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• Názov: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží 

Slovenska – 2. časť

• Vypracovanie na základe výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok Operačného programu Kvalita 

životného prostredia (kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4

• Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

• Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych 

záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných 

lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

• Začiatok: jar 2021

• Koniec: 31.12.2023

Základné informácie o projekte



Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží 

Slovenska – 2.časť (ZMEZ2)

Hlavný cieľ: 

zabezpečenie monitorovania vybraných 41 environmentálnych záťaží na 

Slovensku so zameraním na lokality po banskej činnosti



Legislatívny rámec
EÚ

• Smernica 2000/60/ES EP a Rady z 28. októbra 2000, ktorou sa stanovuje

rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného

hospodárstva (RSV)

• Smernica 2006/118/ES EP a Rady z 12. decembra 2006, o ochrane

podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (GWD)

• Spoločná implementačná stratégia (CIS WFD), predovšetkým pokyn č. 17

na zabránenie alebo obmedzenie priamych a nepriamych vstupov

(kontaminantov do vôd)

SR

● Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach + Vyhláška

● Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách

● Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

● Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015–7 na vypracovanie analýzy

rizika znečisteného územia

Strategické dokumenty

• Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015, 2016-2021

(ŠPS EZ)



Metodika (hlavné činnosti)

• spracovanie archívnych materiálov, rekognoskácia

• zostavenie koncepčných modelov

• návrh programu monitorovania

• odbery vzoriek, terénne merania a laboratórne práce, aktualizácia 

účelového informačného systému monitorovania EZ

• spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov

Ambíciou je aj realizácia experimentov pre účely geochemickej (laboratórne analýzy,
statické vylúhovacie experimenty – extrakcia pevných substrátov), mineralogickej
(mikroskopia, RTG analýzy, Raman, mikrosonda) a mikrobiologickej charakterizácie
pevných substrátov na vybraných lokalitách



Rekognoskácia lokalít

• lokalizovanie existujúcich potenciálnych 

monitorovacích prvkov (výtoky z banských 

diel, drenáže, pramene, vrty...)

• terénne merania (EC, teplota, hladina 

podzemnej vody....)

• spracovanie informácií do mapových 

podkladov



Koncepčný model
• 2D(3D) predstava o migrácii kontaminantov v horninovom prostredí a vode, resp. 

schematické znázornenie alebo popis fyzikálnych a chemických procesov 

prebiehajúcich v záujmovej oblasti pri interakcii zdroja znečistenia s horninovým 

prostredím a podzemnou vodou.

• Dôležité je zohľadniť špecifiká pre každú lokalitu:

– fyzikálne a chemické vlastnosti zdroja kontaminácie a kolektora podzemnej vody vrátane 

charakteristiky pozaďových podmienok

– prebiehajúce procesy pôsobiace na danú znečisťujúcu látku, napr. riedenie a degradácia, pri

jej pohybe smerom k hladine podzemnej vody (v pásme prevzdušnenia) alebo pri jej 

transporte podzemnou vodou

– lokalizáciu a charakteristiku všetkých receptorov/recipientov a ich vzťah k možnému prieniku 

znečistenia



Návrh monitorovania (program monitorovania)

• Zvlášť pre každú lokalitu

• Potrebné zohľadniť:

– nulové sledovanie (charakteristika pozadia, pozaďové hodnoty)

– smer prúdenia podzemnej vody

– správanie sa znečisťujúcich látok v prostredí (napr. doba

zdržania, migračné vlastnosti, tvorba degradačných produktov, 

atď.)

– zabudovanie monitorovacích vrtov a hĺbku monitorovania –

závisia od povahy vstupu znečisťujúcej látky, sezónneho

kolísania HPV, vlastností prostredia

Výhodou je detailné poznanie geologických, HG, HGCH pomerov 

vrátane prebiehajúcich procesov v prostredí, atď. – v praxi však 

často chýbajú dôležité informácie



Spracovanie a vyhodnocovanie 

výsledkov

Výsledky budú súčasťou:

• Informačný systém monitorovania EZ - pracovný
informačný systém ŠGÚDŠ zameraný na plánovanie, 
ukladanie, predbežné hodnotenie, prezentáciu a 
archiváciu údajov získaných počas riešenia projektov
monitorovania EZ, interný systém

• Nový 2D/3D Mapový portál - aplikácia EZ, zobrazuje
monitorované lokality a monitorované objekty, verejnosť

Potreba priebežného hodnotenia – najmä v prípade 
hrozby rizík, ročné správy pre jednotlivé lokality

Pravidelné prehodnocovanie (cca 2-3 ročné cykly) –
zmeny v programe monitorovania – optimalizácia



Informačný systém EZ



Mezonátor- ukážky výstupov

interpretácie – Piperov graf



2D/3D Mapový portál

https://apl.geology.sk/mp2



2D/3D Mapový portál, EZ

>



2D/3D Mapový portál, EZ objekty

>



Príklad 

realizovaných prác 

na lokalite

Lokalita Pukanec č. 422

Koordinátor lokality: 

RNDr. Martina Moravcová, PhD.



