podľa výsledkov vrtného prieskumu tvorené 

málo priepustnými kvartérnymi sedimentami prevažne zastúpené piesčitými hlinami, hlinitými 
pieskami (k = 10-7 - 10-8 m.s-1). 

Vo svahoch eróznych rýh boli občasne, vo vlhkejšom období, pozorované menšie 
(bodové) vývery podzemných vôd. Dá sa predpokladať, že na ich výskyt sa viaže aj vznik 
systému eróznych rýh v území. Z menšieho údolia po pravej strany skládky tečie občasne menší 
povrchový tok. V čase jeho najväčšej aktivity je schopný dosiahnuť rieku Myjava, vzdialenú od 
skládky cca 1,2 km. 

Vody, ktoré prechádzajú cez skládkový materiál odtekajú po málo priepustnom podloží, 
na dne pomerne hlbokej eróznej ryhy a objavujú sa vo forme výtoku v čele skládky. Odtiaľto 
pretekajú do povrchového toku, ktorý tečie v údolí pod skládkou a smeruje cez záhradkovú 
oblasť do rieky Myjava (obr.5.3.3). Vo vlhkejšom období sa pozdĺž toku v údolí pod skládkou 
objavujú bodové vývery vôd. Aktivita toku je viazaná najmä na vlhkejšie obdobia počas roka, 
v letných mesiacoch potok často vyschýňa. 
 

Monitorovacie práce 
Monitoring na lokalite sa realizuje tak, aby bolo možné: 

− určiť dosah a mieru znečistenia povrchovej a podzemnej vody na lokalite, 
− ohraničiť vplyvy skládky v priestore a čase, 
− vysledovať režim množstva a kvality vody na jednotlivých monitorovacích miestach a 

charakterizovať hlavné faktory, ktoré na ne vplývajú, 
− posúdiť skutočný vplyv skládky na podzemnú a povrchovú vodu v jej okolí, 
− zhodnotiť vykonanie rekultivačných prác a ich účinnosť. 

Pozornosť je zameraná predovšetkým na „kľúčové“ miesta – dôležité pre vystihnutie 
aktuálneho stavu na lokalite. Monitoring skládky sa uskutočňuje odberom vzoriek vôd pre 
laboratórne analýzy a vizuálneho zhodnotenia stavu monitorovacieho systému a povrchu skládky. 
Vzhľadom k aktuálnym klimatickým podmienkam sa vzorky obyčajne odoberajú minimálne z 
troch miest, ktoré sú dostatočne reprezentatívne pre hodnotenie procesov v skládke (obr. 2.3.26). 
Využívajú sa tiež informácie z povinného monitoringu skládky v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 
283/2001 Z.z. 
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Obr. 2.3.26: Odberné miesta, lokalita Myjava 
 
 

Vývoj vybraných meraných parametrov na „kľúčových“ monitorovacích miestach od 
roku 2002 až do roku 2008 je na obrázku č. 2.3.27. 

Zvýšené obsahy viacerých látok v priesakovej kvapaline zo skládky („výtok zo skládky“) 
sú zjavné z ich porovnania s pozaďovými hodnotami z potoka nad skládkou (P-1). 

Z grafov vidieť, že priebehy sledovaných ukazovateľov boli v období najrozsiahlejšieho 
prieskumu lokality (r. 2002 – 2005) relatívne ustálené, prípadné zmeny mali len sezónny 
charakter. Oproti roku 1994 boli takmer u všetkých kontaminantov zaznamenané výrazné 
poklesy obsahov v priesakovej kvapaline. 

0 150 m 
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Obr. 2.3.27: Priebeh hodnôt mernej elektrickej vodivosti vody, CHSKCr, chloridov a NH4+ vo vodách z „kľúčových“ monitorovacích miest 
za sledované obdobie od roku 2002 do roku 2008 
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K zmiešavaniu medzi kontaminovanými priesakmi zo skládky a povrchovou vodou 
v potoku dochádzalo postupne na úseku cca 50 m od čela skládky (od „výtok zo skládky“ po 
„P-5“). Od tohto miesta ďalej mávali namerané hodnoty už pomerne vyrovnaný charakter. 

Po rekultivácii skládky platí pre miesto výstupu nariedených priesakov zo zbernej 
šachty analogická situácia ako v monitorovacom mieste P-5. Kontaminácia vody sa pozdĺž 
toku od skládky postupne zmierňuje. Vyplýva to najmä z dôvodov postupného narieďovania 
čistejšími vodami z bočných strán údolia. Zníženie koncentrácii sledovaných látok je tiež 
podmienené ich vlastnosťami pri interakcii s prostredím, pričom je reálny predpoklad, že 
dochádza k viacerým samočistiacim procesom (napr. k oxidácii, denitrifikácii, sorpcii). Túto 
skutočnosť dobre vidieť napr. na amónnych iónoch, ktoré oproti inertným chloridom 
podliehajú sorpcii a ich hodnoty v narastajúcej vzdialenosti od skládky rýchlo klesajú. 
 

Na základe účelového monitoringu bolo možné charakterizovať šírenie kontaminantov 
na lokalite a posúdiť skutočný vplyv skládky na vodu v jej okolí. Získané poznatky sú 
obsiahnuté v nasledovných záveroch a odporúčaniach: 

1. V čele skládky je trvalý výver priesakovej kvapaliny, ktorá sa dostáva až do menšieho 
potoka, ktorý preteká údolím. Kvapalina je kontaminovaná Zn, Cu, Ni, Cl a NH4

+
 
a má 

zvýšenú vodivosť. Obsahy jednotlivých komponentov sa v priebehu dlhšieho času 
menia, hodnoty sú na hranici kritérií Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. pre 
priesakové vody, vypúšťané do povrchových tokov. Dôležitou informáciou, zistenou 
opakovanými analýzami je, že obsahy ťažkých kovov vo vode v potoku postupne 
klesajú (najmä v dôsledku riedenia a sorpcie) a asi 100 m od čela skládky sú také nízke, 
že zodpovedajú hodnotám pre povrchové vody v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
296/2005 Z.z. Dá sa predpokladať, že výver v čele skládky je trvale dotovaný vodami, 
ktoré zo širšieho okolia pritekajú do výmoľa prebiehajúceho v strede skládky. 
Nasvedčuje tomu skutočnosť, že výver bol dotovaný vodou aj v čase sucha, keď vyschli 
všetky zdroje v okolí skládky. Po rekultivácii skládky v roku 2006 sa zachoval obdobný 
charakter šírenia vôd v predpolí skládky. Zakrytím povrchu skládky a vytvorením jej 
figúry sa minimalizoval prienik zrážkových vôd do vlastného priestoru skládky. Avšak 
aj napriek týmto opatreniam voda zo zbernej šachty za každých klimatických okolností 
stále vyteká (pozorovania do roku 2009). Potvrdil sa tak predpoklad, že prítomnosť 
trvalého výveru v čele skládky je potrebné brať do úvahy. 

2. Voda z výveru v čele skládky odteká po sútoku s povrchovým tokom z bočného údolia 
ďalej smerom do rieky Myjava ako povrchový tok. Miera a dosah vplyvu 
kontaminantov zo skládky na kvalitu vody v povrchovom toku je výrazne závislá od 
prietokov potôčika z oblasti nad skládkou a výdatností kontaminovaných výverov 
v čele skládky. Ich zmeny sú výrazne podmienené klimatickými podmienkami počas 
roka. Dosah výtoku priesakov zo skládky je väčšiu časť roka do cca 250 m od čela 
skládky. V extrémne vlhkom období sa priesaky zo skládky môžu dostávať aj cez 
záhradkársku oblasť (kde tečie čiastočne skryte pod povrchom) až do stokovej siete 
(cca 500 m od skládky), ktorou sú odvádzané do rieky Myjava (cca 1,2 km od skládky). 

3. Sledovanie vplyvu skládky na prostredie na báze existujúcich monitorovacích vrtov je 
nereprezentatívne. Skládka sa musí pravidelne monitorovať aj po ukončení 
rekultivačných prác. Potrebné je zamerať sa hlavne na predpolie skládky. 
Predovšetkým na výtok vody zo zbernej šachty do údolia, na potôčik prichádzajúci 
z oblasti nad skládkou (pre referenčné hodnoty vody) a na miesta pozdĺž výtoku 
priesakov zo skládky (pre určenie účinnosti zmiešavacích pomerov). Špecifikovanie 
kvality a kvantity vody vo vyčlenených monitorovacích miestach v súvislosti 
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s vývojom klimatických podmienok počas roka, je určujúce pre posúdenie skutočného 
vplyvu skládky na vodu. 

 
 

2.3.4.8. Lokalita Myjava – Holíčov vrch 
Skládka je situovaná v údolí v juhozápadnej časti intravilánu obce Myjava, v blízkosti 

kopaníc Turá Lúka – Holičovci, v nadmorskej výške 370 m. (obr. 2.3.28). Miesto 
administratívne patrí do okresu Myjava, ktorý je začlenený do Trenčianskeho kraja. Teleso 
skládky je situované do upraveného priestoru v závere menšieho údolia na pravej strane 
doliny Hukovho potoka. Vlastný priestor skládky tvorí upravená výmoľová ryha v relatívnej 
výške 30 – 40 m nad eróznou bázou územia, so sklonom v smere JZ-SV tiahnúca sa 300 m k 
Hukovmu potoku. 

 

 
 
Obr. 2.3.28: Situovanie skládky TKO a galvanických kalov Myjava – Holičov vrch 
 
 

Bývalá riadená skládka komunálneho a priemyselného odpadu Myjava - Holičov vrch 
slúžila od roku 1989 na zneškodňovanie odpadu z mesta Myjava a jeho blízkeho okolia. Areál 
skládky pozostáva z dvoch kaziet, ktoré sú navzájom oddelené zemnou hrádzou. Väčšia, 
s projektovanou kapacitou 250 000 m3 je určená pre tuhý komunálny odpad (TKO) a menšia, 
s plánovanou 6 024 m3 kapacitou pre priemyselný odpad. V čele skládok je vybudovaná 
zemná hrádza, ktorá priečne prehradzuje údolie, do ktorého bol sypaný odpad. 

Na skládku TKO bol umiestňovaný odpad III. stavebnej triedy (STN 83 8101) z mesta 
Myjava a zo 7 priľahlých obcí. Okrem komunálneho odpadu sa na skládke zneškodňovali aj 
presne vymedzené druhy odpadov z poľnohospodárskych a priemyselných podnikov mesta 
a obcí. Objem uloženého materiálu je cca 113 000 m3. Skládka nemala vybudovaný 
vyhovujúci tesniaci systém pre skládku III. stavebnej triedy. Na skládke chýbal aj 

TKO 

Galvanické
kaly 

Hukov potok 
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odplyňovací systém. Neexistovala tu technická bariéra proti vstupu vonkajších vôd do telesa 
skládky a v priestore skládky sa zhromažďovali vody. Na odvádzanie priesiaknutej vody bol 
vybudovaný pätný drén, ktorý vyúsťuje v čele skládky (obr. 2.3.29). 

Priesaky zo skládky postupujú ďalej kopaným žľabom k zbernej nádrži, ktorá je však 
nefunkčná a tak dochádza k ich voľnému unikamiu do predpolia skládky smerom k Hukovmu 
potoku. V priestore skládky TKO sa aktivizovali geodynamické javy, v jej hornej časti 
vznikol menší zosuv, v ktorého čele sa vytvorilo jazierko. V rokoch 2006 - 2008 prebiehala na 
skládke rekultivácia, ktorá spočívala v zakrytí časti jej povrchu zeminami s vytvorením figúry 
telesa skládky. Priesaková kvapalina aj po rekultivačných prácach uniká voľne do prostredia. 
 

Na priemyselnú skládku bol umiestnený kal 
z galvanovní (GK), v množstve cca 4 000 ton. Táto 
skládka po vybudovaní prakticky nebola 
v prevádzke. Vzhľadom k terénu má skládka 
podúrovňový charakter, čo podmieňuje akumulova-
nie vody v jej priestore (obr. 2.3.30). 

Voda je z priestoru skládky odvádzaná 
dvojicou horizontálnych vrtov HPV-1 a HPV-2 (obr. 
2.3.31) do čela skládky. Jej ďalší postup je smerom 
do centra údolia, kde sa zmiešava s priesakmi zo 
skládky TKO a smeruje k Hukovmu potoku. 

 

 
 
Obr. 2.3.30: Skládka galvanických kalov 

 
Obr. 2.3.31: Horizontálne vrty HPV-1 

a HPV-2 v čele skládky 
 

V čele skládok dochádza k voľnému unikaniu priesakov kontaminovaných vôd do 
prostredia. Skládky majú exponovanú polohu na svahu, s prevýšením až 30 m oproti 
Hukovmu potoku, vzdialenému asi 300 m. Materiálové zloženie odpadu na jednotlivých 

 
Obr. 2.3.29: Vpust drénáže v čele 

skládky 
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skládkach je podstatne rozdielne, z čoho vyplýva pestré zastúpenie kontaminantov 
v priesakovej vode. Pri migrácii priesakov je ich postup realizovaný sčasti po povrchu a sčasti 
pod povrchom. Existuje pomerne široká škála a komplexnosť informácii z viacerých 
prieskumných prác na lokalite. Uskutočnenie rekultivácie skládky TKO umožnilo sledovať 
situáciu na lokalite za rozdielnych podmienok. 
 
Hydrogeologické pomery 

priamo na skládke a v jej blízkom okolí sú pomerne komplikované, čo je podmienené 
geologickou a tektonickou stavbou predmetnej oblasti. Pokryvné kvartérne i podložné 
paleogénne sedimenty sú chrarakteristické prevahou pelitickej zložky, nepravidelným 
zastúpením kolektorov a značne komplikovaným režimom podzemných vôd. Podložie 
skládky TKO tvoria sliene rozvetrané na íl, zakryté ílovitými hlinami. Ide o relatívne 
nepriepustné horniny s koeficientom filtrácie kf = 10-7-10-8 m.s-1. Veľmi malá priepustnosť 
bola dokumentovaná pri vŕtaní sond v roku 1982, keď zo všetkých sond iba v ojedinelých 
bola zistená hladina podzemnej vody. Skládka galvanický kalov je situovaná v nie príliš 
vhodnom geologickom prostredí. V jej podloží vystupuje zlepencovo-pieskovcové súvrstvie, 
miestami aj škvrnité slienité vápence. Ide o priepustnejšie horniny ako tie, ktoré tvoria 
podložie skládky TKO. Rozhranie hornín s rozdielnymi priepustnosťami je podmienené 
tektonikou prebiehajúcou približne stredom areálu skládky TKO, pričom kopíruje os údolia, 
v ktorej je skládka situovaná. Tieto podmienky na skládke umožňujú vznik bariérových 
prameňov, ktorými sa do priestoru skládky TKO a skládky galvanických kalov môže dostávať 
podzemná voda. Na túto skutočnosť poukazuje okrem geológie aj geomorfológia údolia 
a vývery vody v mieste situovania skládky. Ich existencia je známa ešte z obdobia pred 
začatím skládkovania (ústna informácia). V čase skládkovania a aj po jeho ukončení, tieto 
vývery pravdepodobne podmieňovali vznik zosuvnej činnosti v skládke a vznik malých 
jazierok. Pôvod vody je zrejme spätý s polohami pieskovcov ležiacich neďaleko skládky 
galvanických kalov na jej JV strane. Navyše zvodnenie pieskovcov bolo zvýšené v dôsledku 
strelných prác pri budovaní kazety pre skládku galvanických kalov. 

Pre akumuláciu a prúdenie podzemných vôd majú najväčší význam už spomínané 
priepustnejšie piesčité polohy, nachádzajúce sa JV od skládky galvanických kalov. Avšak ich 
priestorové rozšírenie je pomerne malé. Viažu sa naň pravdepodobne aj niektoré ďalšie 
pramene, ktoré občasne vyvierajú na úpätí svahov v blízkosti eróznej bázy územia (pozdĺž 
doliny Hukovho potoka). Premenlivé hrúbky deluviálnych hlín dávajú predpoklad k vzniku 
sutinových prameňov s rôznou výdatnosťou. Cirkulácia vôd vo svahových sedimentoch je 
závislá na ich množstve a na zrážkach. 

Výstupy vôd v predmetnom území sa ďalej viažu na rozhrania kvartérnych uloženín 
deluviálneho a proluviálneho vývoja s nepriepustným paleogénnym podložím, kde sa 
vytvárajú obmedzené akumulácie podzemnej vody. Jej množstvá sú doplňované výlučne 
zrážkovými vodami, ktorých prevažná časť sa podieľa na povrchovom odtoku a len malé 
množstvo infiltruje cez nízko priepustný pokryv k jeho báze. Tieto skutočnosti podmieňujú 
nestálosť prameňov a rozkolísanosť ich výdatností. Výdatnosti prameňov sa pohybujú v 
rozmedzí od 0,05 do 1 l.s-1. Hladina podzemnej vody nie je súvislá, má len lokálny charakter 
a značne kolíše. 

Kvalitatívne vlastnosti podzemných vôd môžu byť negatívne ovplyvnené hygienickou 
nevhodnosťou, ktorá súvisí s ich plytkým obehom a intenzívnou poľnohospodárskou 
činnosťou v ich okolí. 

Oblasť skládky je odvodňovaná potokom pretekajúcim Hukovou dolinou (Hukov 
potok), vlievajúceho sa ako ľavostranný prítok do rieky Myjava, v Turej Lúke. Rieka Myjava 
dosahuje maximálne prietoky v mesiacoch február – apríl, následne dochádza k ich 
postupným poklesom až do septembra. Hydrologický charakter rieky Myjavy je podmienený 
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pomerne vysokým povrchovým odtokom z jej povodia. Kvalita vody v rieke je antorpogénne 
znehodnotená. 

 
Monitorovacie práce 

Monitorovacie práce boli orientované na širšie predpolie skládky, s cieľom overiť 
mieru a dosah znečistenia pozdĺž migračnej cesty kontaminantov obsiahnutých vo vode 
z priesakov zo skládky. Charakterizovaná bola tiež závislosť nameraných zmien od 
vonkajších podmienok. Detailnejšie bola skúmaná schopnosť povrchového toku tlmiť 
znečistenie. Overované boli aj skryté prítoky kontaminovej vody do potoka v údolí pod 
skládkou. 

Monitorovacie práce na lokalite vychádzajú najmä zo záverov úlohy MŽP SR „ 
Západné Karpaty – vybrané regióny – monitorovanie vplyvu environmentálnych záťaží na 
geologické činitele životného prostredia“ (Vybíral a kol., 2005). Priebežne sa získavajú 
informácie o situácii na lokalite z výsledkov pravidelného monitoringu určeného pre potreby 
prevádzkovateľa skládky. 

Zaužívaný monitorovací systém na skládke bol prehodnotený a následne podľa 
zistených skutočností upravený. Jednotlivé informácie boli dopĺňané cielene, resp. operatívne 
podľa pribežných poznatkov a okolností na lokalite – vid vznik jazierka, rekultivácia skládky, 
sezónna aktivita transportných ciest a podobne. Situácia využívaných monitorovacích miest je 
na obr. 2.3.32. 
 

 
 
Obr. 2.3.32: Myjava – Holičov vrch - situácia monitorovacích miest  
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Na obr. 2.3.33 sú graficky prezentované výsledky chemických analýz vybraných 

ukazovateľov na „kľúčových“ monitorovacích mietach OM-1 (výusť drenáže zo STKO), 
OM-4 (výer v údlí pod skládkou) a MK-5 (referenčný vrt) za sledované obdobie. 
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Obr. 2.3.33: Vývoj hodnôt sledovaných ukazovateľov na „kľúčových miestach“ 

za sledované obdobie 
 
Na monitorovacom mieste OM-1, ktorý reprezentuje vstup znečistenia zo skádky TKO 

do prostredia sa javí, že ide klesajúci trend vývoja zmien hodnôt sledovaných ukazovateľov. 
Avšak do úvahy treba zobrť pomerne veľkú rozkolísanosť hodnôt, ktoré sú výrazne závislé od 
klimatického vývoja pred odberom vzorky. Podľa výsledkov z monitoringu po rekultivačných 
prácach (2008 - 2009) sa zmeny podmienok na situáciu na lokalite výraznejšie neprejavili. 
Obsahy jednotlivých sledovaných parametrov sú v súlade s dlhodobým vývojom situácie na 
lokalite. 
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Z vývoja prezentovaných hodnôt vidieť, že referenčný vrt MK-5 spĺňa svou funkciu 
a poskytuje reprezentatívne informácie o chraktere prirodzenej (neovplyvnenej) vody 
vstupujúcej do priestoru skládky. 

Monitorovacie miesto OM-4 predstavuje výver vody, ktorý leží v údolí pod skládkou 
v smere šírenia sa znečistenia. Z porovnania hodnôt na OM-1 vidieť pomerne výrazný 
celkový pokles sledovaných hodnôt spôsobených najmä nariedením s neovplyvnenu vodou 
z okolia a tiež samočistiacimi procesmi. Opisované skutočnosti sú detailnejšie interpretované 
prostredníctvom obr. 2.3.34. 
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Obr. 2.3.34: Zmeny priemerných hodnôt v meraných parametroch pozdĺž smeru 

postupu znečistenia 

Mieru a dosah vplyvu skládky na povrchový tok je možné sledovať porovnávaním 
kvalitatívnych zmien vody v miestach nad oblasťou prieniku kontaminovanej vody do potoka 
a pod ňou. V čase aktivity transportných ciest sa v oblasti sútoku vôd zvyšovali hodnoty v 
sledovaných parametroch iba mierne a obyčajne po 10 až 150 m v smere toku už nadobúdali 
pôvodné hodnoty typické pre vodu v Hukovom potoku nad sútokom (obr. 2.3.35). 
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Obr. 2.3.35: Vodivosť vody v Hukovom potoku na sledovaných miestach 

Vyhodnotenie meraní vodivosti vody in-situ od P-1 až po P-9 poukazuje na dynamiku 
zmien počas sledovaného obdobia. K maximánym nárastom hodnôt vodivosti vody 
dochádzalo v úseku medzi P-3 a P-4, ojedinele až P-5. 

Pozdĺž toku, cca 500 m nižšie od sútoku s kontaminovanou vodou priteká do toku 
neovplyvnená voda z výveru z pravej strany nad údolím, čím sa celkovo zlepšujú kvalitatívne 
podmienky pre povrchovú vodu v potoku. 
 

Z výsledkov doterajšieho monitorovania lokality vyplynuli nasledovné závery 
a odporúčania: 

1. Pôsobenie skládky na vodu v okolí sa uskutočňuje unikaním kontaminovanej vody 
v čele skládky, a to jednak z výpustu drenáže skládky TKO a tiež z 
dvoch horizontálnych vrtov, drénujúcich vody z priestoru skládky galvanických kalov. 
Tieto kontaminované vody sa tesne pod čelom skládky zmiešavajú a postupujú 
spoločne ďalej. Migračná cesta pre šírenie kontaminantov vedie zo skládky osou údolia 
smerom k Hukovmu potoku, do ktorého sa môže znečistenie vlievať a postupovať jeho 
korytom až k rieke Myjava. Znečistenie postupuje od skládky k potoku v úzkej zóne vo 
forme sústredeného toku, pričom striedavo tečie po povrchu a pod povrchom. 

2. Vody – podzemné vo vrtoch, aj povrchové vo výpustiach, výveroch a mlákach sú 
jednoznačne kontaminované priesakmi zo skládkovaných materiálov (TKO a GK). 
Najvyšší stupeň znečistenia je zistený vo výtoku zo skládky (OM-1), v ktorom ústi 
drenážny systém skládky TKO. Ide o priesaky zo skládky s pomerne vysokou 
vodivosťou (223 – 650 mS.m-1), kde sú hlavným makrokontaminantom chloridové ióny 
a veľmi vysoké sú aj obsahy amónnych iónov. 

3. Vzhľadom k zisteným skutočnostiam na lokalite, skládka najviac ohrozuje povrchovú 
vodu v Hukovom potoku. Vplyv skládky na vodu v potoku bude vo všeobecnosti 
závisieť od množstva priesakov a koncentrácii jednitlivých kontaminantov. Miera 
znečistenia sa s postupom kontaminantov od skládky za každých okolností znižuje. Je 
to spôsobené hlavne vplyvom narieďovania kontaminovanej vody neovplyvnenou 
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vodou, ktorá do údolia priteká z bočných svahov a tiež niektorými ďalšími procesmi 
(tzv. atenuačné procesy), ktoré znečistenie tlmia. Dosah znečistenia je závislý od 
klimatických podmienok a počas roka sa výrazne mení. Najväčší dosah je viazaný na 
vlhkejšie obdobia. Vtedy je aktívna celá migračná cesta až po vyústenie Hukovho 
potoka do rieky Myjavy, avšak miera znečistenia je hlavne vplyvom narieďovania 
najnižšia. Naopak najmenší dosah má znečistenie v suchom období, kedy množstvá 
vody sú najnižšie, prípadne vysychajú viaceré pramene a netečie ani Hukov potok. 
Miera znečistenia je ale v takomto období najvyššia. 

4. Hlavne meraniami vodivosti vody a teploty vody ale aj viacerými analytickými 
rozbormi vody sa za sledované obdobie získali reprezentatívne výsledky, ktoré 
poukazujú na viacero skutočností: 

− K ovplyvneniu potoka môže dochádzať iba vo vlhkejšom období, v čase jeho 
aktivity. 

− Ovplyvnenie Hukovho potoka je mierne a nastáva iba v relatívne krátkom úseku (10 
až 50 m). 

− Tlmiace schopnosti potoka voči kontaminantom sú spôsobované predovšetkým 
narieďovaním neovplyvnenou vodou, sorpciou na dnových sedimentoch a ďalšími 
samočistiacimi schopnosťami povrchového toku. 

5. Rekultiváciou skládky TKO sa výraznejšie nezmenili podmienky na lokalite. Obsahy 
jednotlivých sledovaných parametrov sú v súlade s dlhodobým vývojom situácie na 
lokalite. Monitorovací systém pozostávajúci z vrtov, umiestnených nad a pod skládkou 
v smere prúdenia podzemných vôd, nie je pre reálne posúdenie znečisťujúcich procesov 
vyhovujúci. Vrt MS-3 je situovaný vo svahu, asi 50 m od skutočného priestoru, ktorým 
sa šíria kontaminované vody po povrchu, aj čiastočne podzemím (nedá sa jasne odlíšiť, 
odkiaľ pochádzajú vody vo vrtoch). 

6. V súvislosti so získavaním informácii o situácii na lokalite sa dobre osvedčili dáta 
z aplikovaného merania vodivosti a teploty vody priamo na lokalite. Rozsah 
nameraných hodnôt umožňoval rozlíšiť charakter vôd v skúmanom území. Bolo tak 
možné uskutočňovať častejšie a podrobnejšie merania, napríklad sledovanie vzťahov 
medzi šírením znečistenia a meniacimi sa klimatickými podmienkami. 

7. Hodnotenie vplyvu skládky TKO a skládky GK na hydrosféru je vzhľadom k 
spoločnému transportu kontaminantov potrebné posudzovať jednotne, vzhľadom k 
reálnej situácii. Výstup priesakov čele hrádze predstavuje zdroj, ktorý kontaminuje 
povrchové vody a mal by byť posudzovaný ako priesaková kvapalina, v zmysle 
limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách 
platných pre Nariadenie vlády SR č. 296/2005, Príloha č. 3 – 9.4. Objektívnemu 
posúdeniu vplyvu skládky na povrchové vody bráni neujasnenosť skutočného rozsahu 
skládky a nekvalitne urobená rekultivácia skládky (vybudovaná drenáž ukončila 
jednoduchým vývodom na lúku). V prípade považovania Hukovho potoka ako 
najbližšieho povrchového toku pre vypúčťanie priesakov zo skládky, by tieto limity 
v mieste sútoku vôd nemali byť podľa doterajších zistení prekračované. Do hodnotenia 
je potrebné zahrnúť aj úsek medzi skládkou a recipientom, v rámci ktorého dochádza 
k poklesu hodnôt na požadovanú úroveň. Ďalej je nutné zohľadniť pomerne časté 
vysychanie Hukovho potoka. V čase sucha by najbližším recipientom bola rieka 
Myjava, vzdialená cca 1,5 km od skládky. Túto možnosť podporuje aj fakt, že koryto 
Hukovho potoka tvorí prirodzenú migračnú cestu na odvedenie prívalových vôd zo 
študovanej oblasti. 
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2.3.4.9. Lokalita Krompachy - Halňa 
Skládka Halňa sa nachádza na pravom brehu rieky Hornád v intraviláne mesta 

Krompachy (obr. 2.3.36). Skládka je ohraničená zo severu riekou Hornád, zo západu aktívnou 
priemyselnou zónou mesta. Na východ od skládky sa nachádza čistiareň odpadových vôd, z 
južnej strany ju ohraničuje železnica. Plocha skládky je cca 10 ha. Skládka bola uzavretá v 
roku 1999. Počas jej prevádzky boli na skládke uskladnené priemyselné odpady z výroby 
železa, ocele, medi, síranu zinočnatého ako i kyseliny sírovej. 

 
 
Obr. 2.3.36: Krompachy – Halňa, situovanie lokality 
 

Súčasný stav povrchu skládky t.j. striedania elevácií a depresií je výsledkom 
ukladania, resp. exploatácie odpadu v minulosti. Nadmorská výška elevácií sa pohybuje od 
358 do 369 m n. m. , depresie dosahujú hĺbku 3 - 10 m. Záujmové územie je situované v 
riečnom údolí, s predkvartérnym podložím permských bridlíc. Kvartér je tvorený fluviálnymi 
a antropogénnymi sedimentmi. Hladina podzemnej vody sa pohybuje v rozpätí 358 - 355 m 
n. m., generálny smer prúdenia podzemnej vody je jz-sv.V územnom pláne mesta Krompachy 
sa počítalo s využitím územia pre rozvoj ľahkého priemyslu , vrátane komunikácií. 

Priemyselný odpad ukladaný na skládke Halňa obsahuje kaly z výroby mangánu, 
zinku, medi a kyseliny sírovej. Pevné odpady obsahujú aj olovo, arzén a kadmium. Tekuté 
odpady obsahujúce kyanid sú uskladnené v betónových bazénoch. Odhadom predpokladáme, 
že skládka priemyselného odpadu dosahuje objem je 760 000 m3. Komunálny odpad sa začal 
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ukladať v roku 1964. Celková plocha komunálneho odpadu je cca 1,4 ha s predpokladaným 
objemom 160 000 m3. 

Monitoring podzemnej vody prebieha nepravidelne a nekomplexne, momentálne je 
realizovaný iba na vrtoch KH-1, KH-2, ktoré v minulosti preukázali menšie znečistenie 
(Beharka, M., 1993,1996, 2001). Umiestnenie odberných miest je znázornené na obrázku č. 
2.3.37. 

 

 
 
Obr. 2.3.37: Monitorovacie miesta – lokalita Halňa 

 
Vrt KH-4 v r. 2003 vykázal vysoký obsah dichlóreténu (1,275 mg.l-1) (Stašík, 2003). 

Výsledky analýz z vrtov KH-1 a KH-2 sú v tab. 2.3.20 a tab. 2.3.21. Vplyv na povrchovú 
vodu je hodnotený prostredníctvom 2 monitorovacích miest na rieke Hornád; ide o miesta 
„Halňa, lávka na plyn“ a „Hornád nad ČOV“. V tab. 2.3.19 sú výsledky analýz v roku 2006 
na odbernom mieste „lávka na plyn“. 



 

 393

Tab. 2.3.19: Výsledky vybraných analýz a porovnanie s predchádzajúcim stavom 
pre Monitorovacie miesto – „Lávka na plyn“ 

Halňa, lávka na plyn 

2006 2007 2008 

Meraná 
veličina/  

parameter 
/ znak 

M. j. 

VI XI VI XI   
pH   8,11 8,33 8,43 8,38 7,94 
amónne 
ióny mg.l-1 0,86 0,83 0,09 1,09 0,08 

dusičnany mg.l-1 11,7 15,14 10,4 15,73 11,77 
As μg.l-1 4 2 5 6 3 
Hg μg.l-1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Pb μg.l-1 <10 <10 <10 <10 <10 
Zn μg.l-1 229 37 35 38 19 
NEL IČ μg.l-1 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 
 
Tab. 2.3.20: Výsledky vybraných analýz a porovnanie s predchádzajúcim stavom 

pre monitorovacie miesto „vrt KH-2“ 
vrt KH-2/93 

Dátum odberu  

2006 2007 2008 2009 2009 
Pokyn MŽP Meraná veličina/  

parameter / znak M. j. 

VI XI XII   VI XI A B C 
amónne ióny mg.l-1 0,26 0,32 <0,01 7,39 0,59 0,142 0,2 1 3 
dusičnany mg.l-1 18,2 22,2 67,5 4,9 12,90 30,4       
As μg.l-1 9 18 9 7 15 19 5 50 200 
Hg μg.l-1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 1 5 
Pb μg.l-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 50 200 
Zn μg.l-1 102 27 38 10 30 18 150 500 1000 
NEL IČ μg.l-1 30 10 250 50 40 20 50 200 1000 
xylény μg.l-1 <0,01 <0,01 0,3 0,02 0,07 <0,01 0,2 20 60 
benzén μg.l-1 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 5 30 
toulén μg.l-1 <0,01 0,47 0,24 0,05 0,09 <0,01 0,2 15 50 
aromat. uhľ. suma μg.l-1 <0,1 0,47 0,66 <0,1 0,16 <0,05 1 50 100 
1,1,2,2-
tetrachlóretén μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 

0,05 <0,01 
0,01 10 50 

1,1,2-trichlóretén μg.l-1 <0,01 <0,01 0,13 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 30 100 
1,1 dichlóretén μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,5 2 
1,2 dichlóretén 
cis μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 

0,15 <0,01 
0,001 10 50 

1,2 dichlóretén 
trans μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

<0,01 <0,01 
0,001 10 50 

alif. chlór. uhľ. 
suma μg.l-1 <0,1 <0,1 0,13 0,16 

0,20 <0,04 
1 20 100 

B μg.l-1 90 510 182 1000 480 14 50 200 1000 
Ba μg.l-1 54 77 111 116 45 58 50 500 2000 
Cd μg.l-1 5 <2 <1,5 <2 <2 <1,5 1,5 5 20 
Cu μg.l-1 21 73 38 <5 <5 11 20 50 200 
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Tab. 2.3.21: Výsledky vybraných analýz a porovnanie s predchádzajúcim stavom 
pre monitorovacie miesto – „vrt KH 1“ 

vrt-KH-1/93 
Dátum odberu 

2000 2001     2006 2007 2008
Pokyn MŽP Meraná veličina/  

parameter / znak M. j. 

XI VI XI XII VI VI XI XII   A B C 
amónne ióny mg.l-1 0,05 <0,005 0,07     0,22 3,86 0,11   0,2 1 3 
dusičnany mg.l-1 29,2 24,4 14,4     5,8 27,7 68,3         
As μg.l-1 22 59 14     10 8 10  5 50 200 
Hg μg.l-1 0,5 0,1 0,1     0,1 <0,1 <0,1   0,1 1 5 
Pb μg.l-1 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10   20 50 200 
Zn μg.l-1 <5 36 <5     10 54 28   150 500 1000 
NEL IČ μg.l-1 <20 <20 <20 <20 <10 40 <10 220   50 200 1000 
xylény μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   <0,01 <0,01 <0,01   0,2 20 60 
benzén μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   0,1 <0,01 <0,01   0,2 5 30 
toulén μg.l-1 14 <0,01 <0,01 <0,01   <0,01 0,57 <0,01   0,2 15 50 
aromat. uhľ. suma μg.l-1 14 <0,1 <0,1 <0,1   0,1 0,57 <0,01   1 50 100 
1,1,2,2-
tetrachlóretén μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   <0,01 <0,01 0,2   0,01 10 50 

1,1,2-trichlóretén μg.l-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   0,01 30 100 
1,1 dichlóretén μg.l-1 <0,01 <0,01 1,43 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   0,01 0,5 2 
1,2 dichlóretén 
cis μg.l-1 <0,01 <0,01 25,7 <0,01   <0,01 <0,01 <0,01   0,001 10 50 

1,2 dichlóretén 
trans μg.l-1 11,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   0,001 10 50 

alif. chlór. uhľ. 
suma μg.l-1 11,1 <0,01 27,1 <0,01   <0,1 <0,1 0,2   1 20 100 

B μg.l-1 158 120 99     30 80 110   50 200 1000 
Ba μg.l-1 123 97 205     120 142 111   50 500 2000 
Cd μg.l-1 <2 <2 <1,5   <1,5 5 <2 <2   1,5 5 20 
Cu μg.l-1 8 63 6 <5   30 87 7   20 50 200 
V μg.l-1 73 73 <5     7 <5 <5   50 100 300 
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Koncentrácie As, Cd, Ni, B, Zn, Sb prekračujú povolené limity. Pravdepodobnú záťaž 
na ovzdušie, či priamy kontakt predstavuje i povrch priemyselných odpadov. Odobrané 
vzorky (59) z povrchu odpadov niekoľkonásobne prekračujú limity „Holandskej normy“ 
hlavne v obsahoch As, Cu, Sb, Pb, Zn, Ni, Ba. 

Oblasť Halne je zároveň zaradená do skupiny tzv. združených, alebo 
konglomerovaných environmentálnych záťaží oblasti Krompachy (Záhorová, Ľ., Pramuka, S., 
2008). V lokalite Krompachy sa nachádza priemyselný komplex závodov Kovohuty a SEZ 
Krompachy, dôsledky tejto činnosti sa prejavujú zvýšenými obsahmi kovov Cu, Pb, Zn, As a 
Hg prejavujú v povrchovej vode, pôde i v riečnych sedimentoch okolitých tokov vrátane rieky 
Hornád (Husár, 1993; Pramuka a kol., 1999). Kumulácia negatívneho vplyvu ťažobného 
komplexu Slovinky a hutníckeho spracovania rúd v Krompachoch sa najviac prejavuje v údolí 
Slovinského potoka. Navyše v bezprostrednej blízkosti priemyselného komplexu závodov 
Kovohuty a SEZ Krompachy sa nachádza Halňa, kde okrem skládky TKO sú uložené pevné 
priemyselné odpady obsahujúce Pb, As, Cd a tekuté obsahy s obsahom kyanidov v objeme 
760 000 m3. Podzemné vody prekračujú hodnoty IT u Cd, pri As a Ni, prekračujú hodnoty ID 
a dosahujú medzné hodnoty IT. 

Skládka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rieky Hornád. Terajší technický stav 
nezodpovedá požiadavkám súčasnej legislatívy, kontaminanty prenikajú do podložia skládky, 
ktoré je pre skládkovanie odpadov nevhodné. V elaboráte „Skládka Halňa v Krompachoch - 
sanácia environmentálnych a zdravotných dopadov - štúdia uskutočniteľnosti“ je vykonaný 
odhad rizikovosti (DANCEE, 2005) podľa limitných hodnôt a odhadnuté náklady na sanáciu 
(309 – 333 mil. Sk). 

 
 

2.3.4.10. Lokalita Prakovce 
Lokalita predstavuje dve skládky priemyselného odpadu – Depónia I. a Depónia II. 

Situácia je na obrázku 2.3.38. 
 

 
 
Obr. 2.3.38: Situácia – Depónia I., II. 

I. 

II. 
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Depónia I. sa nachádza na ľavom brehu rieky Hnilec, má charakter divokej skládky, 

kde sa do roku 1980 ukladal priemyselný odpad a odpad solí toxického charakteru z tepelného 
zušľachťovania kovov z prevádzok ZŤS v objeme cca 600 – 800 ton. Ide o soli toxického 
charakteru GS 540 (18-22 % NaCl, 28-32 % KCl, 8-32 % BaCl). Na skládke sa zistili 
i zvýšené obsahy solí kyanidov neznámeho pôvodu a ropných látok. Komponenty 
kontaminácie podzemných vôd tvoria najmä: As, Cd, Ba, Sn, Sb a amónne ióny. Neskôr na 
skládku navážal aj komunálny odpad v celkovom množstve 280 000 m3. Odhadovaný celkový 
odtok výluhov zo skládky je 1,6 - 1,7 l.s-1. Rekultivačné práce pozostávali z presypania 
skládky zeminou, čo nevylučuje kontakt podzemnej vody s materiálom skládky. 

Podložie je budované staropaleozoickými horninami gelnickej skupiny s prevahou 
fylitov, v ich nadloží sa nachádzajú kvartérne deluviálne a fluviálne sedimenty a vlastný 
antropogénny materiál. 

Na skládke boli vybudované 4 indikačné vrty, ktoré boli pravdepodobne poškodené. 
Hladina podzemnej vody v telese skládky je pri maximálnych stavoch v úrovni navážky, kf = 
2,0.10-5 - 9,49.10-6 m.s-1. Prevládajúci smer prúdenia podzemnej vody je sv-jz 
v severozápadnej časti skládky sa stáča do smeru ssz-jjv. Významnejšie hydrogeologické 
polohy tvoria svahové suťové sedimenty a fluviálne štrkopiesky Hnilca. Hladina podzemnej 
vody v hornej časti skládky sa nachádza o 6 - 10 m vyššie ako v dolnej časti skládky. 
V období vysokých vodných stavov dochádza k brehovej infiltrácii povrchovej vody Hnilca 
do spodnej časti depónie. 

Odhadovaný celkový odtok výluhov zo skládky je 1,6 - 1,7 l.s-1. Namerané maximálne 
hodnoty kontaminantov v roku 1989 sú uvedené v tabuľke 2.3.22. 
 
 
Tab. 2.3.22: Namerané maximálne hodnoty kontaminantov 

Pokyn MŽP Kontaminant Jednotka Max 
hodnoty A B C 

Ba mg.l-1 38 0,05 0,5 2 
CN mg.l-1 0,16 0,01 0,05 0,2 
NO2 mg.l-1 55    
NO3 mg.l-1 254    
NEL mg.l-1 27 0,05 0,2 1 
As mg.l-1 0,14 0,005 0,05 0,2 
V mg.l-1 0,013 0,05 0,1 0,3 
Sr mg.l-1 0,36    

 
 

V spodnej časti skládky boli namerané vyššie hodnoty kontaminácie, ako v hornej. Pri 
styku skládkovaného materiálu s vodou hrozí stále potenciálne nebezpečenstvo vyplavovania 
škodlivín v rôznej koncentrácii v závislosti od doby vylúhovania a doby rozpadu 
skorodovaných kontajnerov, v ktorých boli toxické soli vyvážané na skládku. Na obrázku 
2.3.39 je pohľad na túto lokalitu. 
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Obr. 2.3.39: Prakovce - pohľad na Depóniu I. 
 
 

Depópnia II. je situovaná na pravej strane aluviálnej nivy Hnilca nad bývalým 
areálom ZŤS Prakovce. Skládka vznikla na začiatku 80. rokov, bez opatrení na ochranu 
povrchových a podzemných vôd. Neskôr bola skládka prevádzkovaná za osobitných 
podmienok, uzatvorená bola v roku 2000. Situácia je na obrázku 2.3.40. Skládka má úložnú 
plochu 45 000 m2 a objem 73 000 m3. Podrobná špecifikácia priemyselného odpadu nie je 
známa. Skládka pozostávala z kalových polí s výtokom do rieky Hnilec. Na skládke boli 
uložené ropné látky a odpad z výroby a zušľachťovania kovov. Rekultivačné práce na lokalite 
pozostávali iba z prekrytia povrchu skládky zeminou, čo nevylučuje kontakt podzemnej vody 
s materiálom skládky. 

V roku 1989 bol realizovaný hydrogeologický prieskum a vybudovaný monitorovací 
systém skládky. 

Podložie skládky je tvorené komplexom sedimentárnych a vulkanických hornín 
gelnickej skupiny drnavského súvrstvia. Z kvartérnych sedimentov prevládajú deluviálne 
hlinito-kamenté sute a štrkopiesčité náplavy rieky Hnilec. Hladina podzemnej vody sa na 
území skládky nachádza v hĺbke 0,6 - 5,0 m, kf = 6,7.10-6 – 4,7.10-5 m.s-1. 
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Obr. 2.3.40: Prakovce - situácia – Depónia II. 

 

Aktuálny pohľad na environmentálnu záťaž je na obrázku 2.3.41. V tabuľke 2.3.23 sú 
uvedené namerané hodnoty chemických látok v roku 2006 a pre porovnanie aj v roku 2002. 

 

 
 

Obr. 2.3.41: Prakovce - pohľad na Depóniu II. 
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Tab. 2.3.23: Výsledky laboratórnych analýz v rokoch 2002, 2006  
  Metodický pokyn EZ      

Veličina Jednotka A B C ID P-4/2002 P-7/2002 P-2/2006 P-4/2006 P-7/2006
Ca mg.l-1     4,42 58,6 12 7,46 53,5 
Mg mg.l-1     73,9 36,6 20,6 72,8 35,4 
Fe mg.l-1     0,027 14,6 6,07 0,188 45 
Mn mg.l-1          
amónne ióny mg.l-1 0,2 1 3  1,1 4,37 2,23 1,72 2,05 
dusičnany mg.l-1     <1 <1 <1 <1 <1 
dusitany mg.l-1    200 0,01 0,12 0,03 0,04 0,14 
fluoridy mg.l-1    2 3,17 0,2 0,11 2,23 0,23 
sírany mg.l-1     6,25 10,4 11,8 6,5 3,2 
chloridy mg.l-1    100 1,92 3,74 2,16 2,2 2,6 
PO4 mg.l-1     0,08 0,3 0,03 0,03 <0,03 
BSK5 mg.l-1          
pH -    <6,5-8,5> 9,44 6,88 6,44 9,17 7,09 
vodivosť mS.m-1    200 36,4 33,9 24,2 49,6 60,3 
NEL IČ μg.l-1 50 200 1000 500 <20 <20 <20 30 <20 
As μg.l-1 5 50 200 50 1 19 2 2 154 
B μg.l-1 50 200 1000  30 30 <20 20 30 
Ba μg.l-1 50 500 2000 1000 130 60 62 168 87 
Be μg.l-1 0,2 0,5 1 1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cd μg.l-1 1,5 5 20 5 0,7 0,8 0,4 0,3 2,1 
Co μg.l-1 20 50 200 100 <2 <2 <2 <2 <2 
Cr celk. μg.l-1 3 50 300 150 <2 <2 <2 <2 <2 
Cr VI+ μg.l-1 1 10 100 35      
Cu μg.l-1 20 50 200 200 2 2 <2 2 <2 
Hg μg.l-1 0,1 1 5 2 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,2 
Mo μg.l-1 5 20 100 180      
Ni μg.l-1 20 100 300 100 <2 <2 <2 <2 <2 
Pb μg.l-1 20 50 200 100 <4 <4 <5 <5 <5 
Zn μg.l-1 150 500 1000 1500 3 7 3 <2 4 
V μg.l-1 50 100 300 150 <4 <4 <3 <3 <3 
CN celk. μg.l-1 10 50 200  <5 <5 <5 <5 <5 
Sb μg.l-1    25 <1 3 <1 <1 <1 
Sn μg.l-1 10 30 150 30 <10 <10 <30 <30 <30 
PAU celk. μg.l-1 1 20 200 60 10,1 0,156 0,08 3,64 0,07 
AOX mg.l-1 1 15 70  <0,1 <0,1 <0,03 <0,03 <0,03 
DOC mg.l-1     10,52 13,96 6,1 4,3 6,3 
Al mg.l-1     <0,03 <0,03 <0,02 0,03 <0,02 

 
 
2.3.4.11. Lokalita Devínska Nová Ves 

V lokalite Devínska Nová Ves (Bratislava) sa nachádza enviromentálna záťaž, ktorá 
obsahuje odpady zo spracovania ropy, hodnotené ako ropné látky obsahujúce kyseliny, ktoré 
sú zaradené medzi nebezpečné odpady. Skládka (úložisko) odpadov (gudrónov) sa nachádza v 
opustenom kameňolome s miestnym názvom „Srdce“, ktorý administratívne patrí do katastra 
obce Devínska Nová Ves (obr. 2.3.42). Kameňolom sa nachádza na severozápadnom svahu 
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Devínskej Kobyly (514,0 m n. m.), zhruba 600 m juhovýchodne od bytovej zástavby sídliska 
Podhorské vo výške cca 240,0 m n. m. 

V minulosti sa kameňolom využíval na ťažbu vápencov. Zriadiť skládku gudrónov 
(kyselinových živíc), dovezených zo starého závodu Slovnaft – Apollo Bratislava v bývalom 
kameňolome Srdce, bolo rozhodnuté v roku 1963. Vyvezenie sa uskutočnilo na základe 
uznesenia vtedajšieho ONV Bratislava - vidiek (47/R-1963 zo dňa 4.3.1963), ktorým bola 
povolená skládka kyselinových živíc (gudrónov). Po skončení navážania odpadov bol povrch 
skládky zarovnaný a prikrytý vrstvou ílovitých zemín o hrúbke cca 1–1,5 m. Celkový objem 
skládky pri priemernej hrúbke 8 m možno odhadovať na cca 35 000 m3, z čoho gudróny 
predstavujú viac než 60 %. Kameňolom je už dlhší čas opustený a nie je zaradený do 
evidencie ložísk zásob nerastných surovín. Situácia monitorovacích miest je na obr. 2.3.43. 
 

 
Obr. 2.3.42: Umiestnenie skládky gudrónov pri Devínskej Novej Vsi v Bratislave 
 



 

 401

 
Obr. 2.3.43: DNV – Srdce - situácia monitorovaných miest na lokalite 

 
 

V priebehu rokov došlo k ponáraniu ílov krycej vrstvy do gudrónov a k následnému 
vytláčaniu gudrónov k povrchu. Týmto procesom je súčasný povrch postupne a dlhodobo 
„zalievaný“ gudrónmi. Ich vytláčanie sa dialo a stále deje od stien kameňolomu k jeho stredu. 
Samotnému „tečeniu“ na povrchu významne napomáha ich prehrievanie až topenie pod 
vplyvom slnečného žiarenia (obr. 2.3.44). Pôdorys kameňolomu má približne tvar 
nepravidelného polkruhu s polomerom cca 50 m. Výška stien kameňolomu dosahuje až 40 m, 
pričom tento je zo všetkých strán uzatvorený s výnimkou 15 m širokého vjazdu zo severnej 
strany. Hrúbka skládky (gudrónov, zemín a krycej vrstvy) sa pohybuje od 7 do 11,5 m, 
pričom hrúbka skládky sa od vchodu smerom k južným stenám lomu zväčšuje. 
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Obr. 2.3.44: Pohľad na výlev gudrónov v pravej časti kameňolomu 

 
 
Výlev gudrónov z podložia na pokryvné íly v pravej časti kameňolomu dokumentuje 

obr. 2.3.44. Prostredníctvom pozorovania výlevov v priestore a čase je možné monitorovať 
dynamiku vývoja procesov na skládke (tečenie a pohyb gudrónov). Gudróny sú nestále a ich 
umiestnenie (poloha) sa mení v čase a priestore v dôsledku tlaku ílov, ktoré boli v minulosti 
nasypané na gudróny a teploty vzduchu. 

Sledované ukazovatele kontaminácie: hodnoty vodivosti a pH. Najväčšiu vodivosť 
dosahujú povrchové vody, situované priamo na gudrónoch (až 2000 mS.m-1). Zmeny obsahu 
kyselín gudrónov sa prejavujú aj v zmenách hodnôt pH. Významné zmeny pH nastávajú pri 
kontakte kyslých gudrónov a zásaditých vápencov. Z hodnotenia starších i novších výsledkov 
vodivosti sa ukazuje, že na povrchu sa prejavuje výrazná priestorová zonálnosť povrchových 
vôd. Najnižšie hodnoty vodivosti mala povrchová voda z mlák nachádzajúcich sa na íloch, 
resp. na krycej vrstve skládky (66-242 mS.m-1). Vyššie hodnoty vodivosti mala voda jazierka 
(43-390 mS.m-1) a bývalého jazierka (136-354 mS.m-1). Voda v mlákach na okraji gudrónov 
mali vodivosť 160-845 mS.m-1. Najväčšiu vodivosť mali vody v mlákach, situovaných priamo 
na gudrónoch (850 až >2000 mS.m-1). V prípade merania vodivosti vody z vrtov, najnižšie 
hodnoty dosahovala voda z vrtu GS-1 situovaného v predpolí skládky (66,5-154,4 mS.m-1). 
Vyššie hodnoty mala voda z vrtov GS-4 (89,7-423 mS.m-1), GS-5 (146-286 mS.m-1), GS-6 
(187,7-500 mS.m-1), GS-8 (362-724 mS.m-1), GS-9 (155-808 mS.m-1) a GS-12 (434 mS.m-1). 
Najväčší rozkyv vodivosti dosiahla voda z vrtu GS-7 (165,8-1 200 mS.m-1). Najväčšou 
hodnotou vodivosti sa vyznačovala voda z vrtu GS-13 (2 160 mS.m-1). Vysoké hodnoty 
vodivosti boli zistené výlučne v polohách na dne vrtov. Zmeny obsahu kyselín gudrónov sa 
prejavujú aj v zmenách hodnôt pH. Značné zmeny pH nastávajú pri kontakte kyslých 
gudrónov a zásaditých vápencov – obr. 2.3.45. Medzi týmito dvoma materiálmi vzniká 
neutralizačný proces, ktorý by bolo vhodné využiť pri návrhu sanácií gudrónov. 
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Obr. 2.3.45: Kontakt kyslých gudrónov a zásaditých vápencov 
 
 
B. Geotechnická pasportizácia a hodnotenie odkalísk 

V rámci geotechnického monitoringu odkalísk sa vypracovali od roku 2003 do roku 
2009 identifikačné listy pre 39 odkalísk z celkového plánovaného počtu 56. Zostáva 
spracovať identifikačné listy pre 17 odkalísk. V roku 2009 boli spracované odkaliská: 
Smolník, Duslo Šaľa a.s., Odkalisko konvertorových kalov USS Košice, Odkalisko Mokrá 
halda USS Košice, Odkalisko ČOV – Sokoľany USS Košice. 

Geotechnický audit definujeme ako profesionálnu analýzu informácií o konkrétnej 
stavbe alebo záťaží, vytvorenie jej identifikačného listu a postupu doplnenia vstupov pre 
reálnu prognózu jej správania sa. Geotechnický audit predstavuje podklad pre daľšiu 
interdisciplinárnu spoluprácu a posúdenie environmentálnej záťaže (napr. na spoluprácu 
a podporu riešenia problematiky z prostriedkov EÚ, zavedenie systému environmentálneho 
manažerstva, ekonomické úspory v budúcnosti, prínosy pre obchodnú činnosť, vedenie 
správcovských organizácií, resp. firiem vlastníkov, vzťahy s verejnosťou, atď.) a je 
efektívnym prínosom pre súčasnú aj dlhodobú existenciu environmentálnych stavieb a záťaží. 

Vstupné údaje potrebné na reálne prognózy správania sa odkalísk sú súborom 
informácií o geotechnických charakteristikách uložených antropogénnych sedimentov, o 
priesakových podmienkach v telese odkaliska, o geotechnických vlastnostiach podložia a 
hrádzí odkaliska, o morfológii terénu lokality, o hydrogeologických pomeroch v podloží, o 
seizmicite oblasti a o klimatických pomeroch. Dôsledné vyhodnocovanie monitoringu a 
aplikácia jeho výsledkov je neopomenuteľnou súčasťou problematiky odkalísk. Musíme 
konštatovať, že súbory vstupných informácií sú často minimálne, neúplne, nedostatočne 
vyhodnotené a dokumentované, niekedy geotechnické informácie absentujú vôbec. 

Odkaliská sú živé stavby, realizované za kontinuálnej prevádzky z antropogénnych 
geomateriálov. Vlastnosti materiálov ukladaných do odkalísk sú iné, ako vlastnosti zemín 
a hornín. Otázky stability hrádzových systémov, funkcie drenáží, priesaku vody, filtračnej 
stability, stekutenia a seizmických účinkov predstavujú zdroje inžinierskeho rizika. Treba 
deklarovať, že úspešné riešenie zaručí len spolupráca osvieteného investora (správcu, resp. 
producenta odpadu), erudovaného projektanta, skúseného dodávateľa, kritického dohľadu 
a nezávislého expertného poradcu (funkcie nie je vhodné kumulovať). Výsledky v tejto 
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oblasti sú vždy len príspevkom k riešeniu interdisciplinárnej problematiky odkalísk, náročnej 
teoreticky aj experimentálne (laboratórne a terénne skúšky), zahŕňajúcej význam vedecký, 
inovačný, metodický a technologický, pretože „it is better to be probably right, then to be 
exactly wrong“ (Lacasse, 2002). 

Riešiteľ tejto časti, Stavebná fakulta STU, Katedra geotechniky, navrhol zaoberať sa 
tzv. geotechnickým auditom odkalísk (vo všeobecnosti environmentálnych stavieb a záťaží). 
Geotechnický audit definujú ako profesionálnu analýzu informácií o konkrétnej stavbe alebo 
záťaži, vytvorenie jej identifikačného listu a postupu doplnenia vstupov pre reálnu prognózu 
jej správania sa. Geotechnický audit predstavuje podklad pre ďalšiu interdisciplinárnu 
spoluprácu a posúdenie environmentálnej záťaže (napr. na spoluprácu a podporu riešenia 
problematiky z prostriedkov EÚ, zavedenie systému environmentálneho manažérstva, 
ekonomické úspory v budúcnosti, prínosy pre obchodnú činnosť, vedenie správcovských 
organizácií, resp. firiem vlastníkov, vzťahy s verejnosťou, atď.) a je efektívnym prínosom pre 
súčasnú aj dlhodobú existenciu environmentálnych stavieb. Spočíva v postupnom riešení úloh 
(schéma na obr. 2.3.46): 

 

 
Obr. 2.3.46: Schéma geotechnického auditu 

 
Identifikačné listy sledovaných lokalít sú v prílohe 1. 

 
 
2.3.4.12. Odkalisko Smolník 

Odkalisko bývalých Železorudných baní Smolník je situované nad obcou Smolnícka 
Huta v bočnom údolí Smolníckeho potoka (kóta pôvodného terénu 504,0-504,5 m n. m.). 
Situácia lokality je na obr. 2.3.47. 
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Podľa IG rajonizácie územia Slovenskej republiky patrí záujmový priestor do regiónu 
jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí. Kvartérne pokryvné útvary (deluviálne hliny) 
na starých reliktných plošinách neogénu sú zvetraliny veľkých hrúbok vyznačujúce sa 
značným rozložením hornín a ich zvýšenou stlačiteľnosťou. Rozvoj ťažby nerastov v 
minulosti odstránil lesný porast, povrchové zeminy degradovali a svahy sú znehodnotené 
výmoľovou eróziou a svahovými pohybmi. Inžinierskogeologické pomery nepriaznivo 
ovplyvňujú aj krasové javy. 

Obeh podzemnej vody i kolektorské vlastnosti horninového prostredia podmieňuje 
puklinová priepustnosť horninových masívov sformovaná alpínskym vrásnením. Výnimkou 
sú skrasovatené útvary, kde sa sústreďujú veľké množstvá podzemných vôd (rozhodujúca je 
tektonická stavba). 

Ťažba nerastných surovín je spojená s produkciou množstva odpadov. Odkalisko 
Smolník, ktorého hrádzový systém má výšku takmer 90,0 m, predstavuje výrazný príklad 
znehodnoteného prírodného prostredia a zhoršenia možností využívania územia. Je 
pozostatkom banskej činnosti , ťažby sulfidických rúd. Po uzavretí a zatopení ložiska začal 
proces zásadných zmien v horninovom prostredí. Ich exaktné sledovanie a hodnotenie spojené 
s experimentálnym výskumom je obsahom mnohých vedeckých a odborných prác. Na 
odkalisku dochádza k oxidácii pyritu a tvorbe kyseliny sírovej, čo indikuje acidifikácia 
povrchovej časti odkaliska a tvorbu zrazenín železa z vôd vytekajúcich z drenáží odkaliska. 

 

 
 
Obr. 2.3.47: Smolník - situácia lokality 

 
V akumulačnom priestore sú uložené flotačné kaly z úpravne rúd. Hrádzové teleso 

odkaliska bolo budované v troch etapách. V prvej etape od r. 1954 do 1964 bola realizovaná 
hrádza výšky 28,0 m (dosiahla kótu 532,5 m n. m.). Pôvodný kolektor bol z kameninových 
rúr priemeru 500,0 mm. Druhá etapa výstavby dosiahla projektovanú kótu 555,0 m n. m. v r. 
1974 (nadvýšenie hrádze o 22,5 m.). Tretia etapa predstavovala nadvýšenie hrádzového 
systému o 35,0 m, na kótu 590,0 m n. m.. V tejto etape bol predĺžený pôvodný kameninový 
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kolektor oceľovými rúrami (priemeru 200,0 mm). V tomto období sa prejavila nesúrodosť 
materiálov kolektorov viacerými poruchami. Pri sanácii sa uzavrel a vyradil z funkcie starý, 
pôvodný kolektor a postavil sa nový, z oceľového potrubia po obvode odkaliska. Je napojený 
samostatnou vetvou do betónovej nádrže úžitkovej vody. Rez odkaliskom je na obr. 2.3.48. 
Schéma pôdorisu odkaliska je na obr. 2.3.49. Je to vodná stavba v stave tzv. trvalej existencie, 
delimitovaná v .r. 1998 pod správu Rudných baní, š.p. Banská Bystrica. V zmysle banského 
zákona č. 44/88 Zb. § 4 je uvedené dielo klasifikované ako ložisko nerastných surovín. 
V súčasnosti je odkalisko po technickej a biologickej rekultivácii (1993, Rudný projekt, PIO, 
Košice: Zabezpečenie dlhodobej stability odkaliska ŽB Smolník), ukončenej v r. 1995. Podľa 
platného programu dohľadu budú vykonávané len udržiavacie práce na zamedzenie vzniku 
havarijných situácií a znečistenia potoka Smolník. 
 

 
Obr. 2.3.48: Smolník - rez odkaliskom 
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Obr.2.3.49: Schéma pôdorysu odkaliska 
 

Rekultivované odkalisko Smolník je vodná stavba III. kategórie. Je v stave tzv. trvalej 
existencie a pravidelný technicko-bezpečnostný dohľad podľa súčasnej legislatívy definuje 
platný program dohľadu. Výška odkaliska (85,5 m), stav technických zariadení a výsledky 
meraní úrovní HPV v telese odkaliska sú dostatočné argumenty na iniciáciu geotechnického 
auditu aspoň minimálneho rozsahu. Spracovanie archívnych a dostupných novších informácií 
(vzhľadom na interdisciplinaritu problematiky v spolupráci s prírodovedcami a environ-
mentalistami) jednotným postupom by poskytlo doplňujúce informácie o skutočnom stave 
odkaliska a jeho stabilitných a filtračných pomeroch. Prognóza musí dokladovať jeho 
bezpečnú dlhodobú existenciu. 
 



 

 408

2.3.4.13. Odkaliská DUSLO, a.s. ŠAĽA 
Odkaliská Duslo a.s. Šaľa situované v katastrálnom území obce Trnovec n. Váhom v okrese 
Šaľa slúžia ako trvalé úložisko popolového sedimentu, na akumuláciu a regulované 
vypúšťanie vyčistených odpadových vôd spoločnosti. Pozostávajú z dvoch odkalísk A-I 
a A-II. Odkalisko A–II má usadzovaciu nádrž A-II/1 a akumulačnú nádrž A-II/3, (Hokynek, 
P., et al. 2009). Situácia odkalísk je na obr. 2.3.50. 

 

 
Obr. 2.3.50: Šaľa - situácia odkalísk 
 
Odkalisko A-I: 

Rovinné odkalisko je situované v inundačnom území pôvodného koryta rieky Váh, má 
tvar nepravidelného obdĺžnika, je čiastočne zapustené do terénu a základné údaje sú prevzaté 
z práce Hokynek, 2009. Celkový úložný priestor odkaliska je asi 1,6 mil.m3. Do roku 1990 sa 
uložilo okolo 800 000 m3 popola. Od r. 1990 už v odkalisku sedimentujú iba nerozpustné látky 
obsiahnuté v akumulačných vyčistených odpadových vodách a reguluje sa ich vypúšťanie 
(podľa ich kvality) do recipientu. Odtokové objekty odkaliska sú dve betónové veže s dvomi 
odtokovými komorami. Veže majú nehradený bezpečnostný prieliv zaisťujúci maximálnu 
prevádzkovú hladinu (119,25 m n. m.) a povodňovú hladinu (119,45 m n. m.). 

 
Odkalisko A-II – A-II/1: 

Odkalisko je tiež rovinné, má spoločnú hrádzu s priestorom A-I. Obvodové hrádze sú 
sypané zo štrkopiesku s nepriepustným tesniacim jadrom. Na vzdušnej strane hrádzí je drenážny 
systém odvádzajúci priesakové vody. Dno je tesnené zhutneným ílom (vrstva hrúbky asi 
0,30 m), kóta dna je 113,50 m n. m. Maximálna hĺbka odkaliska je max 6,0 m. Celkový úložný 
priestor je asi 1,0 mil.m3. Do konca 90-tych rokov minulého storočia sa do odkaliska uložilo cca 
500 000 m3 popolovín. Podrobný opis konštrukcií a prevádzky odkalísk obsahuje správa 
Vodohospodárskej výstavby š.p. (Hokynek et al., 2009) a staršie archívne materiály (Hokynek 
et al., 2005, 2007). 



 

 409

 
Prognóza správania sa odkaliska 

Odkaliská Duslo, a.s. Šaľa sú vodné stavby II. kategórie, prevádzkované už viac ako 
30 rokov. Ostatná čiastková správa o dohľade nad vodnou stavbou (Hokynek, 2009) 
vypracovaná podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a vyhlášky č.548/2005 Z.z. MŽP SR, ktorá ustanovuje podrobnosti o výkone technicko-
bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií komentuje 
celkový stav stability (statickej aj filtračnej) počas prevádzky ako uspokojivý. Upozorňujeme, 
že stabilitné výpočty boli vykonané v r. 2004 len u hrádzového systému A-I. Reálne prognózy 
správania sa odkalísk sú odrazom reálnosti a hodnovernosti vstupných údajov. Vstupné údaje sú 
súborom informácií o geotechnických charakteristikách sedimentu, priesakových pomeroch v 
telese odkaliska, o geotechnických vlastnostiach podložia a hrádzí odkaliska, morfológii terénu 
územia, hydrogeologických podmienkach v podloží, o seizmicite oblasti a o klimatických 
pomeroch. Výsledky monitoringu a ich aktuálna aplikácia výrazne dopĺňajú súbor vstupných 
dát. Z praxe sú známe havárie hrádzí, aj celých telies odkalísk, ktorých vypočítané stupne 
stability boli vysoko nad indiferentnou hodnotou 1,0. Vypracovaná správa o monitoringu 
stanovuje návrh opatrení, ktorého súčasťou je aktualizácia manipulačného poriadku 
a nadväzujúceho programu dohľadu. Program dohľadu je v priamej závislosti s prognózou 
správania sa odkaliska. Preto považujeme za nevyhnutný geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu, aby sa doplnili, analyzovali, resp. inovovali geotechnické informácie pre 
budúcu existenciu odkaliska (schéma geotechnického auditu je na obr. 2.3.46). 

 
 

2.3.4.14. Odkalisko konvertorové kaly USS Košice 
Odkaliská konvertorových kalov sú umiestnené mimo areálu US Steel, s.r.o. Košice 

pri obci Veľká Ida (obr. 2.3.51, obr. 2.3.52). Územie, na ktorom sú odkaliská, má plochý 
reliéf. V podloží boli vrtnými prácami dokladované v hĺbke 0,0 až 1,0 m pod terénom (p.t.) 
hlinité zeminy, do 4,0 m p.t. štrk hlinitý, hlbšie štrky a piesky. Rozhranie kvartéru a neogénu 
(íly) je asi v hĺbke 9,0 až 10,0 m p.t. Hladina podzemnej vody bola pri prieskumných prácach 
narazená v úrovni ~ 5,0 m p.t. 

Prevádzkový celok odkalísk tvoria štyri nádrže. Slúžia na sedimentáciu a dočasné 
uloženie jemných konvertorových kalov vznikajúcich vo výrobnom procese spoločnosti. Sú 
prevádzkované cyklicky, v štyroch režimoch: 

− naplavovanie – napĺňanie nádrže kalovou zmesou cez 4 napúšťacie fajky, regulovanie 
rovnomernej sedimentácie sklonom k prepadovej šachte, 

− zálohovanie - obdobie, keď sa do nádrže neplaví, nie je dosiahnutá maximálna úroveň, 
odkalisko slúži ako „pohotovostné“ (zníženie vodnej hladiny v naplavovanej nádrži, 
mimoriadna udalosť a pod.), 

− sušenie – odtekanie vody drenážnou vrstvou, odpar vlhkosti do vzduchu, 
− odťaženie – ťažba kalu z nádrže (po odobraní betónových prefabrikátov z koruny 

hrádze). 

Konštrukčne sú nádrže odkalísk kombináciou zemných hrádzí (z miestnych hlín a 
štrkov) a oporných stien z typizovaných železobetónových prefabrikátov, tvaru L a T (podľa 
umiestnenia v pôdoryse sústavy nádrží). Rohy nádrží sú vyarmované a zabetónované na 
mieste. Ochranu okolitého horninového prostredia zabezpečuje tesniaci systém. Návodné 
svahy nádrží (zemná hrádza) sú opevnené betónovými panelmi. Odvádzanie 
odsedimentovanej vody z nádrží zabezpečuje drenážny systém s prepadovými a revíznymi 
šachtami. 



 

 410

Odkaliská sú primerane monitorované. Merajú sa deformácie (pole geodetických 
bodov na prefabrikovaných stenách a šachtách) spolu 8 bodov. Sú stanovené a kontrolované 
maximálne povolené hladiny naplavovania kalov v nádržiach (vodočetné laty) a vykonávajú 
sa pravidelné obchôdzky. 

Aj keď odkaliská konvertorových kalov sú vodné stavby IV. kategórie a t.č. 
nevykazujú nepriaznivé okolnosti pri prevádzke navrhujeme iniciovať v spolupráci so 
správcom a súčasným projektantom geotechnický audit aspoň minimálneho rozsahu. 
Spracovanie archívnych a dostupných novších materiálov jednotným postupom by poskytlo 
doplňujúce informácie o skutočnom stave odkaliska a jeho stabilitných a filtračných 
pomeroch. Prognóza jeho správania pri prevádzkovaní by sa mala zosúladiť s budúcou 
prevádzkou spoločnosti US Steel s.r.o. Košice. 

 
 
Obr. 2.3.51: Prehľadná situácia umiestnenia odkalísk USS s.r.o. Košice 
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Obr. 2.3.52: Odkalisko konvertorových kalov USS s.r.o. Košice 
 
 
2.3.4.15. Odkalisko Mokrá halda USS Košice 

Odkalisko Mokrá halda je súčasťou kalového hospodárstva spoločnosti US Steel, s.r.o. 
Košice. Je situované mimo vnútorného areálu oceliarní v katastrálnom území obce Veľká Ida, 
juhozápadne od železničnej trati Košice – Moldava n. B (cca 2,7 km od kotolne teplárne D2 
Energetika). Odkalisko je určené na dočasné ukladanie troskopopolovej hydrozmesi. Troska a 
popol (TPZ) sú vedľajšie produkty zo spaľovania uhlia (výroba energie a tepla pre 
US Steel, s.r.o. Košice). Popol a troska sa splavujú do bagrovaných ohrádzok a odtiaľ 
čerpaním tlakovými potrubiami do lagún odkaliska. Potrubia – troskovody sú oceľové, s 
čadičovou výstielkou (2x DN 250 a 1x DN 350 mm). Sú vedené na nadzemných 
energomostoch, na betónových pätkách a v okolí odkaliska v ryhách pod povrchom terénu. 
Do každej lagúny vedú viaceré vtoky (naplavovacie odbočky), na ktoré sa troskovody 
pripájajú podľa stavu naplnenia lagúny a spôsobu prevádzky. Lagúny sa plnia a vyťažujú 
striedavo (manipulačný poriadok). Súčasne sa naplavuje len 1 lagúna, naplnená má 
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sedimentačnú prestávku (cca 1 rok) a tretia sa vyváža na nadzemnú depóniu. Množstvo TPZ 
ovplyvňuje najmä spaľované uhlie (množstvo a kvalitu), počet a skladba prevádzkovaných 
kotlov, činnosť odlučovačov, popolčeka atď. (ročná produkcia 90-96.103 m3, dopravované 
množstvo max. 900 m3.hod-1). Podrobný profesionálny, prehľadný a zrozumiteľný opis 
problematiky obsahuje Manipulačný a prevádzkový poriadok z r.1996 (Zetek, 1996). 
Odkalisko je rovinného typu a tvoria ho 3 lagúny a 2 predpolia, spolu 12,75 ha (obr. 2.3.53). 
V období 2000 – 2001 (likvidácia a využitie TPZ – ekologizácia Mokrej haldy) bol 
realizovaný tesniaci systém odkaliska (Slavkovská, 2001). V telese obvodových hrádzí 
odkaliska bola vybudovaná podzemná tesniaca stena z bentonitovocementovej suspenzie. Má 
výšku 0,60 m, celkovú dĺžku 1 625,0 m a dosahuje hĺbky 12,5 až 16,0 m p.t., čo predstavuje 
min. 1,5 m zahĺbenie do neogénneho podložia. Z rovnakého obdobia je nové kalové potrubie 
okolo odkaliska a potrubie odvádzajúce odsedimentovanú (vratnú) vodu do predpolí 
odkaliska a do akumulačnej nádrže (N1). Účinnosť tesniacej steny je monitorovaná 6-timi 
pozorovacími vrtmi (S 105 až S 109 a MV2). Meranie deformácií by mali reprezentovať 
výsledky geodetických meraní bodového poľa (stredy poklopov na šachtách č. 1, 4, 8, 13, 16, 
19, 24 a 28. Z vyhodnotenia výsledkov meraní vyplýva, že za obdobie 5 rokov (2001 – 2005) 
poklesli merané body o 70,0 až 154,0 mm oproti základnému meraniu. Medzné hodnoty 
zvislých deformácií stanovené odhadom sú ± 15,0 mm. V podkladoch o odkalisku chýbajú 
údaje o polohe šachiet, ale tiež akékoľvek údaje o hrádzovom systéme odkaliska. 
Manipulačný a prevádzkový poriadok bude potrebné po 30.04.2010 aktualizovať. 

Aj keď odkalisko Mokrá halda je vodná stavba IV. kategórie a t.č. nevykazuje 
nepriaznivé okolnosti, pri prevádzke navrhujeme iniciovať v spolupráci so správcom a 
súčasným projektantom geotechnický audit aspoň minimálneho rozsahu. Spracovanie 
archívnych a dostupných novších materiálov jednotným postupom by poskytlo doplňujúce 
informácie o skutočnom stave odkaliska a jeho stabilitných a filtračných pomeroch. Prognóza 
jeho správania pri prevádzkovaní by sa mala zosúladiť s budúcou prevádzkou spoločnosti US 
Steel s.r.o. Košice. 
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Obr. 2.3.53: Odkalisko Mokrá halda USS s.r.o. Košice 

 
 

2.3.4.16. Odkalisko ČOV – Sokoľany USS Košice 
Odkalisko ČOV – Sokoľany USS, s.r.o. Košice je situované medzi obcami Bočian 

a Sokoľany (obr. 2.3.54). Bolo vybudované v r. 1975 ako retenčná nádrž kalov z čistenia 
odpadových vôd. Kóta koruny základnej hrádze je v úrovni 206,7 m n. m. Pôvodná výška 
terénu je ~ 205,0 m n. m. V r. 1990 až 1992 bola hrádza nadvýšená na kótu 207,50 m n. m. 
Hrádza akumulačnej nádrže je nasypaná z miestnych zemín (hliny a íly), opatrená 
predsunutým tesniacim kobercom šírky cca 10,0 m. Návodný svah v sklone 1:3 je uložený na 
makadame (resp. na vysokopecnej troske). Na vzdušnej strane (1:2) je drén hrúbky 0,5 m, 
voda odteká do potoka. 
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Obr. 2.3.54: Odkalisko ČOV-Sokoľany USS s.r.o. Košice 

 
Koruna šírky cca 3,0 m je zahumusovaná a osiata, rovnako ako vzdušný svah. Pri 

nadvyšovaní hrádze bol použitý materiál z výkopov pre ČOV (íly či štrky s prímesou 
jemnozrnnej zeminy). Plocha odkaliska je takmer 18 ha a pri predpokladanom zanesení kalom 
(na celú hĺbku 3,5 m) predstavuje úložný priestor objemu 0,62 mil. m3. Do r. 2007 bolo 
zanesenie kalom 85 %. Odpadové vody pritekajú do sedimentačnej nádrže. Usadené kaly sa 
odčerpávajú do kalovej nádrže a zachytené oleje do zbernej nádrže na olej. Predčistená voda 
odteká do čerpacej stanice, odkiaľ sa prečerpáva na chemické čistenie. Vyčírená voda odteká 
do akumulačnej nádrže a späť do výroby a zostatok do recipientu. Dohľad na odkalisku 
zabezpečuje vlastník podľa ustanovení manipulačného poriadku a programu dohľadu. 
Monitoring vôd v okolí odkaliska zaisťujú merania v pozorovacích vrtoch HG-1 až HG-5. 
Drenážny systém odkaliska je zaústený do odtokového žľabu sedimentačnej nádrže (pravá 
strana) a do Sokoľanského potoka za ČOV (ľavá strana). Vzorky vody z drenážneho systému 
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podliehajú pravidelnej kontrole. Súčasťou monitoringu sú obhliadky blízkeho okolia 
odkaliska (výskyt zosuvov a priesakov) a kontrola prietokových pomerov. 

Odkalisko ČOV Sokoľany je vodná stavba IV. kategórie a t.č. nevykazuje nepriaznivé 
okolnosti pri prevádzke, navrhujeme iniciovať v spolupráci so správcom a súčasným 
projektantom geotechnický audit aspoň minimálneho rozsahu. Spracovanie archívnych a 
dostupných novších materiálov jednotným postupom by poskytlo doplňujúce informácie o 
skutočnom stave odkaliska a jeho stabilitných a filtračných pomeroch. Prognóza jeho 
správania pri prevádzkovaní by sa mala zosúladiť s budúcou prevádzkou spoločnosti US Steel 
s.r.o. Košice. 

 
 

C. Monitoring zmien vlastností antropogénnych sedimentov - merania a výsledky 

2.3.4.17. Odkalisko RSTO Dusla Šaľa 
Odkalisko Šaľa RSTO je odkalisko rovinného typu. Jeho rozloha je cca 35 ha, dĺžka 

obvodu v päte hrádze je 2 336 m. Odkalisko leží v katastri obce Trnovec nad Váhom, situácia 
lokality je na obr.2.3.55. Na odkalisku boli plavené popolčeky, ktoré vznikali v teplárni a pri 
výrobe chemikálií v Dusle Šaľa. 

 

 
 
Obr.2.3.55: Šaľa – situácia lokality 

 
Pri prieskumných prácach sme v niektorých vrtoch zistili aj znečistenie popolčekov 

rôznymi chemickými ropnými látkami. Od počiatku prevádzky sa na odkalisko deponovalo 
1 242 491 m3 popola, cca 101 500 t sadzí, 80 000 t oleja a aromátov, 2 500 t polymérov, 
15 000 t chemických odpadov z výrobne anorganickej chémie, 45 000 t soľankových kalov. 
Odkalisko sa už v súčasnosti nevyužíva na plavenie popolčeka, plavenie sa ukončilo v roku 
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1984. V súčasnosti je horizontálne uzavreté vrstvou hlinitého tesnenia a okolo celého 
odkaliska v jeho päte bola vybudovaná tesniaca injekčná stena TIS v dĺžke 2 336 m, 
zapustená až do nepriepustného neogénneho podložia. Pretože cez hlinité tesnenie do skládky 
vsiakne určité množstvo vody, po obvode vo vnútornej časti skládky v blízkosti koruny 
odkaliska je realizovaných 8 čerpacích studní, ktoré zabezpečujú výšku hladinu v podloží 
skládky rovnakú alebo nižšiu a tým zabraňovali prípadným priesakom cez TIS pri jej 
prípadných zmenách v tesniacich účinkoch v čase od zhotovenia. Na takto uzavretom 
odkalisku sa prevádzkovala skládka nie nebezpečného odpadu, podľa staršej terminológie 
„riadená skládka tuhého odpadu“ dostala aj názov RSTO Dusla Šaľa a.s. V časti skládky sa 
ukladali v kontajneroch aj nebezpečné odpady. 

Územie sa nachádza v aluviálnej nive Váhu a je prevažne tvorené nasledovnými 
kvartérnymi sedimentami. Od povrchu terénu asi do hĺbky 3 m sa nachádzajú piesčité až 
ílovito piesčité hliny, smerom do hĺbky prechádzajú lokálne až do ílu. Ďalej sa do hĺbky asi 
7 m nachádzajú jemnozrnné piesky zle zrnené svetlohnedé až hrdzavé, s malým množstvom 
ílovitej prímesi. V hĺbke do cca 11 m sa nachádzajú jemnozrnné piesky zle zrnené šedej farby 
s ílovitou prímesou, do hĺbky cca 12 m sú hrubozrnné piesky lokálne s prímesou prevažne 
štrku jemnozrnného. Od hĺbky asi 12 m sa nachádzajú v podloží nasledovné neogénne 
sedimenty. Do hĺbky cca 13 m sú íly až piesčité íly modrošedé, do hĺbky cca 16 m sa 
vyskytujú jemnozrnné ílovité piesky modrošedé, lokálne prechádzajúce až do piesčitých ílov. 
V hĺbke nad 16 m sa nachádzajú íly modrošedé, lokálne s prímesou piesčitou. Hladina 
podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 3-5 m pod terénom. Hladina vody je slabo napätá. 
Prevládajúci smer prúdenia je VSV - ZJZ. V obdobiach povodní je prúdenie opačné, 
ovplyvnené hladinou Váhu. 

Situácia telesa odkaliska, prieskumných diel a geofyzikálného profilu je na obr. 2.3.56. 

 

Obr. 2.3.56: Schematická situácia odkaliska RSTO Duslo Šaľa, prieskumných diel 
a geofyzikálného profilu 
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Vyhodnotenie pozorovaných parametrov za roky 2002 až 2009 na odkalisku RSTO 

Laboratórne rozbory 
Na tomto odkalisku sa zmeny vlastností v čase sledovali v uvedenom období v rokoch 

2004 a 2007. Na odkalisku sa monitorovali aj v predchádzajúcich trojročných intervaloch 
sledované ukazovatele. Popolčeky z lokality RSTO Šaľa sú podobné zrnitostne zeminám 
prevažne F4 CS až S5 SC ale aj F6 CI. Vlhkosť je od cca w = 30 až 60 %. Popolčeky sú 
materiály, ktoré majú tzv. dvojitú pórovitosť, jednak medzizrnovú, jednak zrná sú pórovité, 
viažu vodu vo svojej hmote a to nie ako vodu kryštalickú ale ako voľnú. Na tomto odkalisku 
sa však nachádza v priesakovej vode odkaliska aj značné množstvo odpadových chemických 
látok a ropných uhľovodíkov, z Dusla Šaľa a.s, čo sťažuje vykonávaniu laboratórnych analýz 
popolčekov alebo ich až znemožňuje. RTG analýzy sa, po skúsenostiach z predchádzajúcej 
etapy riešenia úlohy, v roku 2007 nerealizovali vzhľadom na nepresnosť RTG výsledkov. 
 
Presiometrické skúšky 

Na základe výsledkov presiometrických skúšok sa na lokalite odkaliska RSTO (obr. 
2.3.56) namerali v roku 2007 hodnoty medze presiometrického tlaku od plim = 0,246 MPa (vo 
vrte V-0, hĺbka 2,2 m) až 0,654 MPa (vo vrte VES-2 hĺbka 1,0 m), presiometrický modul len 
Ep = 0,86 až 5,4 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného trenia φef = 23,7° do 29,6°. Súborné 
výsledky presiometrických skúšok na tomto odkalisku aj z predchádzajúcich etáp 
monitorovacích meraní uvádzame v tabuľke 2.3.24. 

Z presiometrických meraní z roku 2007 jednoznačne vyplýva, že zatiaľ čo dochádza 
k zvýšeniu medze presiometrického tlaku aj uhla vnútorného trenia, presiometrický modul 
naopak klesá. Tento paradox si vysvetľujeme tým, že presunom ropných látok a iných 
neznámych chemických látok v odkalisku dochádza k menším zmenám v deformačnom 
správaní sa prostredia. Je to zistené len na tomto odkalisku, na ostatných 5 monitorovaných 
odkaliskách takmer nie. 
 
Geofyzikálne merania 

Pre geofyzikálne monitorovanie bol na odkalisku vybraný profil prechádzajúci naprieč 
celým odkaliskom (obr. 2.3.57) a na tomto profile boli v rovnakých miestach realizované 
opakované merania metódou VES a ERT. Výsledkom spracovaní nameraných dát sú vrstevné 
parametre vyšetrovaného prostredia, ktoré sú následne navzájom korelované a potom použité 
na zostavenie vertikálnych rezov vyšetrovaným prostredím (obr. 2.3.58 a 2.3.59). 
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RSTO porovnanie            Tabuľka 2

vrt
1994 1997 2001 2004 2007 1994 1997 2001 2004 2007 1994 1997 2001 2004 2007 1994 1997 2001 2004 2007

V 0 1,0 0,7 0,220 0,321 23,2 25,5 3,44 2,56
1,4 1,4 0,449 0,308 27,3 25,1 4,80 2,56

1,7 1,8 2,0 2,2 0,146 0,160 0,455 0,246 22,6 23,1 27,4 23,7 1,00 1,38 7,00 1,86
2,5 2,5 2,6 2,4 3,0 0,379 0,420 0,531 0,495 0,369 26,3 26,9 28,3 27,9 26,1 5,44 4,26 5,00 3,24 1,62
3,2 3,2 3,2 2,9 3,7 0,356 0,490 0,437 0,305 0,646 25,9 27,8 27,1 24,9 29,4 2,96 5,88 2,00 1,31 3,97
3,9 3,9 3,8 3,6 4,5 0,448 0,460 0,143 0,517 0,584 27,2 27,4 21,7 28,0 28,7 5,28 4,25 - 5,45 2,59
4,6 4,6 4,4 4,2 5,3 0,485 0,280 0,539 0,373 27,7 24,3 28,3 26,0 4,29 1,47 8,13 3,23

5,3 5,1 4,8 0,430 0,231 0,175 26,9 24,7 20,9 4,41 1,70 -
5,7 5,6 0,252 0,467 23,3 27,3 1,30 3,96

6,1 6,3 6,1 0,850 0,738 0,387 31,0 30,1 26,0 10,50 7,04 2,00
7,0 6,8 6,7 0,790 0,603 0,548 30,5 28,8 28,2 12,84 4,85 2,85

7,5 0,780 30,4 5,70
V 1 1,0 1,0 0,8 0,234 0,210 0,537 23,6 23,0 28,5 2,58 5,20 2,40

2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 0,309 0,330 0,529 0,421 0,525 25,1 25,5 28,3 26,9 28,3 3,75 5,55 6,63 3,49 3,86
2,8 2,8 2,7 2,6 2,9 0,187 0,280 0,516 0,302 0,453 23,9 24,5 28,1 24,9 27,3 2,11 2,62 4,90 1,99 5,41
3,5 3,4 3,3 3,2 3,9 0,444 0,530 0,252 0,483 0,428 27,2 28,3 23,6 27,7 26,9 3,61 7,39 1,00 4,94 3,29
4,2 4,7 4,0 3,8 5,0 0,351 0,420 0,098 0,464 0,594 25,7 26,8 18,8 27,4 28,8 1,95 4,84 - 4,59 4,19
5,2 5,3 4,4 0,261 0,260 0,445 23,8 25,6 27,1 1,74 2,13 4,54

V 3 1,0 1,2 0,100 0,130 20,4 22,0 0,73 1,71
1,7 0,116 21,1 0,65

V 5 1,0 0,229 23,5 1,88
1,7 1,4 0,126 0,120 21,7 21,4 0,75 0,25
2,5 2,3 0,134 0,110 21,9 20,6 0,89 0,73
3,2 3,2 0,171 0,280 23,3 24,4 1,12 3,92
4,1 0,130 21,3 0,47

VES-2 1,0 1,0 0,190 0,654 24,3 29,6 3,92 3,56
2,0 1,9 2,2 0,240 0,320 0,626 25,5 25,3 29,3 6,33 2,08 3,20

2,7 2,5 3,0 0,225 0,429 0,429 24,9 27,0 27,0 - 3,94 1,77
3,2 3,2 3,1 3,7 0,540 0,405 0,522 0,326 28,4 26,6 28,1 25,2 8,64 9,10 5,16 0,86
4,0 3,9 3,8 4,5 0,430 0,257 0,484 0,324 27,0 25,6 27,6 25,1 4,94 1,55 4,38 1,63

4,4 4,5 0,782 0,481 30,5 27,5 9,10 5,54
5,0 5,0 5,2 0,470 0,658 0,173 27,4 29,4 22,7 6,18 7,10 -
6,0 5,7 5,9 0,210 0,258 0,600 24,1 23,5 28,8 1,38 2,10 4,19

6,4 6,3 0,582 0,584 28,6 28,6 4,40 3,71
7,0 0,206 21,6 -
7,5 0,216 21,8 -

VES-3 1,0 0,7 0,150 0,516 22,9 28,2 1,10 2,49
1,7 2,1 2,0 2,1 0,140 0,456 0,191 0,485 22,3 27,4 22,2 27,8 1,33 5,10 - 2,64
2,5 2,6 2,7 2,8 0,280 0,411 0,453 0,457 24,5 26,7 27,3 27,4 3,44 4,00 5,85 5,73
3,2 3,2 3,3 3,3 0,120 0,317 0,504 0,442 21,0 25,1 27,9 27,1 0,89 1,50 3,79 2,19
3,8 3,7 4,4 4,0 0,290 0,122 0,280 0,284 24,6 20,7 24,2 24,3 4,03 - - 2,49
4,2 4,3 5,0 0,150 0,218 0,278 22,2 24,5 24,0 0,62 1,05 1,50
5,0 4,9 5,6 0,120 0,164 0,282 20,4 22,4 24,0 0,16 - -

- Nebola nameraná pružno-plastická, len plastická fáza deformácie, nedali sa určiť deformačné parametre sledovaných flotačných sedimentov

hĺbka [m] plim [MPa] ϕef [°] Ep [MPa]

Tab. 2.3.24 
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Z porovnania výsledkov merania metódou VES z roku 2001 a 2007 je zrejmé, že v 

spodných dvoch vrstvách rezov sú časové zmeny v polohe rozhraní a hodnotách elektrickej 
rezistivity najmenšie. Zmena je tu hlavne v hodnote elektrickej rezistivity napravo od 
tektonického rozhrania, ktorá v roku 2007 klesla na úroveň nad ňou ležiacej vrstvy 
a predpokladáme, že je to prejav postupujúceho prenikania vysoko mineralizovanej 
podzemnej vody do hlbšej časti horninového prostredia. V horných častiach rezov je možné 
pozorovať výraznejšie zmeny hlavne v hodnotách tu uložených materiálov. Hlavným 
faktorom spôsobujúcim tieto zmeny je obsah podzemnej vody v pórovom priestore 
vyšetrovaného prostredia. Kým v roku 2001 bola zrážková činnosť utlmená a teda rozloženie 
vlhkosti v hornej časti rezu bolo premenlivé, v roku 2007 bola vlhkosť vplyvom zrážkovej 
činnosti už rovnomernejšia, a preto sa v hornej časti rezu vytvorili homogénnejšie pomery. 
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Obr. 2.3.58: Vertikálny rez skládkou RSTO zostavený z výsledkov merania metódou VES, 

rok 2001 
 

Z uvedeného vyplýva, a potvrdzujú to výsledky meraní aj z predošlých rokov, keď 
kvôli suchu nebolo možné v určitom období meranie pre neprítomnosť vlhkosti v okolí 
meracích elektród vôbec realizovať, že v pomerne priepustnom prostredí popola je aktuálny 
obraz elektrickej rezistivity výrazne závislý na stave zrážkovej činnosti a následnom rozložení 
vlhkosti. Táto skutočnosť zrejme ovplyvňuje aj ďalšie fyzikálne parametre tohto prostredia. 

Uvedené konštatovanie je možné aplikovať aj na výsledky merania metódou ERT (obr. 
2.3.60). Uvedené vertikálne rezy sú zostavené z výsledkov interpretácie dát po aplikácii 
metódy inverzie, pomocou ktorej sa súbor nameraných dát transformuje do podoby 
skutočných hodnôt rezistivity, očistených o efekty použitého meracieho systému. Z rezov 
vyplýva, že vyšetrované horninové prostredie obsahuje štyri subhorizontálne vrstvy. Pri 
povrchu je to pomerne suchá vrstva navážky s hrúbkou do 1,5 m. Materiál navážky je 
premenlivý, striedajú sa tu miesta s hlinito-ílovým materiálom a miesta s piesčitým až 
kamenitým materiálom. 
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Obr. 2.3.59: Vertikálny rez skládkou RSTO zostavený z výsledkov merania metódou VES, 

rok 2007 

 
 

Obr. 2.3.60: Vertikálne rezy skládkou RSTO zostavené z výsledkov merania metódou ERT 
v roku 2004 a 2007. V rezoch je vyznačená priemerná hĺbka hladiny podzemnej 
vody 
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Pod touto vrstvou leží druhá vrstva, ktorá obsahuje prevažne zmes ílového materiálu 
s popolovinami. Spodný okraj druhej vrstvy kolíše v hĺbke 3,5 m. Treťou vrstvou sú mokré 
popoloviny, ktorých časť je nad hladinou podzemnej vody, časť je pod touto hladinou. 
Spodný okraj tejto vrstvy kolíše od 7 do 10 m. Pod popolovinami sú podložné piesčité íly. Ich 
povrch je veľmi členitý. Z porovnania oboch rezov je zrejmé, že najvýraznejšie zmeny sú 
v tretej vrstve popolovín, ktoré v roku 2004 sa akoby doprava vytrácali a výrazne sa tu 
prejavuje prítomnosť podložných piesčitých ílov. Deficit vlhkosti v tomto prostredí v roku 
2007 výrazne zvýšil hodnotu rezistivity popolovín a narástla aj ich zdanlivá hrúbka na úkor 
podložných piesčitých ílov. Uvedené potvrdzuje aj výsledky merania VES, keď prítomnosť 
podzemnej vody v závislosti na zrážkovej činnosti výrazne mení obraz rozloženia elektrickej 
rezistivity v horninovom prostredí. Tento faktor je zrejme potrebné zohľadniť aj pri 
posudzovaní migrácie látok rozpustených v podzemnej vode v prostredí materiálu odkaliska. 
 
Zhrnutie výsledkov na odkalisku RSTO a upozornenia na niektoré anomálie 

Na základe laboratórnych skúšok sa zistilo, že v odkalisku sa nachádzajú sedimenty 
podobné zeminám CS až S5 SC ale aj F6 CI. Vlhkosť je od cca w = 30 až 60 %. RTG analýzy 
sa, po skúsenostiach z predchádzajúcej etapy riešenia úlohy, v roku 2007 nerealizovali 
vzhľadom na nepresnosť RTG výsledkov v dôsledku ropného a chemického znečistenia 
popolčekov a nemožnosť rozseparovať vzorky na fero, para a magnetické frakcie. 

Z presiometrických meraní z roku 2007 a predchádzajúcich jednoznačne vyplýva, že 
zatiaľ čo dochádza k zvýšeniu pevnosti, medze presiometrického tlaku aj uhla vnútorného 
trenia, deformačné charakteristiky - presiometrický modul naopak klesá. Tento paradox si 
vysvetľujeme tým, že presunom ropných a iných neznámych chemických látok v odkalisku 
dochádza k zmenám v deformačnom správaní sa prostredia. Je to zistené len na tomto 
odkalisku, na ostatných 5 monitorovaných odkaliskách takmer nie. 

Na základe opakovaných meraní elektrickej rezistivity na monitorovacom profile na 
odkalisku RSTO je možné konštatovať, že podložie odkaliska, tvorené hrubou heterogénnou 
a štrukturovanou vrstvou ílov, nevykazuje významné zmeny počas monitorovacieho obdobia. 
Naproti tomu vrstva popolovín, ktorá navyše obsahuje aj priemyselný odpad je výrazne citlivá 
na zrážkové pomery a jej elektrická rezistivita sa výrazne mení v závislosti na obsahu ako 
samotnej zrážkovej vody, tak na stave s ňou súvisiacich výluhov z priemyselného odpadu i na 
migrácii chemických tekutých látok v pórovitom prostredí uložených popolčekov v odkalisku. 

 
 

2.3.4.18. Odkalisko Amerika 1 

Predmetné odkalisko leží v blízkosti obce Šaľa, v katastri obce Trnovec nad Váhom, 
nachádza na ostrovčeku tvorenom Váhom a jeho ramenom, nazývaným Amerika. Situácia 
lokality je na obr. 2.3.61. 
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Obr. 2.3.61: Šaľa - situácia lokality 

 
Povrch terénu je tvorený nivnými a povodňovými hlinami. Územie patrí do severnej 

časti Komárňanskej panvy. Podložie panvy je tvorené horninami kryštalinika, mezozoika a 
paleogénu. Klimatické zmeny podmienili mimoriadnu pestrosť v kvartérnych sedimentoch. 
Kvartérny vývoj možno charakterizovať ako typický nížinný, charakterizuje ho predovšetkým 
riečna sedimentácia v litologickom vývoji štrkov prevažne drobnozrnných, pieskov s rôznym 
obsahom hlinitej a ílovitej prímesi a hlín. Podzemná voda sa vyskytuje s voľnou hladinou 
v kvartérnych sedimentoch, prípadne kvartér - pont. Tlakové horizonty sa nachádzajú 
v ílovitých sedimentoch, tvoriacich izolačné polohy. Hladina podzemnej vody sa nachádza 
v prevažnej miere v hĺbke 3 až 5,7 m pod terénom. Podzemné vody sú kyslej až slabo 
alkalickej reakcie s pH od 6,8 do 7,3. Odkaliská Amerika sú údolného typu, výška 
obvodových hrádzí je do asi 7 m. Hrádze sú homogénne z ílovitých a piesčitých hlín. 
prevažne skupiny CL a čiastočne skupiny CH. Odkaliská sú oddelené hrádzovým systémom 
na niekoľko samostatných odkalísk, vzhľadom na systém plavenia a odvodnenia sa dali 



merania uskutočniť iba v odkalisku Amerika I. Schematická situácia odkaliska aj 
s vyznačením geofyzikálneho profilu je na obr. 2.3.62. 
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Obr. 2.3.62: Schematická situácia odkaliska Amerika 1 s geofyzikálním profilom 

a VES sondami 
 
Vyhodnotenie pozorovaných parametrov za roky 2002 - 2009 na odkalisku Amerika 1 

Laboratórne rozbory 
Na základe laboratórnych skúšok, sú popolčeky z odkaliska Amerika 1 prevažne 

obdobného zrnitostného zloženia ako piesky S5 SC, miestami aj F4, F6 v niektorých 
úrovniach aj S3. Objemová hmotnosť je v rozpätí ρn = 900 až 1100 kg.m-3, vlhkosť prevažne 
len cca w = 15 až 25 %, v roku 2007 ešte menšia. Nad hladinou priesakovej vody vzrastá 
vlhkosť až do cca 60 %. 

Jedna vzorka popolčeka z odkaliska Amerika 1 sa rozseparovala na feromagnetickú, 
paramagnetickú a diamagnetickú frakciu. Na požadovanú zrnitosť 4-40 μm sa frakcie upravili 
rozachátovaním v achátovej miske. Práškovým difraktometrom DRON-3 boli zistené 
z kryštalických fáz a sú prítomné a jednoznačne doložené kremeň, živce, magnetit; 
pravdepodobná je prítomnosť hematitu, goethitu a kalcitu. Zastúpenie amorfnej fázy 
pozorovateľnej v rozsahu 23-40˚ 2θ je podstatné. 
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Presiometrické skúšky 
Na základe výsledkov presiometrických skúšok sa na lokalite odkaliska Amerika 1 

namerala v ostatnej etape monitorovacích meraní roku 2007 medza presiometrického tlaku 
plim = 0,22 až 0,53 MPa, presiometrický modul prevažne len Ep = 1,0 až 3,0 MPa, v niektorých 
úrovniach od 5,0 do 6,3 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného trenia φef = 20,3° do 27,4°. 
Súborné výsledky presiometrických skúšok na tomto odkalisku aj z predchádzajúcich etáp 
monitorovacích meraní uvádzame v tab. 2.3.25. Vlhkosť po určitú hranicu zvyšuje hodnoty 
mechanických vlastností, naopak pri vysušovaní popolčeka cca pod 10 % vlhkosti alebo 
opačne pri väčšej vlhkosti cca nad 25 – 30 % sa mechanické vlastnosti zhoršujú. Na tomto 
odkalisku sa v suchom období takmer nedali realizovať vrty, zasypávali sa, a už vôbec nie 
geofyzikálne resistivitné merania. 

 
Tab. 2.3.25: Výsledky presiometrických meraní odkalisko Amerika 1 

vrt
1997 2001 2004 2007 marec 2007 október 1997 2001 2004 2007 marec 2007 október 1997 2001 2004 2007 marec 2007 október 1997 2001 2004 2007 marec 2007 október

V-1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,180 0,347 0,222 0,320 23,95 25,90 21,40 23,50 1,30 2,00 4,00 1,25
1,7 1,7 1,8 1,6 0,440 0,404 0,153 0,340 27,26 26,80 19,00 24,10 4,63 3,12 2,40 3,01
2,3 2,3 2,3 2,3 0,610 0,560 0,328 0,330 29,15 28,60 23,50 23,90 7,71 5,10 4,40 1,75

2,8 3,0 0,473 0,340 27,60 24,20 7,00 1,87
V1-a 0,7 0,310 23,30 1,97

1,7 1,6 0,320 0,220 23,60 20,30 2,95 1,08
2,7 2,3 0,320 0,420 23,70 25,70 2,11 1,63

3,3 3,2 3,5 3,0 0,380 0,369 0,270 0,340 23,91 26,10 22,40 24,20 1,99 3,00 0,87 0,52
V1-c 1,1 1,2 0,190 0,217 24,26 23,10 1,93 3,80

1,9 1,8 0,340 0,363 25,73 26,10 3,85 4,70
2,8 2,7 0,330 0,442 25,47 27,20 5,89 10,00

V-2 0,9 0,7 0,7 0,290 0,172 0,285 24,88 19,90 22,60 2,61 9,70 1,19
1,7 1,6 1,5 1,4 0,330 0,231 0,340 0,250 25,57 21,50 24,10 21,50 4,02 4,25 2,11 0,87
2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 0,540 0,490 0,278 0,360 0,430 28,43 27,80 22,50 24,60 25,90 8,12 10,40 3,40 4,39 1,43
2,7 2,9 2,9 0,690 0,614 0,430 29,86 29,20 26,00 7,77 11,30 6,33

V2-a 0,7 0,300 23,00 2,31
1,4 0,370 24,70 1,10
2,3 0,480 26,70 3,24

2,9 3,2 2,9 0,140 0,202 0,330 22,04 24,30 24,00 0,84 3,00 3,15
V2-b 3,0 0,260 24,00 2,93
V-3 0,9 1,0 1,0 0,7 0,210 0,355 0,165 0,310 24,88 26,10 19,60 23,30 2,24 8,10 –- 1,93

1,7 1,7 1,6 1,3 0,210 0,392 0,271 0,370 22,87 26,60 22,50 24,70 3,22 5,70 4,60 1,79
2,5 2,5 2,2 2,7 0,390 0,440 0,447 0,520 26,49 27,20 25,40 27,30 4,82 8,80 4,50 4,99

2,9 0,470 26,60 4,63
V3-a 0,7 0,280 22,40 2,44

1,3 0,400 25,20 5,08
2,8 2,9 2,9 0,340 0,374 0,484 25,65 26,20 25,80 4,33 9,90 8,10

3,4 0,239 25,30 1,40
V-4 1,0 1,0 0,8 0,7 0,250 0,425 0,183 0,530 24,00 27,10 20,20 27,40 2,72 12,80 –- 4,30

1,7 1,7 1,5 1,3 0,230 0,372 0,270 0,460 23,42 26,30 22,50 26,40 2,87 5,20 3,90 1,42
2,3 2,4 2,2 0,360 0,293 0,277 26,03 24,80 22,50 4,61 4,30 3,70
2,8 3,2 2,8 0,420 0,287 0,303 26,91 24,60 23,00 4,48 4,80 4,50

4,0 0,468 27,50 5,10
V-5 0,8 0,8 0,7 0,180 0,373 0,252 23,98 26,40 22,10 1,90 8,50 3,90

1,5 1,7 1,6 0,300 0,432 0,281 25,02 27,20 22,70 4,60 8,60 3,30
2,4 2,2 0,229 0,247 25,20 21,80 4,00 4,40

hĺbka (m) plim (MPa) ϕef (°) Ep (MPa)

 
 
 
Geofyzikálne merania 

Štruktúrny odporový rez zostavený z výsledkov merania v roku 2001 má iba 
obmedzenú výpovednú hodnotu, pretože veľké sucho a vysoké teploty v tomto roku spôsobili, 
že pripovrchová vrstva popolčeka bola úplne suchá, čo výrazne obmedzilo možnosti 
konduktívneho merania. Preto bolo možné (napriek zalievaniu elektród) urobiť meranie iba 
do malej hĺbky. Naviac toto meranie bolo mimo posuzovaných rokov monitoringu. Štruktúrny 
odporový rez zostavený z výsledkov merania v roku 2004 (obr. 2.3.63) ukazuje, že napriek 
zmenám obsahu vody v pórovom priestore ukladaného materiálu (popolček) a tiež jej 
mineralizácii (v podloží odkaliska) sa základný charakter štruktúry zachováva. Zmeny 
merného elektrického odporu sú výrazne závislé na zrážkach, čo sa odráža v tom, že obsah 
vody v pórovom priestore kolíše jednak miestne ako aj v miere rozpúšťania minerálnych látok 
prítomných či už v popole, tak i v materiáli, ktorý bol v priestore merania ukladaný spolu 
s popolom, prípadne, ktorý sa do priestoru merania dostal z iných miest pri migrácii 
podzemnej vody. Podobne ako v predošlých rokoch je rozloženie vlhkosti v nenasýtenej zóne 
ovplyvňované kapilárnym systémom, ktorý sa v tejto zóne mení v závislosti na stave zrážok 
a výške hladiny podzemnej vody v odkalisku. 
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Obr. 2.3.63: Vertikálny rez na monitorovacom profile odkaliska Amerika 1, zostavený 
z výsledkov merania metódou VES v roku 2004 

 
Obraz monitorovaného rezu z výsledkov merania získaných v roku 2007 (obr. 2.3.64) 

ukazuje zjednodušený rezistivitný obraz v hornej i dolnej časti rezu. Z porovnania oboch 
rezov je možné konštatovať, že v spodných dvoch vrstvách rezov sú v polohe rozhraní 
a hodnotách elektrickej rezistivity prakticky zanedbateľné časové zmeny. Ináč je to v horných 
častiach rezov, kde je možné pozorovať výraznejšie zmeny hlavne v hodnotách tu uložených 
materiálov. Hlavným faktorom spôsobujúcim tieto zmeny je obsah podzemnej vody 
v pórovom priestore vyšetrovaného prostredia. Kým zvlášť rok 2001 a čiastočne aj rok 2004 
boli meteorologické suchá, v roku 2007 boli zrážkové pomery ustálenejšie a preto sa v hornej 
časti rezu vytvorili homogénnejšie pomery v rozložení vlhkosti. 
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Obr. 2.3.64: Vertikálny rez odkaliskom Amerika 1,zostavený z výsledkov merania metódou 

VES v roku 2007 
 
 
Zhrnutie výsledkov na odkalisku Amerika 1 a upozornenia na niektoré anomálie 

Na základe laboratórnych skúšok, sú popolčeky z odkaliska Amerika 1 prevažne 
obdobného zrnitostného zloženia ako piesky S5 SC, miestami aj F4, F6 v niektorých 
úrovniach aj S3. Objemová hmotnosť je v rozpätí ρn = 900 až 1100 kg.m-3, vlhkosť prevažne 
len cca w = 15 až 25 %, v roku 2007 ešte menšia. Nad hladinou priesakovej vody vzrastá 
vlhkosť až do cca 60 %. Práškovým difraktometrom DRON – 3 boli zistené z kryštalických 
fáz kremeň, živce, magnetit; pravdepodobná je prítomnosť hematitu, goethitu a kalcitu. 
Zastúpenie amorfnej fázy pozorovateľnej v rozsahu 23 – 40° 2θ je podstatné, rekryštalizácia 
ale nastáva v omnoho dlhšom časovom období ako je doba monitorovania zmien vlastností. 

Na základe výsledkov presiometrických skúšok sa na lokalite odkaliska Amerika 1 
namerala v ostatnej etape monitorovacích meraní roku 2007 medza presiometrického tlaku 
plim = 0,22 až 0,53 MPa, presiometrický modul prevažne len Ep = 1,0 až 3,0 MPa, v niektorých 
úrovniach od 5,0 do 6,3 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného trenia φef = 20,3° do 27,4°. 
V uvedenom časovom období dochádzalo k zmenám mechanických parametrov popolčeka 
len v závislosti od vlhkosti a tieto zmeny neohrozujú stabilitu uloženého materiálu ani hrádze 
samotného odkaliska. Kompexné výsledky presiometrických skúšok na tomto odalisku sú 
v tabuľke 2.3.25. 

Z porovnania oboch geofyzikálnych rezov z rokov 2004 a 2007 je možné konštatovať, 
že v spodných dvoch vrstvách rezov sú v polohe rozhraní a hodnotách elektrickej rezistivity 
prakticky zanedbateľné časové zmeny. Ináč je to v horných častiach rezov, kde je možné 
pozorovať výraznejšie zmeny elektrického odporu v závislosti od vlhkosti uloženého 
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popolčeka. Na tomto odkalisku neboli deponované žiadne tekuté odpadné látky ako to bolo na 
odkalisku RSTO. 

 
 

2.3.4.19. Odkalisko ENO Pôvodné 
Nachádza sa v postrannom údolí, v ktorom boli zvyšky havarovaného odkaliska v roku 

1965. Odkalisko patrí do katastra obce Zemianske Kostoľany, situácia je na obr. 2.3.65. 
 

 
 
Obr. 2.3.65: Odkalisko ENO Pôvodné - situácia lokality 

 
V záujmovom území sa nachádzajú bridlice, pieskovce a kremence s melafýrmi. Pás 

dolomitov a vápencov sa oblúkovito tiahne v JZ až SZ okraji údolia. Terciér je tvorený 
1 - 12 m mocnou vrstvou ílov, drte a úlomkov melafýrov, tieto vrstvy sa striedajú s polohami 
jemnozrnného až prachovitého piesku. V údolí prevládajú fluviálne a deluviálne sedimenty. 
Aluviálne náplavy Nitry tvoria štrky piesčité až hlinité do 5 m, prekryté náplavovými hlinami. 
Deluviálne sedimenty sú závislé od pôvodných hornín a majú charakter hlinitokamenitej sute. 

Zvyšok starej hrádze bol ponechaný a je začlenený do novej hrádze. Nová pozostáva z 
dvoch menších hrádzí vzdialených 50 m, priestor je vyplnený škvárou. Dno údolia je na kóte 
cca 250 m n. m. Predpokladá sa nadvýšenie na kótu 315 m n. m. Nad touto kótou až po 
úroveň 360 m n. m. sa plánuje v zóne pri hrádzi ukladanie stabilizátu a súčasne plavenie 
hydrozmesi v zázemí. Objem odkaliska má mať 5,1 mil. m3, životnosť je odhadnutá do roku 
2003. Vrty na odber vzoriek a na presiometrické merania sú na obr. 2.3.66. Schematická 
situácia odkaliska s vyznačenými geofyzikálnymi prieskumnými dielami je na obrázkoch 
2.3.67. 
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Obr. 2.3.66: Odkalisko ENO Pôvodné – situácia vrtov na odber vzoriek a 

na presiometrické merania 
 
Vyhodnotenie pozorovaných parametrov za roky 2002 až 2009 
na odkalisku ENO Pôvodné 

Laboratórne rozbory 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v Definitívnom aj Pôvodnom odkalisku uskladňujú 

v ostatných rokoch na okrajoch odkaliska v ich korune v utesnených lagúnach jemnozrnné 
popolčeky a o ich vlastnostiach nemáme informácie, v roku 2008 sme odobrali z týchto 
popolčekov 10 neporušených vzoriek. Popolčeky z lagún odkaliska Pôvodného sú prevažne 
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zrnitostného zloženia S-F, SC. Objemová hmotnosť je v rozpätí ρd = 507 až 926 kg.m-3, ρn = 
796 až 1165 kg.m-3, vlhkosť w = 20,5 až 58,5 %. Nad hladinou priesakovej vody vzrastá 
vlhkosť až do cca 60 %. Objemová hmotnost je menšia ako pri popolčekoch deponovaných v 
predchádzajúcich rokoch prevádzky v nižších etážach odkaliska. RTG experimenty sme v 
roku 2008 už robili na novom prístroji Bruker D8 Advance, použité bolo Ni-filtrované CuKα 
žiarenie, urýchľovacie napätie 40 KV, krok 0.02º 2θ, meraná oblasť 4-94º 2θ. Z kryštalických 
fáz sú prítomné a jednoznačne doložené kremeň, živce, magnetit; pravdepodobná je 
prítomnosť hematitu, goethitu a kalcitu. Goethit spolu s hematitom sú fázami, ktoré s 
najväčšou pravdepodobnosťou vznikli oxidáciou v odkalisku. Na druhej strane magnetit 
pochádza jednak z okolitých hornín, jednak je produktom termického spracovania. Neboli 
zistené ílové minerály, čo potvrzuje dlhodobú stabilitu popolčekov. 

 
Presiometrické skúšky 

Na základe výsledkov presiometrických skúšok sa na lokalite odkaliska ENO Pôvodné 
namerali nasledovné hodnoty jednotlivých charakteristík popolčekov. V lagúnach v kyprých 
jemnozrnných relatívne nekonsolidovaných a nespevnených popolčekoch sme namerali 
medzu presiometrického tlaku plim = 0,075 až 0,263 MPa, presiometrický modul prevažne len 
Ep = 0,32 až 2,22 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného trenia je v rozpätí φef = 16,6° do 
24,0°. Presiometrické skúšky, ktoré sme realizovali v telese odkaliska vo vrtoch P-2 aj P-3 
charakterizujú tieto konsolidované a stmelené popolčeky týmito charakteristickými 
hodnotami: medza presiometrického tlaku plim = 0,785 až 1,305 MPa, presiometrický modul 
prevažne Ep = 6,98 až 30,58 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného trenia je v rozpätí φef = 
30,5° do 33,6°. Ak porovnávame výsledky s rokom 2005 v tab. 2.3.26, tak v roku 2005 vyšla 
vo vrte P - 2 priemerná hodnota plim = 1,055 MPa, v roku 2008 bola priemerná hodnota plim = 
1,105 MPa, uhol vnútorného trenia, jeho priemerná hodnota vyšla, φef = 32,4°, v roku 2008 
φef = 32,54°, presiometrický modul jeho priemerná hodnota pre celý rozsah napätí 
v pružnoplastickej fáze vyšiel Ep = 18,64 MPa, v roku 2008 Ep = 17,62 MPa. Vo vrte P-3 sme 
zistili priemernú hodnotu plim = 0,751 MPa, v roku 2008 bola priemerná hodnota plim = 
0,821 MPa, uhol vnútorného trenia jeho priemerná hodnota vyšla φef = 30,2°, v roku 2008 φef 
= 30,9°, presiometrický modul, jeho priemerná hodnota pre celý rozsah napätí 
v pružnoplastickej fáze, vyšiel priemerný Ep = 9,5 MPa, v roku 2008 Ep = 9,85 MPa. 
Z uvedených výsledkov vyplýva, že popolčeky v čase od ich zabudovania ešte nepatrne 
zlepšujú svoje mechanické vlastnosti - plim, φef, resp. si ich udržujú Ep. 

 
Geofyzikálne merania 

Na pôvodnom odkalisku (obr. 2.3.67) bol metódu VES zmeraný spádnicový profil a to 
od lavičky 305 m n. m. na svahu odkaliska po predposlednú lavičku 255 m n. m. a metódu 
ERT dva profily na lavičkách 285 m n. m. a 270 m n. m. Merania boli robené na ploche 
lavičiek. Pri meraní metódou ERT bola najprv použitá aparatúra RESISTAR (meranie bolo 
urobené s krokom elektród 2 m), neskôr aparatúra ARES (meranie bolo urobené s krokom 
elektród 5 m). V tejto správe hodnotíme výsledky meraní urobené v rokoch 2002 až 2008. 
Výsledkom uvedených meraní sú v prípade metódy VES štruktúrne vertikálne rezy 
skonštruované z interpretovaných vrstevných parametrov (rezistivita a hĺbka rozhrania 
jednotlivých geoelektrických vrstiev). Podobne z výsledkov meraní metódou ERT sú 
zostavené rezy skutočných hodnôt rezistivity získané na základe aplikácie metódy inverzie 
nameraných dát. Zostavené bolo tiež porovnanie vertikálnych rezov získaných z výsledkov 
oboch metód (VES a ERT). 
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Obr. 2.3.67: Schematická situácia meracej siete na Pôvodnom odkalisku v Novákoch. Vľavo je uvedená poloha geofyzikálnych prieskumných diel 

v rokoch 2002 a 2005, vpravo v roku 2008 
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Tab. 2.3.26: Výsledky presiometrických meraní na odkalisku ENO Pôvodné 
Porovnanie presiometrických skúšok vykonaných na ENO Pôvodné za celú dobu monitoringu
vrt

1995 1999 2002 2005 2008 1995 1999 2002 2005 2008 1995 1999 2002 2005 2008 1995 1999 2002 2005 2008
L-3 rok 1999 298,0 298,3 298,3 0,403 0,802 0,968 27,0 30,6 31,7 5,60 10,8 8,6
P-1 rok 2002 297,4 297,3 297,3 0,707 0,728 0,778 30,0 30,0 30,3 12,16 11,6 6,9

296,8 296,3 296,3 1,267 1,092 1,585 33,3 32,4 34,6 17,03 21,0 17,1
295,5 295,3 295,3 0,478 0,932 0,835 28,0 31,4 30,6 4,44 13,6 7,5
294,3 1,062 32,5 15,05

VES-5-1 r1995 293,1 293,6 0,102 0,777 18,9 30,5 0,20 5,60
VES-5 rok 1995 292,5 292,3 0,252 1,020 23,8 32,0 5,49 14,98

291,8 291,3 0,276 1,263 24,3 33,5 2,68 22,80
L-4 rok 1999 298,3 0,410 27,0 4,25

297,6 0,357 26,0 3,55
296,6 0,357 26,0 3,79
295,6 0,407 27,0 4,76
294,6 0,477 28,0 3,75
293,6 0,587 28,5 7,17

VES-4 rok 1995 292,6 292,9 0,240 0,654 23,6 29,5 1,63 9,81
291,9 292,1 0,133 0,952 19,9 31,5 0,30 11,57

291,3 0,780 30,5 9,82
L-6 rok 1999 297,3 0,442 27,5 3,26

296,3 0,282 25,0 3,08
P-1 rok 2002 304,0 304,0 0,375 1,011 26,4 32,1 4,8 9,5

303,3 303,3 0,423 0,418 27,0 26,9 5,4 2,5
302,5 302,5 0,440 0,536 27,2 28,3 4,8 3,8
301,4 301,4 1,101 0,857 32,6 31,1 11,2 7,7
300,2 300,5 1,053 0,646 32,3 29,3 12,3 5,1
299,6 299,8 0,879 0,538 31,2 28,2 10,7 4,5

P-2 rok 2002 284,0 284,0 284,0 1,095 1,258 1,305 32,6 33,4 33,6 23,8 31,13055 30,58
283,2 283,2 283,0 0,503 1,046 1,085 28,0 32,3 32,5 6,8 14,93535 11,66
282,4 282,3 282,0 0,781 0,635 0,905 30,6 29,3 31,4 9,7 3,495432 6,98
281,3 281,5 281,0 0,592 1,243 1,055 28,9 33,3 32,3 7,3 26,22344 22,53
280,3 280,3 280,0 0,437 1,095 1,175 27,0 32,5 32,9 6,3 17,42216 16,35
279,3 279,3 0,842 1,355 30,9 33,7 16,6 36,37196
278,3 278,3 1,222 0,555 33,1 28,3 16,3 6,440765
277,3 277,3 0,602 0,975 28,8 31,7 10,6 18,82838
276,5 276,3 0,470 0,865 27,2 30,9 4,5 14,47044

P-3 rok 2002 269,3 269,3 269,3 0,632 0,715 0,835 29,4 30,1 31,0 6,5 11,51833 14,81
268,3 268,3 268,3 0,622 0,795 0,835 29,3 30,7 31,0 6,6 11,30786 8,47
267,4 267,3 267,3 0,681 0,835 0,875 29,8 31,0 31,2 7,9 8,213143 9,56
266,3 266,4 266,3 0,762 0,704 0,785 30,4 29,9 30,5 9,5 9,822505 8,47
265,3 265,3 265,3 0,582 0,705 0,795 28,8 29,8 30,6 9,3 6,642425 7,95
264,3 264,4 0,912 0,725 31,4 30,0 11,3 8,98163

P-4 303,9 0,286 24,8 4,5
303,4 0,300 25,0 4,6

P-5 303,8 0,137 20,4 1,2
P-11 311,8 0,117 19,5 1,81
P-12 311,5 0,155 21,1 0,80
P-12 310,7 0,203 22,6 2,22
P-13 311,8 0,092 18,1 0,45
P-13 311,1 0,149 20,8 1,04
P-13 310,4 0,196 22,3 1,16
P-14 311,5 0,075 16,6 0,32
P-14 310,7 0,153 20,8 1,02
P-14 309,7 0,263 24,0 1,79
P-15 311,5 0,085 17,4 0,32
P-15 310,8 0,212 22,9 1,57
P-15 309,7 0,203 22,4 2,08
P-16 311,5 0,155 21,1 0,85
P-16 310,5 0,220 23,0 1,16
P-16 309,5 0,175 21,4 1,28

nadm. výška [m n.m.] plim [MPa] ϕef [°] Ep [MPa]
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Obr. 2.3.68: Vertikálny rezistivitný rez zostavený z výsledkov merania VES v roku 2002 

s vyznačením geologických ekvivalentov vyčlenených rezistivitných prostredí 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350
metráž profilu (m)

210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310

n.
v.

 (m
)

14

8

55

608

4

133

635

4

143

1197

67

150

511

39

78

187

VES
2

VES
3

VES
4

VES
5

Nováky05 - pôvodné odkalisko elektrárenského popolčeka
Rez vrstevných parametrov

ílové podložievlhký mierne spevnený popol

piesčito ílové uloženinyvlhký, málo spevnený popol

navážka a suchý popol

merný elektrický odpor (ohmm)

VES
1

takmer suchý mierne spevnený popol

Obr.6.10

 
Obr. 2.3.69: Vertikálny rezistivitný rez zostavený z výsledkov merania VES v roku 2005 

s vyznačením geologických ekvivalentov vyčlenených rezistivitných prostredí 
 
 

Z porovnania výsledkov merania metódou VES prezentovaných vo forme rezu 
vedeného naprieč hrádzou odkaliska a ERT vedených pozdĺž lavičky na úrovni 270 m je 
možné formulovať nasledovné poznatky: 

Štruktúra rezov (obr. 2.3.68 a 2.3.69) získaných aplikáciou metódy VES na tomto 
odkalisku v jednotlivých rokoch merania vykazuje vcelku zhodný charakter: pripovrchová 
vrstva je prevažne zo suchého popola, pod ňou je vrstva vlhkého popola a podložie tvorené 
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intaktným horninovým prostredím budovaným prevažne ílovitými horninami. Rozdiely sú 
vyvolané predovšetkým zmenou obsahu vody v pripovrchovej vrstve prevažne suchého 
popola (v dôsledku rozdielnej zrážkovej aktivity v čase merania) a stupňom spevnenia 
v druhej vrstve vlhkého popola. 

− Prostredie, cez ktoré je vedený meraný rez sa zjednodušuje a aj spevňuje (mierny 
celkový nárast hodnôt rezistivity v druhej vrstve s vlhkým popolom je spôsobený 
zrejme znížením zrážkovej aktivity v období pred realizáciou terénnych prác). 

− Vo výsledkoch merania metódou ERT (obr. 2.3.70) dostávame pomerne podrobný 
obraz rozloženia rezistivity v sedimente. Profil na lavičke 285 m n. m. (okolo VES3) 
ukazuje vo vrchnej časti rezu polohu suchého popola do hĺbky asi 3 m. Pod ňou 
rezistivita popola postupne klesá, pričom sa uloženie vrstiev popola mení zo 
subhorizontálneho na mierne sklonené smerom k severu. Toto poklesávanie rezistivity 
odpovedá nárastu obsahu vlhkosti v sedimente. V pravej časti rezu (okolo metráže 
12,5) vystupuje oblasť so zvýšenou rezistivitou, čo môže predstavovať účinok 
drenáže, ktorá vysušuje materiál popola do väčšej hĺbky, alebo je tu umelo 
vybudovane spevňujúce kamenité rebro, ktoré má drenážny efekt na okolie. 

− Rez na lavičke 270 m n. m. v okolí VES 4 (obr. 2.3.70) je podobný predošlému rezu – 
v hornej časti je poloha suchého popola (do hĺbky asi 5 m). Ďalej rezistivita popola až 
po spodný okraj rezu klesá a tvorí relatívne homogénnu polohu zníženej rezistivity. 

− Opakované merania z rokov 2002 a 2005 ukazujú pomerne vysokú mieru stability 
štruktúry sedimentu. Mierne zvýšenie úrovne rezistivity pripovrchovej vrstvy 
suchšieho popola v roku 2005 a tým aj zvýšenie jej hrúbky je zrejme vyvolané 
spomínanou zmenou zrážkovej aktivity v období predchádzajúcom opakované 
merania. 

− Vertikálny rez (obr. 2.3.71), zostavený z výsledkov merania metódou VES v roku 
2008 pozdĺž lavičky 270 m ukazuje, že v hornej časti rezu sú antropogénne sedimenty 
pomerne suché, bez obsahu ílovej zložky. Hrúbka tejto suchej vrstvy sa pohybuje od 6 
m na okraji lavičky do 20 m v jej strede, pričom zmena hrúbky je mierne asymetrická, 
posunutá smerom k severnej strane hmoty materiálu odkaliska (príčinu bude potrebné 
vyšetriť). Pod touto suchou vrstvou sú mokré popoloviny až do prírodného podložia. 
V severnej časti meraného profilu je pravdepodobne okraj údolia, voči svahom 
tektonicky vymedzený. 

− Z vertikálneho rezu (obr. 2.3.71) zostaveného na základe výsledkov merania metódou 
ERT sa obraz rezu z VES upresňuje v detailoch. Suchá vrstva popolovín v hornej časti 
rezu, zhruba po hĺbku 12 až 20 m, vykazuje nízku pórovitosť s malým obsahom 
vlhkosti. Pod uvedenou úrovňou je obsah vody v pórovom priestore popolovín vyšší 
a pravdepodobne sa mierne zvyšuje aj množstvo jemnozrnnej frakcie zrnitostne 
odpovedajúcej ílovej prímesi. V pravej časti rezu sa v jeho dolnej časti prejavuje 
prítomnosť slabo piesčitých ílov a hlbšie sú to zrejme podložné ílovité bridlice a na 
okraji aj zvetrané melafýry. 
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Obr.2. 3.70: Vertikálne rezistivitné rezy zostavené z výsledkov merania metódu ERT 

v rokoch 1999 až 2005 
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Obr. 2.3.71: Vertikálny rezistivitný rez – výsledky merania metódou ERT (r. 2008) a rez 

vrstevných parametrov zostavený z výsledkov meraní VES (r. 2005) na 
odkalisku ENO – havarované 

 
 
Zhrnutie výsledkov na odkalisku ENO Pôvodné a upozornenia na niektoré anomálie 

Popolčeky z lagún odkaliska Pôvodného sú prevažne zrnitostného zloženia S-F, SC. 
Objemová hmotnosť je v rozpätí ρd  = 507 až 926 kg.m-3, ρn = 796 až 1165 kg.m-3, vlhkosť 
w = 20,5 až 58,5 %. Nad hladinou priesakovej vody vzrastá vlhkosť až do cca 60 %. 
Objemová hmotnost je menšia ako pri popolčekoch deponovaných v predchádzajúcich rokoch 
prevádzky v nižších etážach odkaliska, ktoré sú sice podobné zrnitostním zložením, ale sú 
naviac aj vplyvom konsolidácie a neznámych chemických procesov a vysušovania stmelené. 

Z kryštalických fáz sú v popolčeku prítomné a jednoznačne doložené kremeň, živce, 
magnetit; pravdepodobná je prítomnosť hematitu, goethitu a kalcitu. Goethit spolu 
s hematitom sú fázami, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vznikli oxidáciou v odkalisku. 
Magnetit pochádza jednak z okolitých hornín, jednak je produktom termického spracovania 
uhlia pri výrobe elektriny. 

V lagúnach v kyprých jemnozrnných relatívne nekonsolidovaných a nespevnených 
popolčekoch sme namerali medzu presiometrického tlaku plim = 0,075 až 0,263 MPa, 
presiometrický modul prevažne len Ep = 0,32 až 2,22 MPa, efektívna hodnota uhla 
vnútorného trenia je v rozpätí φef = 16,6° do 24,0°. Presiometrické skúšky, ktoré sme 
realizovali v telese odkaliska charakterizujú tieto konsolidované a stmelené popolčeky týmito 
charakteristickými hodnotami: medza presiometrického tlaku plim = 0,785 až 1,305 MPa, 
presiometrický modul prevažne Ep = 6,98 až 30,58 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného 
trenia je v rozpätí φef = 30,5° do 33,6°. Ak porovnávame výsledky z roku 2005 s rokom 2008 
v tab. 2.3.26, tak z uvedených výsledkov vyplýva, že popolčeky v čase od ich zabudovania 
ešte nepatrne zlepšujú svoje mechanické vlastnosti - plim, φef, resp. si ich približne udržujú Ep. 

Z opakovaných geofyzikálnych meraní na Pôvodnom odkalisku v Novákoch sa zistilo, 
že štruktúra sedimentov zostala zachovaná, úroveň hodnôt rezistivity (a v tomto prípade aj 
miera uľahnutosti) sa do hĺbky cca 20 - 25 m postupne mierne zvyšuje. Mierne medziročné 
kolísanie úrovne hodnôt rezistivity je zrejme dôsledkom zmien zrážkovej aktivity v období 
predchádzajúcom opakované merania a následných zmien obsahu vody v zóne pri povrchu 
skúmaného prostredia. Za určité riziko považujeme nízko odporovú vrstvu (obr. 2.3.70), 
ktorej tvar je priaznivý pre nestabilitu. Výsledky merania metódou ERT ukázali na vhodnosť 
aplikácie tejto metódy pre detailnejšie posúdenie štruktúry rezu vedeného cez sledovaný 
sediment a na podrobné hodnotenie zmien, ktoré v ňom prebiehajú. 
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V odkalisku sa deponujú jemnozrnné popolčeky v okrajových častiach nadvyšovacích 
kaziet. Sú veľmi kypré, jemnozrnné. Majú nízke hodnoty mechanických parametrov, malú 
objemovú hmotnost, z hladiska stability nie sú takéto vlastnosti žiadúce, bude potrebné 
monitorovať ich vlastnosti a prípadné zmeny v čase od uloženia do odkaliska. 
 
 
2.3.4.20. Odkalisko ENO Definitívne 

Nachádza sa v pravostrannom údolí, dno údolia má kótu 237,85 m n. m. Odkalisko 
patrí do katastra obce Chalmová, situácia je na obr. 2.3.72. 

 

 
 
Obr. 2.3.72: Odkalisko ENO Definitívne - situácia lokality 

 
 
Uvažuje sa maximálna výška nadvýšenia 310 m n. m. Podložie tvoria dobre priepustné 

karbonáty, pokryté nesúvislými polohami hlín. Geologicko-tektonická stavba územia je 
komplikovaná, nachádza sa tu pásmo veľmi porušených dolomitov a vápencov s puklinami 
vyplnenými dolomitickými „múčkami“, ktorými je odvádzané značné množstvo podzemných 
vôd. V dne údolia sú tieto horniny prekryté vrstvou eluviálnych sedimentov, tvorených 
zahlinenými suťami, či hlinami. Na svahoch sa nachádzajú hlinito-kamenité sute. Na 
terénnych stupňoch boli v profile hrádze zistené zbytky neogénnych ílov s polohami 
zaílovaných štrkopieskov. Priemerný sklon vzdušného svahu je 1:3,5. Územie sa nachádza v 
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6° MSK seizmickej aktivity. Životnosť odkaliska sa odhadovala minimálne do roku 2003, 
objem odaliska mal byť 15 mil. m3 popola. Nie je ešte rozhodnuté o mieste nového odkaliska, 
takže sa toto odkalisko neustále prevádzkuje. Na odkalisko sa plavia popolčeky po spaľovaní 
najmä nováckeho hnedého uhlia a prachu. Schematická situácia odkaliska aj s lokalizáciou 
prieskumných diel je na obr. 2.3.73 a obr. 2.3.74. 
 

 
 
Obr. 2.3.73: Situácia vrtov pre presiometrické skúšky na odkalisku ENO Definitívne 
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Obr. 2.3.74: Situácia prieskumných diel pre geofyzikálne merania na odkalisku 

ENO Definitívne 
 
 
Vyhodnotenie pozorovaných parametrov za roky 2002 až 2009 na odkalisku ENO 
Definitívne 

Laboratórne rozbory 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v Definitívnom uskladňujú na okrajoch odkaliska v ich 

korune v utesnených lagúnach jemnozrnné popolčeky a o ich vlastnostiach nemáme 
informácie, v roku 2008 sme monitoring realizovali najmä v týchto častiach odkaliska. Na 
základe laboratórnych skúšok, ktoré realizoval ŠGÚDŠ Bratislava, sú popolčeky z lagún 
odkaliska Definitívneho prevažne zrnitostného zloženia S-F, SC, až CS. Objemová hmotnosť 
je v rozpätí len ρd = 455 až 931 kg.m-3, ρn = 898 až 1195 kg.m-3, vlhkosť prevažne w = 22 až 
58 %. Rtg analýzy sme robili na novom modernom prístroji Bruker D8 Advance, použité bolo 
Ni-filtrované CuKα žiarenie, urýchľovacie napätie 40 KV, krok 0,02º 2θ, meraná oblasť 4 – 
94º 2θ. Vzorka sa rozseparovala na magnetickú, paramagnetickú a diamagnetickú frakciu, aby 
sa odstránilo zastieranie jednotlivých záznamov. V študovaných vzorkách D-11 sú prakticky 



 

 440

prítomné rovnaké minerálne fázy ako z odkaliska Pôvodného. Tieto sú chemicky 
a mechanicky stabilné a preto sa s postupujúcim časom nebudú meniť. Z kryštalických fáz sú 
prítomné a jednoznačne doložené kremeň, živce, magnetit; pravdepodobná je prítomnosť 
hematitu, goethitu a kalcitu. Goethit spolu s hematitom sú fázami, ktoré s najväčšou 
pravdepodobnosťou vznikli oxidáciou v odkalisku. Na druhej strane magnetit pochádza 
jednak z okolitých hornín, jednak je produktom termického spracovania. Ílové minerály sa 
nenachádzajú, čo je z hľadiska dlhodobej stálosti popolčekov priaznivé zistenie. 

 
Presiometrické skúšky 

Na základe výsledkov presiometrických skúšok na lokalite odkaliska Definitívneho 
v lagúnach v kyprých jemnozrnných relatívne nekonsolidovaných a nespevnených 
popolčekoch sme namerali medzu presiometrického tlaku plim = 0,058 až 0,410 MPa, 
presiometrický modul prevažne len Ep = 0,19 až 3,58 MPa, efektívna hodnota uhla 
vnútorného trenia je v rozpätí φef = 15,2° do 26,8°. Presiometrické skúšky, ktoré sme 
realizovali v telese odkaliska vo vrtoch D-1 aj D-3 charakterizujú tieto konsolidované 
a stmelené popolčeky týmito charakteristickými hodnotami: medza presiometrického tlaku 
plim = 0,255 až 1,525 MPa, presiometrický modul prevažne Ep = 1,96 až 15,36 MPa, efektívna 
hodnota uhla vnútorného trenia je v rozpätí φef = 23,5° do 34,4°. Ak porovnávame výsledky 
s rokom 2005 v tab. 2.3.27, tak v roku 2005 vyšla vo vrte D-1 priemerná hodnota plim = 
0,485 MPa, v roku 2008 bola priemerná hodnota plim = 0,489 MPa, uhol vnútorného trenia 
jeho priemerná hodnota vyšla φef = 27°, v roku 2008 φef = 27,2°, presiometrický modul jeho 
priemerná hodnota pre celý rozsah napätí v pružnoplastickej fáze vyšiel priemerný Ep = 
3,56 MPa, v roku 2008 Ep = 3,0 MPa. Vo vrte D-3 sme zistili priemernú hodnotu plim = 
0,685 MPa, v roku 2008 bola priemerná hodnota plim = 0,887 MPa, uhol vnútorného trenia 
jeho priemerná hodnota vyšla φef = 29,6°, v roku 2008 φef = 30,9°, presiometrický modul, 
jeho priemerná hodnota pre celý rozsah napätí v pružnoplastickej fáze, vyšiel priemerný Ep = 
8,86 MPa, v roku 2008 Ep = 8,35 MPa. Z uvedených výsledkov vyplýva, že popolčeky v čase 
od ich zabudovania ešte nepatrne zlepšujú svoje mechanické vlastnosti - plim, φef, resp. si ich 
udržujú Ep. 
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Tab. 2.3.27: Výsledky presiometrických meraní odkalisko ENO Definitívne 
vrt

1995 1998 2002 2005 2008 1995 1998 2002 2005 2008 1995 1998 2002 2005 2008 1995 1998 2002 2005 2008
CH-1 rok 1995 275,8 0,512 28,0 6,84

274,8 0,506 28,0 5,94
L-1 rok 1998 274,5 1,380 33,5 16,50

273,8 273,8 274,0 274,5 0,935 0,767 0,763 0,845 31,5 30,5 30,5 31,1 9,95 8,30 12,71 10,44
D-3 rok 2002 273,1 273,2 273,1 273,5 0,742 0,653 0,612 0,685 30,5 29,6 29,2 29,8 7,37 7,20 6,78 6,94

272,4 272,3 272,3 272,5 0,629 0,512 0,470 0,495 29,0 28,1 27,5 27,8 4,07 4,70 4,45 3,52
271,7 271,5 0,496 0,885 28,0 31,2 4,69 5,47
270,9 271,0 271,0 270,5 0,624 1,575 0,893 1,525 29,0 34,7 31,3 34,4 6,33 17,50 11,52 15,36
270,2 270,0 270,3 1,341 1,835 1,580 33,5 35,5 34,6 18,20 20,40 27,37
269,5 269,0 269,3 1,420 1,500 1,620 33,5 34,3 34,8 18,50 32,60 25,58
268,4 0,729 30,0 10,16
268,0 268,0 1,310 0,755 33,0 30,2 19,10 8,50

L-2 rok 1998 278,4 0,469 27,5 5,90
277,7 1,196 33,0 13,30
277,2 2,103 37,0 37,10
276,5 2,120 37,0 21,35

275,9 275,4 0,304 1,331 25,0 33,5 2,94 16,00
274,6
273,6 0,827 31,0 9,51
272,5 0,958 31,5 12,05
271,5 0,778 30,5 11,02

D-2 rok 2002 284,6 284,3 0,309 0,290 25,2 24,7 4,50 4,03
L-5 rok 1998 276,1 283,8 283,8 0,275 0,365 0,927 24,5 26,0 31,6 4,01 3,05 11,00

275,1 283,1 283,1 283,3 0,614 0,332 1,214 0,710 29,0 25,0 33,2 30,0 6,71 2,58 14,40 10,39
274,2 282,3 282,3 0,457 1,522 1,170 27,0 34,5 32,9 6,94 23,00 14,76
275,8 281,3 281,3 0,241 0,782 0,860 23,5 30,5 31,0 3,53 9,70 11,58
274,9 280,3 280,3 0,330 0,842 0,695 25,5 30,9 29,7 5,12 7,70 9,40

279,3 279,3 0,732 0,710 30,0 29,8 6,40 8,69
275,8 278,3 278,3 0,271 1,662 1,590 24,5 34,9 34,6 2,72 18,40 25,42
274,9 0,740 30,0 7,76

D-1 rok 2002 288,1 288,1 0,437 0,455 27,3 27,5 3,14 2,47
287,1 287,2 287,1 1,100 0,286 0,295 32,6 24,7 24,8 11,90 1,80 2,00
286,2 286,4 286,1 0,443 0,254 0,675 27,3 23,8 29,7 3,20 1,72 4,45
285,5 285,4 285,1 0,410 0,964 0,765 26,8 31,8 30,4 5,10 6,92 4,08
284,4 284,4 284,1 0,271 0,484 0,255 24,2 27,6 23,5 2,60 4,24 1,96
283,4 283,4 0,681 0,434 29,7 26,8 8,30 4,05
282,4 0,751 30,2 9,10
281,3 0,722 30,0 8,10
280,3 0,662 29,4 12,00
279,3 0,952 31,6 10,50
278,4 0,831 30,7 10,60

D-11 281,3 0,058 15,2 0,19
D-11A 283,0 0,150 21,2 2,21
D-12 281,3 0,142 20,7 0,66
D-12 280,4 0,146 20,6 0,92
D-12 279,7 0,138 20,0 0,70
D-12 279,0 0,230 23,1 2,32
D-13 281,1 0,224 23,3 1,52
D-13 280,3 0,152 20,8 1,00
D-13 279,5 0,270 24,2 2,30
D-14 281,3 0,182 22,1 1,21
D-14 280,5 0,180 21,9 0,95
D-15 281,2 0,333 25,7 3,29
D-15 280,5 0,410 26,8 3,58
D-16 281,3 0,142 20,7 1,18
D-16 280,3 0,212 22,9 1,47
D-17 281,2 0,153 21,1 1,17
D-17 280,3 0,232 23,4 1,52

EP VES-2
rok 1995

EP VES-1
rok 1995
EPVES-3
rok 1995

EPVES-4
rok 1995

nadm. výška [m n.m.] plim [MPa] ϕef [°] Ep [MPa]
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Geofyzikálne merania 
Na lokalite odkaliska ENO Definitívne v Chalmovej boli metódy VES a ERT 

aplikované na spádnicovom profile vedúcom z hornej pláne odkaliska (úroveň 280 m n. m.) 
stredom hrádze k lavičke na úrovni 260 m n.m (obr. 2.3.74). Sondy VES boli merané na 
jednotlivých lavičkách násypu (ich vzájomná vzdialenosť sa pohybovala okolo 30 – 40 m) 
a elektródový systém sa rozťahoval po línii príslušnej lavičky. Na monitorovacom profile boli 
merania VES realizované okrem iného v rokoch 2002, 2005 a 2008. Metóda ERT sa 
realizovala v roku 2008 ako novšia a detailnejšia forma metódy VES na spádnicovom profile 
s krokom elektród 5 m. 

Z rezu VES vedeného naprieč hrádzou odkaliska usudzujeme, že v jeho ploche sa 
vyčleňujú tri odporové rozhrania (obr. 2.3.74). Dve sú subhorizontálne a jedno strmé. Vyššie 
subhorizontálne rozhranie prechádza hmotou uloženého popolčeka a pravdepodobne oddeľuje 
vyššiu suchšiu časť popolčeka (sú tu zistené vyššie hodnoty merného elektrického odporu od 
155 do 390 ohmm) od spodnej, podzemnou vodou nasýtenej hmoty popolčeka (hodnoty 
odporu sú tu výrazne nižšie – od 37 do 98 ohmm). Hlbšie odporové rozhranie, zistené iba 
nespojito, predstavuje pravdepodobne prejav podložných ílovitých hornín. Strmé rozhranie 
túto polohu rozdeľuje na vľavo ležiace sedimenty s vyšší odporom, ktoré v podloží 
predstavujú horniny okolitých vrchov od vpravo ležiacich nízko odporových ílovitých 
sedimentov hornonitrianskej kotliny. Podobne sa oddeľuje materiál popolčeka, ktorý má 
naľavo od strmého rozhrania nižšie odpory (od 37 do 58 ohmm) a napravo od rozhrania 
vyššie odpory (86 až 98 ohmm). Táto rozdielna hodnota odporu je pravdepodobne spôsobená 
rozdielnou konsolidáciou hmoty popolčeka. Tvar horného rozhrania má medzi VES1 a VES6 
konklávny tvar, čo by mohlo viesť k pohybu hmôt nad rozhraním. Tento predpoklad je však 
(teraz, keď sa zistil) potrebné overiť ďalším meraním. 
 
Z porovnania výsledkov meranie metódou VES v rokoch 2002 a 2005 (obr. 2.3.75 a 2.3.76) je 
možné usudzovať, že: 

− základný charakter obrazu rezistivity (obr. 2.3.75 a 2.3.76) – vo vyšetrovanom 
horninovom prostredí sa v meranom období zachováva základná štruktúra prostredia 
(pripovrchová vrstva prevažne suchého popola, pod ňou leží vrstva vlhkého popola 
a nižšie je podložie tvorené intaktným horninovým prostredím budovaným prevažne 
ílovitými horninami), 

− charakter obrazu z roku 2005 je oproti obrazu z roku 2002 jednoduchší, prostredie 
v oblasti druhej vrstvy (vlhký popol) sa zhomogenizovalo (zmenšila sa pestrosť jeho 
hodnôt rezistivity) a vykazuje celkový nárast rezistivity čo interpretujeme ako 
zmenšenie obsahu vody v materiále. Tento nárast hodnoty rezistivity môže byť 
spôsobený buď odtokom vody (napr. v dôsledku dlhšej periódy suchého počasia) 
alebo jej vytlačením z pórového priestoru v dôsledku prirodzenej konsolidácie 
(zhutnenia) tejto vrstvy popola. 
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Obr. 2.3.75: Litologický rez zostavený z výsledkov merania metódou VES v roku 2002 
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Obr. 2. 3.76: Litologický rez zostavený z výsledkov merania metódou VES v roku 2005 
 
 

Na obr. 2.3.77 je uvedený vertikálny rez, zostavený z meraní metódou VES v roku 
2005 a meraní ERT na profile zmeranom v roku 2008, ktorý bol vedený po spádnici v strede 
čelného svahu materiálu odkaliska. V reze vystupujú hlavné materiálové telesá, ktoré majú 
charakter vrstiev súhlasných s reliéfom profilu. 
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Obr. 2.3.77: Vertikálny rezistivitný rez – výsledky merania metódou ERT (r. 2008) 

a rez vrstevných parametrov zostavený z výsledkov meraní VES v r.2005 na 
odkalisku ENO – Definitívne 

 
Z rozloženia rezistivity v ploche rezu ERT vyplýva, že v hornej časti rezu leží vrstva 

suchej kamenitej navážky a popolovín, ktorej hrúbka sa mení od cca 6 m v hornej časti svahu 
po cca 10 m v dolnej časti rezu. Pod ňou je horninové prostredie pomerne vertikálne 
i horizontálne diferencované na oblasti s nízkou rezistivitou (materiál s prímesou 
jemnozrnných frakcií odpovedajúcim ílovým zrnám) a oblasti so zvýšenou rezistivitou 
(materiál bez jemnozrnných akoby ílovitých zložiek), viac uľahnuté popoloviny s malým 
obsahom vody a vlhkosti. Táto vertikálna i horizontálna členitosť prostredia vytvára štruktúru, 
ktorá dáva predpoklad na pomerne vysokú stabilitu odkaliska. 

Ak porovnáme oba rezy (VES a ERT, vidíme, že zhoda medzi nimi je pomerne vysoká. 
Z rezu VES sú určené polohy rozhraní s väčším krokom a priestor medzi meraniami VES je 
zahustený výsledkami metódy ERT, čím sa výsledky oboch foriem meraní stávajú 
čitateľnejšie. Vrstva kamenitej navážky a suchých popolovín pri povrchu profilu mení svoju 
hrúbku podľa polohy voči lavičkám: na rozhraní päty svahu a lavičky je hrubšia, na rozhraní 
okraja lavičky a hrebeňa svahu je tenšia. Pod lavičkami 270 a 275 m sú lokálne „korene“ 
hrubozrnnejšieho materiálu, pravdepodobne na spevnenie svahu. Medzi nimi je výrazné 
vertikálne teleso hlinito piesčitého materiálu (zrejme v kombinácii s popolom), ktoré bolo ako 
nehomogenita vyčlenené aj na reze VES. Ďalšie teleso hrubozrnnejšieho materiálu je pod 
lavičkou 280 m, toto teleso je však izolované. V pravej spodnej časti rezu je možné 
identifikovať prejav prítomnosti piesčitých ílov v podloží materiálu odkaliska. 

 
Zhrnutie výsledkov na odkalisku ENO Definitívne a upozornenia na niektoré anomálie 

Popolčeky z lagún odkaliska Definitívneho sú veľmi kypré a jemnozrnné prevažne 
zrnitostného zloženia S-F, SC, až CS. Objemová hmotnosť je len v rozpätí ρd = 455 až 
931 kg.m-3, ρn = 898 až 1195 kg.m-3, vlhkosť prevažne w = 22 až 58 %. Hodnota 
presiometrického tlaku je od plim = 0,058 až 0,410 MPa, presiometrický modul prevažne len 
Ep = 0,19 až 3,58 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného trenia je malá v rozpätí φef = 15,2° 
do 26,8°. Presiometrické skúšky, ktoré sme realizovali v telese odkaliska vo vrtoch D-1 aj D-
3 charakterizujú tieto konsolidované a stmelené popolčeky charakteristickými hodnotami: 
medza presiometrického tlaku plim = 0,255 až 1,525 MPa, presiometrický modul prevažne Ep 
= 1,96 až 15,36 MPa, efektívna hodnota uhla vnútorného trenia je v rozpätí φef = 23,5° do 
34,4°. Vo vrte D-3 sme zistili priemernú hodnotu v roku 2005 plim = 0,685 MPa, v roku 2008 
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bola priemerná hodnota plim = 0,887 MPa, uhol vnútorného trenia jeho priemerná hodnota 
vyšla φef = 29,6°, v roku 2008 φef = 30,9°, presiometrický modul, jeho priemerná hodnota pre 
celý rozsah napätí v pružnoplastickej fáze, vyšiel priemerný Ep = 8,86 MPa, v roku 2008 Ep = 
8,35 MPa. Z uvedených výsledkov vyplýva, že popolčeky v čase od ich zabudovania ešte 
nepatrne zlepšujú svoje mechanické vlastnosti - plim, φef, resp. si ich udržujú Ep. 

Z geofyzikálnych meraní orientovaných na zistenie zmien v štruktúre uloženín popola 
v Definitívnom odalisku ENO sa zistilo, že subhorizontálne štrukturované teleso popola si 
zachováva svoj charakter, pričom vrstva vodou nasýteného popola sa zhruba do hĺbky cca 10 
až 15 m homogenizuje a zrejme aj spevňuje (čo usudzujeme z celkového zvýšenia rezistivity 
tejto vrstvy v dôsledku zníženia obsahu priesakovej vody). Zároveň sa zistilo, že horniny 
v podloží majú rozdielny charakter. Kým pod hlavnou hmotou popolčeka sú horniny s vyšším 
odporom a teda zrejme priepustnejšie, pod okrajovým svahom úložiska smerom do údolia 
rieky Nitry sú sedimenty s vysokým podielom jemnozrnných frakcií akoby ílu. Tieto by mohli 
pri väčšom nasýtení popolčeka vodou viesť k nestabilite okrajového násypu odkaliska. 
Odporúčame preto systematicky monitorovať stav tejto časti odkaliska. 
 
 
2.3.4.21. Odkalisko Lintich Banská Štiavnica 

Odkalisko údolného typu sa nachádza poniže Banskej Štiavnice smerom na Antol, kde 
vypĺňa priestor havarovaného tajchu. Podložie je tvorené amfibolicko-biotitickými andezitmi 
studenskej formácie. Vrtom BŠ-1 situovanom v depónii (cca 15,6 m hrubej) bola v hĺbke 17,5 
m zachytená jeho vrchná zvetraná časť, v nadloží prechádzajúca do elúvia štrkovito-
piesčitého až prachovito-ílovitého charakteru. Mocnosť elúvia je asi 1,5 m. V nadloží elúvia 
sa nachádza asi 0,4 m hrubá vrstva hnedej deluviálnej hliny. Základná hrádza je vybudovaná 
na úrovni cca 470 m n. m. Jej tvar, navrhnuté materiály, ani navrhnutý drenážny systém sa v 
archívnych materiáloch nezachoval. Celé územie odkaliska zaberá 21 ha, v odkalisku je 
uložených okolo 585 tisíc ton flotačných odpadov. Prevádzka odkaliska viac-menej skončila v 
roku 1974. Na základe makroskopického popisu výnosu flotačného odpadu z vrtov možno 
konštatovať, že sa jedná o piesok jemnozrnný až prach piesčitý. Situácia odkaliska je na 
obrázku 2.3.78. 

 
Realizované monitorovacie merania v roku 2009 a výsledky 

V roku 2009 sme na odkaliskách rudných flotačných kalov Lintich a Sedem žien 
odobrali a analyzovali 10 neporušených a 20 porušených vzoriek naplavených sedimentov. 
Odvŕtali sme spolu 43 bm vrtov, realizovali 50 presiometrických skúšok, analyzovali sa dve 
vzorky na RTG analýzy, po rozseparovaní na diamagnetickú, feromagnetickú, 
paramagnetickú sa pripravilo 6 vzoriek. RTG analýzy sa realizovali na novom RTG prístroji 
Bruker D8 Advance. 

Na oboch odkaliskách sa realizovali aj geofyzikálne merania metódou elektrickej 
odporovej tomografie - rezistivity tomography ERT, v monitorovacích profiloch. Na týchto 
odkaliskách sa v tomto projekte opäť použila nová meracia geofyzikálna zostava sond 
umožňujúca merania do väčších hĺbok, až 30 m. 
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Obr. 2.3.78: Situácia prieskumných diel na odkalisku Lintich, 2009 
 
 
Vyhodnotenie pozorovaných parametrov za roky 2002 až 2009 na odkalisku Lintich 

Laboratórne rozbory 
Na základe laboratórnych skúšok, ktoré realizoval ŠGÚDŠ Bratislava, sú flotačné 

odpady z odkaliska Lintich prevažne obdobného zrnitostného zloženia ako piesky S5 SC, 
miestami aj F4, v niektorých úrovniach aj S3. Objemová hmotnosť je v rozpätí ρd = 1,18 až 
1,47 g.cm-3, ρn = 1,432 až 1,767 g.cm-3, vlhkosť prevažne len cca w = 11 až 17 %, vo vrte 
BŠ-1 v hĺbke 3 m až 31 %. 

Okrem toho boli realizované aj laboratórne RTG skúšky pre stanovenie minerálneho 
zloženia flotačných odpadov jednak z odkaliska Lintich, jednak z odkaliska Sedem žien. RTG 
analýzy sa realizovali na Katedre mineralógie a petrológie Prif UK pod vedením doc. Fejdiho 
na novom RTG prístroji Bruker D8 Advance. Z kryštalických fáz sú na oboch odkaliskách 
zistené analogické minerály, prítomné sú a jednoznačne doložené kremeň, živce, magnetit; 
pravdepodobná je prítomnosť kalcitu. Kremeň a kalcit predstavujú jalovinu získanú pri 
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flotácii, živce a magnetit pochádzajú z okolitého horninového prostredia. Amorfná fáza 
prítomná vo feromagnetických frakciách bude mať tendenciu rekryštalizovať. Ílových 
minerálov sa identifikovalo minimálne množstvo, čo je zárukou dlhodobej stálosti flotačných 
kalov. 
 
Presiometrické skúšky 

Na základe výsledkov presiometrických skúšok sa na lokalite odkaliska Lintich 
namerala priemerná medza presiometrického tlaku v roku 2009 plim = 0,50 MPa, priemerná 
hodnota v roku 2006 bola plim = 0,55 MPa. Priemerná hodnota presiometrického modulu 
v 2009 bola 4,1 MPa a v roku 2006 Ep = 5,46 MPa. Efektívna hodnota uhla vnútorného trenia 
priemerná hodnota v 2009 roku bola φef = 27,2° a v roku 2006 φef = 27,6°. Priemerná hĺbka 
presiometrických skúšok bola v roku 2009 len 2,9 m, v roku 2006 až 3,9 m. Bolo to z dôvodu 
potreby realizácie väčšieho počtu skúšok v blízkosti vytvorenej ťažobnej materiálovej jamy 
v blízkosti vrtu BŠ-1, aby sme zistili vplyv odľahčenia výkopu i zvýšenú vlhkosť na výsledky 
presiometrických skúšok. 

Výsledky všetkých presiometrických meraní z predchádzajúcich etáp monitorovania sú 
uvedené v tabuľke 2.3.28. 

 
Geofyzikálne merania 

Metóda MES (multielektródové sondovanie) je základnou metódou pre geofyzikálne 
monitorovanie a predstavuje kombináciu metód odporového profilovania, a vertikálneho 
elektrického sondovania. Vzhľadom na to, že meranie sa realizuje pomocou systému série 
elektród roztiahnutých s hustým krokom (cca 2 m) a počítačom riadeného adresovania 
vysielania prúdu a prijímania napätia, je možné z výsledku merania získať pomerne detailný 
obraz o rozložení zdanlivej rezistivity vo vertikálnom reze vedenom pozdĺž meraného profilu. 
Následné počítačové spracovanie umožňuje namerané dáta transformovať na súbor 
skutočných hodnôt rezistivity a cez ne získať obraz o reálnej štruktúre vyšetrovaného 
horninového prostredia. Opakovaným meraním je potom možné postihnúť aj drobné zmeny 
vo vyšetrovanom horninovom prostredí a posúdiť vývoj vplyvu rôznych faktorov na toto 
horninové prostredie. V tomto prípade opakovaného merania bol v rokoch 2000 až 2006 
použitý krok rozloženia elektród 2 m (limitovaný bol konštrukciou použitej aparatúry), dĺžka 
profilu v roku 2000 bola 94 m, v roku 2003 bola 78 m, v roku 2006 bola iba 52 m (pretože 
pláň odkaliska bola medzičasom do výšky cca 1,5 m zavezená medziskládkou vyťaženej 
drevnej hmoty, ktorá neumožňovala realizovať plánované meranie) a v roku 2009 (po 
revitalizácii meracej aparatúry, ktorá dovoľovala merať s krokom elektród až 5 m) bol meraný 
profil dlhý 155 m s krokom elektród 5 m. 

Namerané dáta boli pri všetkých meraniach spracované tým istým spôsobom 
a softwérom: dáta z pamäte prístroja boli presypané do počítača a programom RES2DINV 
(LOKE 1998) bola vykonaná ich revízia a po redukcii šumov bola aplikovaná metóda inverzie 
na transformáciu dát z podoby zdanlivej rezistivity na skutočné hodnoty rezistivity 
vyšetrovaného prostredia. Z týchto hodnôt bolo možné, vzhľadom na ich lokalizáciu vo 
vertikálnom reze, zostaviť vertikálny rezistivitný rez, ktorý odráža materiálovú štruktúru 
a rozloženie vlhkosti vo vyšetrovanom reze. Program navyše dovoľuje zohľadniť reliéf terénu 
na meranom profile, takže získaný výsledok ukazuje reálny pohľad na skúmanú situáciu. 
Výsledné vertikálne rezy boli potom kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotené. 
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Tab. 2.3.28: Výsledky presiometrických skúšok odkalisko Lintich 

 

1996 2000 2003 2006 2009 1996 2000 2003 2006 2009 1996 2000 2003 2006 2009 1996 2000 2003 2006 2009
BS-1 1,0 1,2 0,7 0,400 0,400 0,440 26,7 27,0 25,3 3,31 3,64 3,33

2,0 2,0 1,7 0,480 0,420 0,425 27,7 27,0 25,0 4,92 4,42 4
3,0 2,8 2,7 0,420 0,590 0,250 26,8 28,7 21,7 3,40 4,92 1,45
3,8 3,6 3,7 0,360 0,680 0,455 25,8 29,5 25,3 3,07 5,93 3,07
4,6 4,7 4,7 0,580 0,570 0,435 28,7 28,7 26,8 6,69 4,30 2,27
5,4 5,5 5,7 0,510 0,740 0,580 27,8 30,3 28,6 5,72 5,70 4,46
6,4 6,7 6,5 0,580 0,480 0,328 28,5 27,7 24,8 3,28 2,20 2,13

BS-2 0,9 0,390 25,1 2,48
1,4 1,7 1,8 1,7 1,8 0,520 0,660 0,556 0,576 0,440 28,2 29,5 26,6 28,8 26,1 7,42 7,90 5,98 4,68 2,24
2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 0,620 0,670 1,001 0,685 0,590 29,2 29,7 30,1 29,8 28,2 7,31 4,70 8,47 6,26 4,52
3,7 3,7 3,7 3,3 3,4 0,640 0,900 0,840 0,877 0,570 29,3 31,3 30,9 31,2 27,9 6,86 11,06 6,81 7,46 4,30
4,6 4,6 4,7 4,7 4,2 0,640 0,770 0,730 0,741 0,620 29,3 30,3 30,0 30,1 28,5 8,62 9,40 6,72 7,32 3,36
5,5 5,5 5,7 5,8 5,0 0,650 0,720 0,955 0,742 0,510 29,3 29,8 31,6 30,1 27,3 6,73 7,20 8,41 7,68 3,17
6,4 6,4 6,5 6,3 6,0 0,740 0,770 1,023 0,712 0,630 30,0 30,3 32,0 29,8 28,7 8,77 6,50 8,61 6,29 3,33
7,1 7,0 6,9 0,750 0,830 0,916 30,1 30,5 31,3 9,96 10,00 9,11
7,8 7,8 7,5 8,0 0,900 0,910 0,883 0,839 31,2 31,0 31,0 30,7 8,55 11,80 7,55 8,44
9,0 9,0 8,6 8,8 0,980 1,020 1,094 1,132 31,6 31,7 32,3 32,5 13,56 10,10 8,21 11,02

BS-2A 0,9 0,500 26,9 4,65
1,8 0,440 26,1 2,93
2,7 0,530 27,4 3,30
3,4 0,520 27,3 2,96
4,2 0,590 28,2 2,97
5,0 0,550 27,8 4,21
6,0 0,360 24,9 2,43

BS-1 0,7 0,481 27,8 5,19
1,2 0,9 0,396 0,520 26,7 27,2 3,14 2,15
1,8 1,8 0,332 0,490 25,5 26,8 3,36 5,31
2,4 2,6 0,488 0,610 27,8 28,4 4,75 7,59
3,0 3,3 0,444 0,590 27,2 28,2 3,22 6,48
3,8 4,0 0,362 0,540 25,8 27,6 1,70 4,28
4,7 0,161 20,4 0,91

BS-1A 1,0 0,390 25,1 2,57
2,0 0,630 28,6 7,27
2,7 0,640 28,7 7,09

BS-1B 1,0 0,520 27,2 5,93
2,0 0,470 26,5 4,43
3,0 0,340 24,2 1,49

BS-3 0,8 0,117 19,5 0,49
1,8 0,132 19,9 0,31

BS-4 1,7 0,246 23,7 2,11
2,4 0,388 26,4 16,69
3,1 0,475 27,6 4,46
3,8 0,792 30,6 9,14
4,5 0,749 30,2 7,56
5,5 0,634 29,1 6,06
6,3 0,367 25,6 1,97
7,0 0,544 28,1 2,53

Ep [MPa]vrt hĺbka [m] plim [MPa] ϕef [°]
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Obr. 2.3.79: Porovnanie výsledku opakovaného merania metódou ERT 
 
 
Zhodnotenie geofyziálnych meraní na odkalisku Lintich 

Na obrázku 2.3.79 sú uvedené vertikálne rezistivitné rezy z meraní v rokoch 2000 
až 2009. Zo získaných vertikálnych rezov plošného rozloženia skutočnej rezistivity na 
vyšetrovanom profile vyplýva, že v pripovrchovej časti rezu (svahu odkaliska a priľahlej časti 
pláne) sa nachádza vrstva suchého piesčito kamenitého materiálu (jej hrúbka kolíše od 5 do 
10 m), ktorý slúžil na vytvorenie a spevnenie odkaliska najmä vo svahu. Homogenita tejto 
vrstvy je premenlivá a nachádza sa v nej teleso (metráž 40 až 50 m) s vyšším podielom 
jemnozrnnej (ílovito piesčitej) zložky. Hlbšie sú zeminy s vyšším podielom piesčitej 
a hrubozrnnej zložky a v spodnej časti rezu vystupuje materiál s vyšším podielom ílovej 
zložky. Túto časť rezu však z meraní v rokoch 2000 až 2006 nebolo možné (z technických 
dôvodov) podrobnejšie popísať a až meranie v roku 2009 ukázalo že sú tu diferencované 
telesá zemín s meniacim sa podielom ílovej, resp. piesčitej zložky. Zvlášť je potrebné 
spomenúť lokálne vertikálne teleso v úseku metráže 80 až 95 m s výraznejším podielom 
ílovej zložky, ktoré rozdeľuje skoro horizontálne teleso s vyšším podielom piesčitej až 
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hrubozrnnej zložky na dve časti. Od metráže 105 m vyššie je pri povrchu cca 10 m hrubá 
homogénna vrstva s nízkou hodnotou rezistivity (pod 20 ohmm), ktorá predstavuje vlastný 
plavený materiál odkaliska. 

Výsledky opakovaného merania na lokalite Lintich ukazujú, že zloženie a priestorový 
charakter rozloženia materiálov na čelnom svahu násypu odkaliska a ich rozloženie meranie 
s použitými parametrami dáva komplexnejší obraz o štruktúre. Tieto charakteristiky zostali 
počas monitorovacieho obdobia rovnaké a lokálne zmeny v hodnote a detailnom tvare 
rozhraní medzi prítomnými materiálmi sú dôsledkom zmien v stave vlhkosti v nenasýtenej 
zóne ako výsledok meniacej sa zrážkovej aktivity predchádzajúcej realizáciu jednotlivého 
merania. 

 
Zhrnutie výsledkov na odkalisku Lintich a upozornenia na niektoré anomálie 

V odkalisku Lintich sú deponované flotačné kaly po separácii vyťažených rúd 
v Banskej Štiavnici. Tieto kaly sú prevažne obdobného zrnitostného zloženia ako piesky S5 
SC, miestami aj F4, v niektorých úrovniach aj S3. Objemová hmotnosť je v rozpätí ρd = 1,18 
až 1,47 g.cm-3, ρn = 1,432 až 1,767 g.cm-3, vlhkosť prevažne len cca w = 11 až 17 %, vo vrte 
BŠ-1 v hĺbke 3 m až 31 %. Z výsledkov presiometrických skúšok vyplýva, že v kaloch 
dochádza k zmenšovaniu hodnôt mechanických parametrov vplyvom vlhkosti, ako aj 
vplyvom odľahčenia napätí po výkope v okolí neriadených ťažobných jám. Tieto poznatky sa 
potvrdili aj opakovanými geofyzikálnymi meraniami, keď pri zvyšujúcej sa vlhkosti kalov 
v odkalisku klesá hodnota elektrického odporu a naopak. Tieto zmeny sú len v takých 
medziach, ktoré neohrozujú stabilitu odkaliska. 

Dovolíme si však uviesť aspoň závažné zistenie, že na lokalite odkaliska Lintich 
dochádza k nepovolenej ťažbe naplavených materiálov z hrádze a z pláne odkaliska, to 
znižuje stabilitu časti odkaliska a hrozí zrútením ťažobných stien. Je potrebné zamedziť 
akýkoľvek vstup nepovolaným osobám na toto odkalisko. 

 
 

2.3.4.22. Odkalisko Sedem žien 
Odkalisko sedem žien patrí do katastra obce Bansk Belá, situácia lokality je na obr. 

2.3.80. Je to odkalisko svahového typu, päta je v údolí na kóte 513 m n. m. Maximálna výška 
hrádzového systému 555 m n. m. bola dosiahnutá v roku 1992. V súčasnosti je už odkalisko 
rekultivované (jeho bývalá pláž). Podložie odkaliska tvoria andezity a ich pyroklastiká, na 
ktorých ležia svahové hliny a hlinitokamenité sute premenlivej mocnosti od 0,2 m do 8 m, 
maximálne 10 m. Sklon vzdušného svahu je 1 : 3,25, maximálny objem odkaliska je 
2,44 mil. m3. Územie sa nachádza v 6° EMS seizmickej aktivity. S plavením sa skončilo v 
roku 1992, kedy sa ukončilo s plavením flotačných pieskov z úpravovne rúd v Banskej 
Štiavnici. 
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Obr. 2.3.80: Odkalisko sedem žien - situácia lokality 
 
 

Podrobnejšia situácia odkaliska aj s lokalizáciou prieskumných vrtov a geofyzikálnych 
profilov je na obrázku 2.3.81. 
 
 
Vyhodnotenie pozorovaných parametrov od roku 2002 do 2009 - odkalisko Sedem žien 

Laboratórne rozbory 
Flotačné odpady z lokality odkaliska Sedem žien sú prevažne zrnitostne podobné 

pieskom S3 S-F ale aj S5 SC, vo vrte V-5 v hĺbke 1,0 m aj F4 CS. Objemová hmotnosť je v 
rozpätí ρd = 1,294 až 1,497 g.cm-3, ρn = 1,43 až 1,664 g.cm-3, vlhkosť prevažne len cca w = 9 
až 12 %. 
 
Presiometrické skúšky 

Na základe výsledkov presiometrických skúšok sa na lokalite odkaliska Sedem žien 
namerali priemerné hodnoty medze presiometrického tlaku v roku 2009 plim = 0,8 MPa 
a v roku 2006 plim = 0,594 MPa. Priemerná hodnota presiometrického modulu sa v roku 2009 
zistila Ep = 10,1 MPa, a v roku 2006 len 5,7 MPa. Priemerná hodnota efektívneho uhla 
vnútorného trenia v roku 2009 bola φef = 29,8° a v roku 2006 φef = 28,5°. 

Výsledky všetkých presiometrických meraní z predchádzajúcich etáp monitorovania sú 
uvedené v tabuľke 2.3.29. 
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Obr. 2.3.81: Situácia prieskumných diel na odkalisku Sedem žien, 2009 
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Tab. 2.3.29: Výsledky presiometrických skúšok odkalisko Sedem žien 

 

1977 1996 2000 2003 2006 2009 1977 1996 2000 2003 2006 2009 1977** 1996 2000 2003 2006 2009 1977 1996 2000 2003 2006 2009
SZ-1 3,0 3,0 2,7 0,450 0,570 0,727 27,3 28,7 28,2 11,050 7,840 17,400

4,0 3,7 3,5 0,570 0,570 0,600 28,6 28,6 28,9 8,390 8,040 21,270
5,0 5,2 5,5 0,440 0,920 0,805 26,9 31,4 30,6 3,640 11,400 24,560
6,3 6,3 6,5 0,320 1,050 1,015 24,8 32,2 31,9 3,260 11,850 29,340
6,8 7,1 7,5 0,610 1,045 0,865 28,8 34,9 30,9 6,500 13,900 19,450
8,5 8,6 8,5 0,510 1,000 1,035 27,6 31,8 32,0 4,640 13,130 34,470

10,0 10,0 9,5 0,130 0,720 0,695 18,2 29,7 31,3 3,090 7,210 7,570
11,0 11,3 10,5 0,640 0,960 0,505 28,9 31,4 29,2 3,410 8,880 5,060

SZ-3 1,4 1,4 1,6 1,035 1,315 0,439 32,3 33,5 25,2 13,380 21,300 4,560
2,0 2,3 2,1 2,6 0,880 0,520 1,110 0,604 31,3 28,2 32,0 29,0 17,270 5,650 34,900 5,860
3,0 3,0 2,9 3,5 0,690 0,910 0,870 0,778 29,8 31,4 31,3 30,5 8,230 11,650 13,330 8,010
4,0 3,8 4,5 4,6 0,350 1,210 1,250 0,919 25,6 33,1 33,2 31,4 2,390 11,490 26,600 8,910
5,0 5,3 5,3 5,6 0,320 0,920 1,040 0,969 24,9 31,4 32,0 31,7 1,160 11,230 13,060 8,570
6,2 6,0 6,0 0,200 0,800 0,700 21,5 30,5 29,7 3,430 8,380 6,000
7,0 6,7 7,6 0,380 0,240 1,074 25,8 22,7 32,2 2,380 13,920 7,050

SZ-4 2,2 2,5 0,686 0,430 28,2 25,1 6,996 5,430
2,9 3 1,376 0,515 33,0 26,1 12,880 4,630
3,7 3,8 0,967 0,413 30,6 26,7 9,600 3,740
4,5 4,6 1,500 0,586 33,5 28,7 19,710 5,530
5,2 5,4 0,960 0,739 30,6 30,1 8,860 8,560
5,9 6,1 0,820 0,666 29,5 29,4 7,380 5,650
6,7 6,6 0,356 0,741 24,0 30,0 0,940 6,520

SZ-6 2,8 3 0,162 0,190 23,4 21,9 * 1,380
3,5 3,7 0,534 0,217 28,2 22,6 3,300 1,450
4,5 4,4 0,634 0,174 29,0 21,0 3,800 1,090
5,4 5,1 0,638 0,176 29,0 20,9 3,450 1,120
5,9 5,8 0,317 0,213 26,4 22,1 * 0,750
6,4 6,5 0,247 0,150 24,6 19,3 * 0,340

V-1 0,8 0,9 0,590 28,1 9,730
1,4 1,7 0,658 0,640 29,6 28,7 7,094 8,480
2,1 2,5 0,585 0,680 28,9 29,1 8,159 8,320
2,9 0,206 22,4 0,595
3,6 0,460 27,3 2,942
4,5 0,439 27,0 2,616
5,3 0,677 29,6 6,099
5,7
6,4

V-2 1,0 0,9 0,834 0,570 31,0 27,8 9,286 5,570
1,7 1,8 0,631 0,880 29,4 30,8 7,201 15,060
2,4 2,6 0,478 1,030 27,7 31,8 4,290 17,370
3,1 3,3 0,585 0,960 28,8 31,3 4,947 13,920
3,9 4,0 0,900 31,0 10,660
4,6 5,0 1,000 31,6 11,660

V-3 1,0 0,9 0,620 28,4 4,390
1,8 1,8 0,872 0,700 31,2 29,3 9,243 4,370
2,5 2,6 0,639 0,740 29,4 29,7 7,196 10,060
3,1 3,3 0,735 0,820 30,2 30,3 7,087 10,970
3,8 4,0 0,557 0,920 28,5 31,1 5,478 14,410
5,1 5,0 0,825 0,980 30,8 31,5 7,080 5,690
5,8 0,332 25,1 1,861

V-4 0,9 0,640 28,6 6,880
1,8 0,640 28,7 8,950
2,7 0,830 30,4 16,010
3,4 0,880 30,8 12,120
5,0 0,940 31,3 12,840

V-5 1,0 0,590 28,1 9,170
2,0 0,660 28,9 7,570
3,0 0,710 29,4 8,020

V-6 1,0 0,690 29,1 9,780

* Nebola nameraná pružnoplastická, len plastická fáza deformácie
 ** prehodnotené merania VÚIS Bratislava

Ep [MPa]vrt hĺbka [m] plim [MPa] ϕef [°]
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Geofyzikálne merania 

Metóda ERT (elektrická rezistivitná tomografia) je základnou metódou pre geofyzikálne 
monitorovanie a predstavuje kombináciu metód odporového profilovania, a vertikálneho 
elektrického sondovania. Vzhľadom na to, že meranie sa realizuje pomocou systému série 
elektród roztiahnutých s hustým krokom (cca 2-5 m) a počítačom riadeného adresovania 
vysielania prúdu a prijímania napätia, je možné z výsledku merania získať pomerne detailný 
obraz o rozložení zdanlivej rezistivity vo vertikálnom reze vedenom pozdĺž meraného profilu. 
Následné počítačové spracovanie umožňuje namerané dáta transformovať na súbor skutočných 
hodnôt rezistivity a cez ne získať obraz o reálnej štruktúre vyšetrovaného horninového prostredia. 
Opakovaným meraním je potom možné postihnúť aj drobné zmeny vo vyšetrovanom 
horninovom prostredí a posúdiť vývoj vplyvu rôznych faktorov na toto horninové prostredie. 
V tomto prípade boli merania robené na profile dlhom 155 m pričom v rokoch 2000 až 2006 bol 
krok elektród 2 m a v roku 2009 bolo meranie robené s krokom elektród 5 m (zmena bola 
urobená v dôsledku inovácie meracej aparatúry). Pri meraní bolo použité usporiadanie Wenner – 
Schlumberger. Vďaka použitému kroku merania v roku 2009 bol hĺbkový dosah tohto merania 
oproti meraniam v predošlých rokoch zvýšený na cca 30 m. 
 
Výsledky geofyzikálnych meraní 

Odporové vertikálne rezy na meranom profile (obr. 2.3.82) ukazujú, že pri povrchu je 
nesúvislá vrstva s premenlivou hrúbkou (od 0 do 6 m) roztrhaná na viac častí. Materiál tejto 
vrstvy vykazuje vysoký elektrický odpor (nad 200 ohmm) čo odpovedá slabo hlinitým pieskom 
s kamenitou prímesou. V miestach prerušenia tejto vrstvy pri povrchu je materiál s nízkym 
elektrickým odporom (pod 20 ohmm) čo odpovedá piesčitým hlinám. Vrstva ležiaca pod vrstvou 
pri povrchu vykazuje väčšiu hrúbku (do 15 m) a nízky elektrický odpor (pod 20 ohmm) čo 
odpovedá slabo piesčitým hlinám a zrejme sa jedná o vlastný materiál odkaliska. Táto druhá 
vrstva je na dvoch miestach prerušená (metráž 55 a 107 m) vertikálnymi telesami 
hrubozrnnejšieho materiálu (kamenité a piesčité hliny) v rámci spevňujúcej konštrukcie hrádze 
odkaliska. Pod uvedenými vrstvami v spodnej časti v strede rezu je možné vidieť prejav podložia, 
ktorého materiál má zvýšené hodnoty elektrickej rezistivity (do 100 ohmm). 

 



 

 455

 
 
Obr. 2.3.82: Výsledky opakovaných meraní metódou ERT na lokalite Sedem žien 
 

Pri porovnaní rezov z rokov 2000 a 2009 je zrejmá pomerne veľká zhoda a zachovanie 
zreteľných objektov dobre rozoznateľných na všetkých rezoch. Rozdielne úrovne hodnôt 
rezistivity v nich sú spôsobené odlišným stavom vlhkosti v nenasýtenej zóne v dôsledku 
rozdielnej zrážkovej činnosti predchádzajúcej samotné meranie. Prínosom je zvýšený hĺbkový 
dosah pri meraní v roku 2009, ktorý odkryl charakter rezu v jeho hlbšej časti. Prejavuje sa tu 
prítomnosť materiálu odkaliska čo je flotačný odpad zo separácie rúd, ktorý zrnitostne odpovedá 
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hlinitému piesku až piesčitej hline a ukazuje sa tiež že zrnitostné zloženie pyroklastického 
materiálu v podloží je zrejme podobné materiálu odkaliska. 

Na odkalisku Sedem Žien v oblasti Banskej Štiavnice boli v rokoch 2000 až 2009 
vykonávané opakované geofyzikálne merania za účelom sledovania zmien fyzikálnych 
charakteristík a pre posúdenie možných zmien stability odkaliska. Metóda ERT, ktorá sa pri tom 
použila umožnila zostaviť podrobné odporové obrazy o skúmanom horninovom prostredí 
a sledovať jemné zmeny v odporovom obraze medzi jednotlivými opakovanými meraniami. 
Z výsledkov bolo zistené, že tieto charakteristiky zostali počas monitorovacieho obdobia rovnaké 
a lokálne zmeny v hodnote a detailnom tvare rozhraní medzi prítomnými materiálmi sú 
dôsledkom zmien v stave vlhkosti v nenasýtenej zóne ako výsledok mieniacej sa zrážkovej 
aktivity predchádzajúcej realizáciu jednotlivého merania. 
 
 
Zhrnutie výsledkov na odkalisku Sedem žien a upozornenia na niektoré anomálie 

V odkalisku Sedem žien sú deponované flotačné kaly po separácii vyťažených rúd 
v Banskej Štiavnici. Tieto kaly sú prevažne obdobného zrnitostného zloženia ako piesky S3 S-F 
ale aj S5 SC, vo vrte V-5 v hĺbke 1,0 m aj F4 CS. Objemová hmotnosť je v rozpätí ρd = 1,294 až 
1,497 g.cm-3, ρn = 1,43 až 1,664 g.cm-3, vlhkosť prevažne len cca w = 9 až 12 %. 

Z kryštalických fáz sú na oboch odkaliskách zistené analogické minerály, prítomné sú 
a jednoznačne doložené kremeň, živce, magnetit; pravdepodobná je prítomnosť kalcitu. Kremeň 
a kalcit predstavujú jalovinu získanú pri flotácii, živce a magnetit pochádzajú z okolitého 
horninového prostredia. Amorfná fáza prítomná vo feromagnetických frakciách bude mať 
tendenciu rekryštalizovať. Ílových minerálov sa identifikovalo minimálne množstvo, čo je 
zárukou dlhodobej stálosti flotačných kalov. 

Z výsledkov presiometrických skúšok sa stanovili priemerné hodnoty medze 
presiometrického tlaku v roku 2009 plim = 0,8 MPa a v roku 2006 plim = 0,594 MPa. Priemerná 
hodnota presiometrického modulu sa v roku 2009 zistila Ep = 10,1 MPa a v roku 2006 len 
5,7 MPa. Priemerná hodnota efektívneho uhla vnútorného trenia v roku 2009 bola φef = 29,8° 
a v roku 2006 φef = 28,5°. Toto zvýšenie mechanických vlastností je spôsobené skutočnosťou, že 
sa skúšky v roku 2009 museli realizovať na iných miestach ako v predchádzajúcich etapách 
monitorovania. Na odkalisku sa náletové dreviny tak rozrástli, že na lavičkách odkaliska nie je 
možný pojazd vrtnej súpravy. Skúšky sa realizovali v okrajovej časti odkaliska. V tejto časti 
odkaliska sa nachádzali konsolidovanejšie a stmelenejšie kaly s nižšou vlhkosťou. Nie je to 
nárast pevnosti kalu počas troch rokov od ostatného merania. Z geofyzikálnych meraní sa zistilo, 
že charakteristiky rezistivity prostredia zostali počas monitorovacieho obdobia rovnaké a lokálne 
zmeny v hodnote a detailnom tvare rozhraní medzi prítomnými materiálmi sú dôsledkom zmien v 
stave vlhkosti v nenasýtenej zóne ako výsledok mieniacej sa zrážkovej aktivity predchádzajúcej 
realizáciu jednotlivého merania. 

Na odkalisku Sedem žien dochádza k ďalšej povrchovej erózii odkaliska, degradácii jeho 
profilu, niektoré lavičky (bermy) sú už z erodované do šikmej plochy odkaliska bez akejkoľvek 
ochrany kamenitým prísypom alebo zatrávnením. Bolo by potrebné realizovať aspoň najnutnejšie 
sanácie na zabezpečenie dlhodobej stability týchto starých pochovaných sedimentov v okolí 
Banskej Štiavnice. 
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2.3.5. Zhrnutie výsledkov monitorovania 
Environmentálne záťaže sa v návrhu zákona o environmentálnych záťažiach vymedzujú 

ako stav vzniknutý kontamináciou horninového prostredia (vrátane podzemnej vody) nad mieru 
ustanovených kritérií. Na zníženie negatívnych vplyvov znečistených, kontaminovaných území 
na zdravie ľudí a ostatných zložiek životného prostredia je vyvinutých množstvo sanačných 
postupov, ktorými sa odstraňujú kontaminanty zo životného prostredia alebo sa znižuje riziko na 
akceptovateľnú úroveň (sanačný limit). Bolo by vhodné v budúcnosti do tohto podsystému 
ČMSGF zaradiť lokality z Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý bol vytvorený 
v rámci geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej 
republiky. Išlo by o lokality, pre ktoré by bolo vhodné doplniť údaje o znečistení životného 
prostredia. 

Odporúčame ďalej pokračovať aj v geotechnickom monitorovaní odkalísk a 
zdokumentovať stav odkalísk na Slovensku, ktoré predstavujú potenciálne environmentálne 
záťaže. 

Pri monitorovaní a jeho optimalizácii sa v podsystéme 03 ČMSGF dobre osvedčili terénne 
merania fyzikálnych parametrov vody, ako sú merná elektrická vodivosť (vodivosť) vody 
a teplota vody. Ich vhodnou aplikáciou sa dá vystihnúť rozloženie kontaminácie v priestore, či 
sledovať zmeny prejavov šírenia kontaminantov v závislosti od vonkajších podmienok. 
Koreláciou obsahu špecifického makrokontaminantu s vodivosťou vody v konkrétnom 
monitorovanom mieste sa tieto ukazovatele dajú vzájomne substituovať. To umožňuje spĺňať 
požiadavku univerzálnosti a optimalizovania programu monitoringu čoho dôsledkom je výrazné 
zníženie finančných nákladov na získavanie potrebných informácií. 

Vodivosť a teplota vody predstavujú základné fyzikálne parametre vody. Ich používanie je 
široko aplikovateľné, čo vyplýva z ich fyzikálnej povahy. Merná elektrická vodivosť vody je 
funkciou obsahu iónov v roztoku, typu rozpustených látok a teploty. Vo vodách obsahujúcich 
prevažne anorganické látky (pitné vody, väčšina povrchových a niektoré odpadové vody) sa 
vodivosť dá použiť ako približná miera koncentrácie minerálnych elektrolytov. V odpadových 
vodách obsahujúcich soli organických kyselín a zásad je približnou mierou koncentrácie 
minerálnych aj organických látok rozpustených vo vode (Pitter, 1999). 

V rámci monitorovania kontaminovaných lokalít je využitie meraní vodivosti vody 
postavené na dobrej kontrastnosti medzi vodami ovplyvnenými a neovplyvnenými 
kontaminantami. 

Teplota vody je jedným z významných ukazovateľov akosti a vlastnosti vody. Významne 
ovplyvňuje chemickú a biochemickú reaktivitu vôd. Je dôležitým údajom pri výpočte 
chemických rovnováh vo vodách, pri stanovovaní biochemickej spotreby kyslíka, či pri 
hodnotení samočistenia povrchových vôd. 

V rámci monitorovania kontaminovaných lokalít je využitie meraní teploty vody postavené 
na skutočnosti, že voda pochádzajúca zo skládky má vyššie hodnoty teploty ako je teplota vody v 
okolí. Takáto situácia vzniká v dôsledku vyhnívajúcich procesov prebiehajúcich v skládke 
pričom dochádza k uvoľňovaniu tepla. Na začiatku vyhnívacích procesov môže teplota 
dosahovať až 40 – 60 °C. 
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Prehľad informácií, ktoré sa dajú získavať terénnymi meraniami fyzikálnych parametrov 
vody sú nasledujúce: 

1. šírenie kontaminantov prostredím (distribúcia znečistenia v 3D priestore, vertikálna 
zonálnosť vo vrtoch), 

2. vonkajšie vplyvy (režimové pozorovania súvisiace s klimatickými vplyvmi, 
hydrologickým režimom tokov v okolí skládky), 

3. procesy prebiehajúcimi v skládke (vývoj znečistenia za dlhšie časové obdobie (trendy 
vývoja). 

Dlhodobo pozorované veľmi rozdielne hodnoty vodivosti v jednotlivých monitorovacích vrtoch 
dokumentujú znečistenie vody v okolí skládky. 

Terénne merania fyzikálnych parametrov vody pomáhajú získavať údaje potrebné 
k objektívnemu a reprezentatívnemu identifikovaniu kontaminácie vody a posúdeniu jej zmien v 
čase v príslušnom geologickom prostredí. V rámci programu monitoringu je meraniami možné 
výhodne optimalizovať napríklad rozsah sledovaných ukazovateľov, frekvenciu monitorovania, 
alebo miesta odberov vzoriek pre laboratórne analýzy. Takýmto spôsobom sa najmä pri na 
dlhohodobo trvajúcom monitoringu dajú podstatne znižovať nemalé finančné náklady. 

 
V predloženej záverečnej správe sme prezentovali výsledky monitoringu fyzikálnej 

stability na 6 odkaliskách za obdobie rokov 2002 – 2009. Vzhľadom na ekonomickú podporu 
tohto monitorovacieho podsystému je rozsah a použité metódy na opísaných odkaliskách 
optimálny. Podotýkame, že realizujeme tieto výskumné práce za finančné prostriedky na úrovni 
cien spred 10 rokov a už nie je možné realizovať takýto rozsah monitoringu v budúcnosti. Dve 
ekologické havárie odkalísk u našich južných susedov iste kompetentné orgány presvedčí, že je 
lepšie pravidelne a dôsledne monitorovať takéto ekologické stavby ako riešiť ekologické 
katastrofy. Jedna havária obrovského rozsahu bola aj u nás, keď sa v roku 1965 pretrhla hrádza 
odkaliska ENO v Zemianskych Kostoľanoch a do okolia až po 100 km vzdialené Nové Zámky sa 
rozlialo 2,5 mil. m3 popolčeka s vysokým obsahom ťažkých kovov najmä arzénu. Na záver 
odporúčame, aby sa monitoring realizoval opakovane každé tri roky na dvojici odkalísk, tak ako 
doteraz. Využijú sa tak efektívnejšie dopravné náklady na techniku aj ľudí ako by sa realizoval 
monitoring v budúcnosti po jednom odkalisku za rok, tak ako sa uvažuje. 
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Správa za obdobie 2002 – 2009 
 
 

Prílohová časť 
 
3 Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží  str. 
3  Identifikačné listy odkalísk 1 
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Identifikačný list odkaliska  

N Á Z O V Odkalisko  Smolník 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 
OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Smolnícky potok Smolnícka Huta  
Gelnica 

rudný 
sediment 

Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 
Rudný projekt š.p., Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 
Odkalisko s jednorázovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými 

vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín a hlušiny, uloženie 
rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1954, výstavba v 3 etapách (1. etapa: 1954 – 1964 (hrádza h= 28 
m), 2. etapa: 1964 – 1974, 3. etapa: 1974 – 1989 (hrádza h= 85,5 m), 1989 ukončenie 
prevádzky, 1993 projekt rekultivácie, 1995 technická a biologická rekultivácia, 1997 program 
dohľadu, 1998 delimitácia pod správou RB, š.p. B. Bystrica, klasifikácia na ložisko 
nerastných surovín, v súčasnosti trvalá existencia odkaliska).  

Situácia 

 
 
Ústretovosť a spolupráca so správcom podľa platného programu dohľadu. 
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Identifikačný list odkaliska 

N Á Z O V Odkaliská  DUSLO, a.s. ŠAĽA 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 
OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

II. Váh Trnovec n.V. 
Šaľa 

popolový 
sediment 

Duslo, a.s. 
Šaľa 

Projekt 
Hydroprojekt Ostrava 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 
Odkalisko s regulovaným obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané 

povrchovými vodami, rovinného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, 
uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1978 

Situácia 

 
 
Ústretovosť a spolupráca so správcom podľa platného programu dohľadu, uspokojivá. 
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Identifikačný list odkaliska 

N Á Z O V Odkalisko Konvertorové kaly uss košice 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 
OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 
(VLASTNÍK) 

IV. Ida Košice - Šaca 
jemný  

konvertorový 
kal 

US Steel, s.r.o. 
Košice 

Projekt 
Hydroprojekt, s.r.o. Košice, VSŽ Inžiniering, s.r.o., Košice, US Steel, s.r.o., Košice 
Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 
Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
rovinného typu, so základnou hrádzou nasypanou z miestnych zemín, kombinovanou so ŽB 
prefabrikovanými stenami, s tesniacim a drenážnym systémom, uloženie kalov je dočasné. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1994, (začiatok výstavby r. 1993). 

Situácia 

 
 

Ústretovosť a spolupráca so správcom veľmi dobrá. 
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N Á Z O V Odkalisko  Mokrá halda uss košice 
VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 
OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 
(VLASTNÍK) 

IV. Ida 
Veľká Ida 
Košice II. 

troskopopolo
vá zmes 

US Steel, s.r.o. 
Košice 

Projekt 
Hutný projekt, n.p. Praha a Košice, [10], 1958 arch.č. HP – 18 – 6 - 00467 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 
Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 

rovinného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie sedimentu 
prechodné. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. ~1973 je súčasťou haldového hospodárstva US Steel, s.r.o. 
Košice (pôvodne VSŽ š.p. Košice), 1988 – 90 rekonštrukcia zložiska, vodonepriepustné 
steny, monitoring; 1993- 97 realizácia rekonštrukcie v zmysle platnej legislatívy, 2001 

ekologizácia mokrej haldy [9]. 

Situácia 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je dobrá. 
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Identifikačný list odkaliska 

N Á Z O V Odkalisko  ČOV - Sokoľany USS Košice 
VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV 
RIEKY, 

POTOKA 

OBEC, 
OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

IV. Sokoľanský 
potok 

Košice - okolie kaly z ČOV  US Steel, s.r.o. 
Košice 

Projekt 
Hydroconsult, š.p., Bratislava, (ČOV – Hutný projekt Košice, ČKD Dukla Praha) 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 
Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
rovinného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie sedimentovaných 

kalov zatiaľ trvalé (možnosť vývozu kalu na rudište alebo suchú haldu).  

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1975, vybudované ako retenčná nádrž, realizácia ČOV 1986 – 
1990, nadvýšenie hrádze 1990 – 1992. 

Situácia 

 

Ústretovosť a spolupráca so správcom je dobrá. 
 



2. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO ŽILINA - ROSINA 

2.1     IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko ŽILINA - ROSINA 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

(VLASTNÍK) 

II. Bytčický potok Žilina 
Žilina 

popolový 
sediment  

Žilinská 
teplárenská, a.s. 

Projekt 
Projektant základnej hrádze Váhostav n.p. Žilina, Bratislava, GP HUCO š.p. Bratislava, 

v súčasnosti Mélyépterv-Hydrotransport, s.r.o. Budapešť, MR. 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
údolného typu, so základnou hrádzou nasypanou z materiálu z lomu Kosová, nadvyšovaná 

z uloženého popola, uloženie popolového sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1985, (začiatok výstavby r. 1983). 

Situácia 

 
Prevzaté od Mélyépterv Hydrotransport KFT Budapešť 

Ústretovosť a spolupráca so správcom veľmi dobrá. 
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3. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO SNINA 

3.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SNINA 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

II. Magurica 
Nižný Hrabovec 

Snina 
popolový 
sediment 

Energy Snina, 
s.r.o. 

Projekt 

Mélyépterv Budapešť, MR, Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s uzatvoreným využitím dopravnej vody, údolného typu, so základnou hrádzou 
sypanou z miestnych zemín, uloženie popolového sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1990. 

Situácia 
 
 
 

 
 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je dobrá. 
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4. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO ZVOLEN 
4.1   IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko ZVOLEN 
VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Zolná 
Môťová 
Zvolen 

Škvara a 
popolový 
sediment  

Zvolenská 
teplárenská a.s., 

Zvolen 

Projekt 
Mélyépterv Budapešť, MR (1956-1990), Mélyépterv – Hydrotransport s.r.o., Budapešť, MR 

(1990-2002), Hydroconsulting, s.r.o. Bratislava (2003-) 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie popolového 

sedimentu trvalé (1991 – 2005). Do r. 1991 sa ukladala do priestoru odkaliska škvara. Od r. 
2005 sa celoročná produkcia vyváža. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1958, do r. 1991 prechodné ukladanie škvary, od r. 1991 – 2005 
plavenie popola a nadvyšovanie hrádzí (4 x 1,5 m), od r. 2005 plavenie do 2 kaziet (deliaca 

hrádza naprieč údolím), prvá kazeta je naplavovacia, druhá slúži na dočistenie 
odsedimentovanej vody, plavenie cyklické (vývoz popola do bane Dolina, V. Krtíš). 

Situácia 
 

 
 

Ústretovosť a spolupráca so správcom je dobrá. 
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5. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO SEREĎ 

5.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SEREĎ 
VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Váh 
Sereď – Dolná 

Streda 
Galanta 

popolový 
sediment 

a cukrovárenský 
kal 

Slovenské 
cukrovary, s.r.o.

Sereď 

Projekt 

Hydroconsult š.p., Bratislava, pracovisko Trenčín 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko je bezodtokové, dopravená voda presakuje do Váhu a časť sa vyparuje, rovinného 
typu so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie popolového sedimentu 

trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. ?, trvalé uloženie popola a kalu z umývania cukrovej repy, 
zrušenie časti odkaliska (ObÚŽP Galanta, č. 746/95Bav, dňa 21.09.1995), rekultivácia 13 ha, 
1998, v prevádzke plavenia 6 ha. 

Situácia 

 

 
 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom nie je žiadna. 
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6. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO RUDŇANY 

6.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko RUDŇANY 
VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

 

II. 
 

Priekopec 

 
Markušovce, 

Závadka, 
Spišská Nová Ves

rudný 
sediment 

SABAR s.r.o. 
Markušovce 
(Rudohorská 

investičná 
spoločnosť, s.r.o.)

Projekt 

Rudný projekt š.p., Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny, uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1979, výstavba v 2 etapách (1. etapa: 1960 – 1964, 2. etapa: 1975 

– 1978). Začiatok výstavby bočnej hrádze 1987. 

Situácia 
 

 

 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je výborná. 
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5. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO DÚBRAVA 01, 02 
5.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko DÚBRAVA 01, 02 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Križovianka 
Dúbrava, 

Liptovský Mikuláš 
rudný 
sediment 

Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 

Interprojekt s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice, závod Brno, závod Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkaliská s prietočným systémom dopravnej vody, čiastočne  pretekané povrchovými 
vodami, svahové so základnými hrádzami sypanými z banskej hlušiny a miestnych zemín, 

uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko Dúbrava 01 v prevádzke od r. 1966, Dúbrava 02 od r. 1980, po ukončení plavenia 
v r. 1991 (Dúbrava 02) a 1992 (Dúbrava 01) odstavené, nemonitorované a nesledované TBD, 
technicko – biologická rekultivácia urobená v r. 1995 - 2000. Vodná stavba III. kategórie 
zrušená rozhodnutiami ObÚŽP Liptovský Mikuláš, č. ŠVS-281/1993-Mk, 29.04.1993. 

Situácia 
 
 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené a archívne materiály nie sú k dispozícii. Podľa 
údajov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava z r. 1994 majú odkaliská rozlohu cca 

(3,2+3,6)ha, t.j. cca 6,8 ha. 

Súradnice: 49°05,484 N 

                  19°29,209 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 
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6. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO DÚBRAVA 03 

6.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko DÚBRAVA 03 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

 

III. 

 
Križovianka 

 
Dúbrava, 

Liptovský Mikuláš 

rudný 
sediment 

Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 

Interprojekt, s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice, závod Brno, závod Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s prietočným systémom dopravnej vody, čiastočne  pretekané povrchovými 
vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a miestnych zemín, 

uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1966, po ukončení plavenia v r. 1993 odstavené, rekultivácia 
(technicko-biologická) ukončená v r. 2000 (územie je rekultivované iba čiastočne), vodná 
stavba III. kategórie zrušená Rozhodnutím ObÚŽP Liptovský Mikuláš č. ŠVS-1597/1995-

Mk, 15.05.1995. 

Situácia 
 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené, uvádzame situáciu z archívnych materiálov [4]. 
Podľa údajov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava z r. 1994 má odkalisko aj 

s dočisťovacou nádržou rozlohu cca 8,3 ha. 

Súradnice: 49°05,484 N 

                  19°29,209 E 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 

100m 0 



 11

2. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO HAČAVA 

2.1     IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko HAČAVA 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

(VLASTNÍK) 

II. 
Babina 

(ľavostranný prítok 
Tisoveckej Rimavy) 

Hnúšťa, 
Hačava 

Rimavská 
Sobota 

rudný sediment  
INTOCAST 
Magnezit, a.s. 

Hačava 

Projekt 
Rudný projekt, š.p. Košice, závod Brno, RP – Projekting s.r.o. Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s čiastočným obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané 
povrchovými vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a 

miestnych zemín, uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1992, po ukončení plavenia v r. 1999 odstavené, t.j. v útlmovej 

prevádzke, pravidelne sledované bez viditeľných anomálií 

Situácia 
 
 

 
 
 

Ústretovosť a spolupráca so správcom podpriemerná. 
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2. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO TEKO a. s. KOŠICE 

2.1     IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko Tepláreň Košice,  
TEKO a. s. Košice 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Torysa Krásna n. 
Hornádom, 
Košice 

popoly   
TEKO a.s. Košice 

Projekt 
Hydroconsult š. p. Bratislava, závod Košice, Ingreal s.r.o. Košice, Koral s.r.o. Košice, 

Envirocentrum s.r.o. Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s prietočným aj obehovým systémom dopravnej vody (možnosť voľby), čiastočne 
pretekané povrchovými vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych 

zemín, uloženie popolového sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1968, úprava základnej hrádze, vybudovanie odľahčovacích 
studní, sanácia odkaliska 1996, neštandardná úroveň hladiny vody v odkalisku a poruchy 

v okolí studní (zima a jar 2005) 

Situácia 

 

 

Ústretovosť a spolupráca so správcom a projektantom je podpriemerná. 
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3. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO LINTYCH 

3.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko LINTYCH 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Štiavnický potok Banská Štiavnica 
rudný 

sediment 
Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 

Interprojekt, s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s jednorázovým využitím dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými 
vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a miestnych zemín, 

uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1964, po ukončení plavenia v r. 1975 odstavené, nemonitorované 

a nesledované TBD. 

Situácia 
 
 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené a archívne materiály nie sú k dispozícii. 

 

Súradnice: 48°51,522 N 

                  21°45,070 E 

 

Plocha odkaliska: 

100 200 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 
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5. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO SIDERIT s.r.o. Nižná Slaná 

5.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SIDERIT s.r.o. Nižná Slaná 

 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH ODPADU SPRÁVCA 

II. Banský potok Nižná Slaná, 
Rožňava 

rudný sediment SIDERIT s.r.o. 
Nižná Slaná 

Projekt 

Rudný projekt š.p. Košice, Hydroconsult š.p. Bratislava, PROAQUA s.r.o. Košice  

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s čiastočným obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané 
povrchovými vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny 

a miestnych zemín, uloženie rudného flotačného sedimentu trvalé. 

 Časové údaje 

Odkalisko v prevádzke od r. 1975, začiatok výstavby základnej hrádze r. 1972, v r. 1998 
uzavretie starého kolektora a prevádzka nového, od r. 1999 nový Parshalov žľab do potoka 
Banské a ďalej do Slanej, od r. 1999 v prelivnej šachte zaslepené potrubie, projektovaná 

životnosť odkaliska pri priemernej produkcii kalu 16·104 m3/rok do r. 2010. 

Situácia 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je priemerná. 
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3. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO POŠA 
3.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko POŠA,  
Energetika s.r.o., Strážske 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

 

II. 

 

Kyjov 

Poša – Nižný 
Hrabovec 

Vranov n. Topľou 

popoly Chemko a.s. 
Energetika, 

s.r.o. Strážske, 
okr. Vranov n. 

Topľou 

Projekt 

Chemoprojekt, n. p. Přerov, Hydroconsult š.p. Bratislava, závod Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s prietočným systémom dopravnej vody, pretekané povrchovými vodami, údolného 
typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie popolového sedimentu 

trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1977, realizácia štrkopieskového drénu na zachytenie priesakov 

pri vzdušnej päte hrádze v r. 2000. 

Situácia 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je veľmi dobrá. 
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4. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO SEDEM ŽIEN 
4.1   IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SEDEM ŽIEN 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

II. Jasenica 
Banská Belá 

Banská Štiavnica 
rudný 

sediment  
Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 
Interprojekt, s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice a Brno, EnviGeo, s.r.o. Banská Bystrica 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s kombinovaným (čiastočne recirkulácia a prietok do recipientu) systémom 
dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, svahovo-údolného typu, so 
základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a miestnych zemín, uloženie rudného 
sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1963, v r. 1975 po rekonštrukcii závodu aj odkaliska plavenie od 
kóty 521,0 m n. m., v roku 1976 havária pri výške náplavy 526,0 m n. m., sanácia prísypom 
z hlušiny, v r. 1983 sanácia priesakov – odvodnenie podmáčanej hrádze, v r. 1990 zvýšenie 
kapacity odkaliska, v r. 1991 zaťažovací prísyp vzdušnej päty hrádze na kótu 531,5 m n. m., 
po ukončení plavenia na kótu cca 555,0 m n. m. v r. 1994 odstavené, rekultivované. Časti 
pláže sú odvodnené priekopami a pôvodným kolektorom. Vyrovnávacia nádrž je odstránená, 
podhrádzie je upravené, drenáže sú živé, množstvo vytekajúcej vody sa dá merať merným 
žľabom. 

Situácia 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené a archívne materiály nie sú k dispozícii. Podľa údajov 
Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava z r. 1994 má odkalisko rozlohu cca 16,5 ha. 

Súradnice: 48°28,331 N 

                  18°55,433 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 

0 100m 
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6. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO HOLYVET s. r. o. Košice, Slovinky 

6.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SLOVINKY 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

 

II. 

 
potok Kalligrund 

 
Slovinky, 
Krompachy 

rudné flotačné 
kaly 

konkurzný 
Judr. Marián 
PÁL, Košice 

Projekt 

Rudný projekt n.p. Brno, Rudný projekt n.p. PIO Košice, Proaqua Košice, Ing. A. Bočkoráš 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne  pretekané povrchovými vodami, 
údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie flotačného 

sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1968, základná hrádza odkaliska realizovaná v r. 1967, životnosť 
mala končiť v r. 1976 na kóte 515,0 m n. m., nadvýšenie a rekonštrukcia odkaliska v r. 1980 - 
1982 (expertízy, projekty, výskum), realizácia stavby „Rozšírenie odkaliska Kalligrund“ 
(odkaľovacie priestory na 20 – 25 rokov v závislosti na výške vsádzky). V r. 1982 – 1989 
generálna úprava vzdušného svahu. Ukončenie plavenia 11. 02. 1999. Porucha na starom 
kolektore (05. 09. 2001), prieskum a návrh sanácie (2002 – 2003). Od 01. 01. 2004 je 
vlastníkom HOLYVET s.r.o. Košice, t. č. v konkurze. 

Situácia 
 

 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je nulová. 
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4. Identifikačný popis skládky popolovín – SKLÁDKA POPOLOVÍN SE a.s., 
Stabilizovaný násyp Handlová 
4.1   IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SE a.s. Bratislava, 

závod Zemianske Kostoľany 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

 

III. 

 

Handlovka 

Handlová, 
Prievidza 

popoly  SE a.s., 
závod 

Z. Kostoľany 

Projekt 
Hydroprojekt n.p. Brno, Váhostav n.p. Bratislava, Energoprojekt n.p. Praha, Hydroconsult š.p. 

Bratislava, prac. Trenčín 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Zložisko rekultivované a stabilizované ako násyp, uzavreté pred čiastočným vtekaním 
povrchových vôd, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie 

popolového sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Zložisko – skládka popolovín bolo v prevádzke od r. 1957, uzavretie skládky v r. 1998, v r. 

2000 – 2002 sanačné úpravy, plánovaný monitoring do r. 2030. 

Situácia 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom a projektantom je veľmi dobrá. 














	03_CMSGF_text1_page_321_400.pdf
	03_CMSGF_text2_page_401_460
	03_CMSGF_prilohy
	Identifikacne_listy_2009.pdf
	Identifikacne_listy_2008.pdf
	ZoD - 04 - 184 / 06, dod. 2/08
	Komplexný monitoring odkalísk SR 
	(časť 6)

	ZoD - 04 - 184 / 06, dod. 2/08
	Komplexný monitoring odkalísk SR 
	(časť 6)
	Obr. 1.1 Registrované odkaliská na Slovensku

	Odkalisko ŽILINA - ROSINA

	Žilinská teplárenská, a.s.
	Projekt

	Projektant základnej hrádze Váhostav n.p. Žilina, Bratislava, GP HUCO š.p. Bratislava, v súčasnosti Mélyépterv-Hydrotransport, s.r.o. Budapešť, MR.
	Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14
	Časové údaje
	Situácia
	I. hrádzový profil
	I. hrádzový profil
	celý súbor
	interval výskytu
	C

	G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   p o p o l o v

	Odkalisko SNINA
	Projekt
	Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14
	Časové údaje
	Situácia
	3.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality
	3.3 Súčasný stav odkaliska
	3.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska
	G e o t e ch n i c k é   p a r a m e t r e   p o p o l o v
	odkaliska Snina (STU – SvF Bratislava, 1995 [1])


	Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
	Projekt

	Mélyépterv Budapešť, MR (1956-1990), Mélyépterv – Hydrotransport s.r.o., Budapešť, MR (1990-2002), Hydroconsulting, s.r.o. Bratislava (2003-)
	Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14
	Časové údaje
	Situácia
	4.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality
	4.3 Súčasný stav odkaliska


	Váh
	Slovenské cukrovary, s.r.o.
	Projekt
	Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14
	Časové údaje
	Situácia

	Priekopec
	SABAR s.r.o. Markušovce
	Projekt
	Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14
	Časové údaje
	Situácia


	Bankov-stare06.pdf
	Cifare04.pdf
	Dubrava 01,0207.pdf
	Dubrava0307.pdf
	Hacava07.pdf
	Hodrusa_Hamre04.pdf
	Jelsava04.pdf
	Kosice 05.pdf
	Kosice_Bankov04.pdf
	Lintych07.pdf
	Martin_BystrickaA03.pdf
	Martin03.pdf
	Nizna Slana05.pdf
	Novaky04.pdf
	Novaky06.pdf
	Pezinok-nove06.pdf
	Pezinok-stare06.pdf
	Plesivec06.pdf
	Posa_05.pdf
	Sedem zien07.pdf
	Slovinky_05.pdf
	SN_Handlova05.pdf
	Sturovo03.pdf
	Vojany03.pdf
	Zemianske Kostolany_A03.pdf
	Zemianske Kostolany_B03.pdf
	Zemianske Kostolany_C03.pdf
	Ziar nad Hronom03.pdf