PUKANEC

štôlňa Budačka

Lokalizácia lokality

PUKANEC



Pukanec

• Predstavuje významnú oblasť ťažby zlatých a strieborných rúd.

• Nachádza sa v okrese Levice v Nitrianskom kraji. Leží JV od Novej

Bane, v Štiavnických vrchoch.

• Štiavnické vrchy sú súčasťou vulkanických pohorí predstavujúcich denudačné zvyšky

andezitových stratovulkánov, ktorých vývoj sa uskutočnil v oblasti stredného Slovenska počas

mladšieho neogénu v období bádenu až sarmatu.

• Pôvodný štiavnický stratovulkán, ktorý sa formoval v období mladších treťohôr, (od 16,5 mil.

rokov po 9 mil. rokov) bola najväčšia sopka v karpatskom vulkanickom oblúku. Okrem

dnešných Štiavnických vrchov zasahoval aj do pohorí Vtáčnik, Kremnické vrchy, Pohronský

Inovec a Krupinská planina. Odhaduje sa, že stratovulkán bol pôvodne vysoký do 4 km a

zaberal plochu asi 2 200 km²

• Na geologickej stavbe okolia Pukanca sa podieľajú neovulkanity štiavnického

stratovulkánu, konkrétne propylitizované andezity a intrúzie granodioritových až kremito-

dioritových porfýrov Tatiarskeho komplexu (Konečný et al. 1998). V širšom okolí výskytu sú

vyvinuté aj argility až metasomatity a zóny intenzívnej argilitizácie (Štohl et al. 1994; Konečný

et al. 1998) a systém nízkosulfidačných epitermálnych žíl s Au-Ag mineralizáciou (Štohl et al.

1994; Bahna, Chovan 2001). Okrem toho bola v priestore Tatiarskeho intruzívneho komplexu

potvrdená aj Cu porfýrová a žilníková polymetalická mineralizácia

• Zlato a striebro sa tu vyskytovalo v podobe zliatiny oboch kovov

• Na haldách možno dnes nájsť najmä kremeň, limonit, ametyst a záhnedu. Všeobecne možno

povedať, že žily pri Pukanci boli pomerne chudobné na drahé kovy. Typickú nerudnú výzdobu

miestnych baní tvorila fialová varieta kremeňa ametyst. Maximálny vertikálny rozsah chodieb

v týchto baniach bol približne 180 m a ich celková dĺžka bola necelých 3,5 km.

Pred 16 mil. rokmi.



As (303 µg/l) v podzemnej vode – prekročenie limitnej hodnoty (50 µg/l) v

zmysle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, časť B – Povrchové vody

určené na závlahy

(voda zvedená z výpustu zo štôlne je využívaná miestnymi obyvateľmi na

závlahu záhrad)

Prvok Jednotka

Nameraná

hodnota MH

Ba [mg.l-1] 0,003 x

Co [µg.l-1] <2 200

Cr [µg.l-1] <2 200

Cu [µg.l-1] <2 500

Fe [mg.l-1] 1,59 10

Mn [mg.l-1] 0,447 3

Ni [µg.l-1] <2 100

Zn [µg.l-1] <2 1000

Pb [µg.l-1] <0,5 50

As [µg.l-1] 303 50

Sb [µg.l-1] 1,8 x

Cd [µg.l-1] <0,1 5



Lokalizácia miesta navrhovaných vrtov, odberov vzoriek 

a meraní vody in situ



• Sú pripravené oficiálne listy a dokumenty pre vlastníkov pozemkov, na ktorých budú 

realizované vrtné práce.

• Referenčný vrt č. VN 422-1 bude situovaný na pozemku patriacemu obci Pukanec

• Indikačný vrt č. VN 422-2 bude situovaný

na pozemku patriacemu Slov. pozemkovému fondu

Príprava dokumentov

štôlňa Budačka

PUKANEC

referenčný vrt

indikačný vrt



Pukanec – ústie štôlne Budačka

Erózna ryha v ceste s prejavmi sekundárnej Fe mineralizácie. Medzi navrhnutým 

indikačným vrtom a štôlňou Budačka.

Fotografická dokumentácia miest a odberu vzoriek



Pukanec – miesto pre referenčný vrt

In-situ terénne merania vody (vodivosť, pH, Eh, teplota vody a vzduchu). Použitý 

prenosný terénny multimeter WTW s IDS elektródami

Pukanec – miesto pre indikačný vrt

Fotografická dokumentácia miest a odberu vzoriek



Prvé experimenty
ATNS ŠGÚDŠ v Košiciach – experimentálne postupy eliminácie arzénu z banskej 

vody a technologické spracovanie sedimentu/kalu z jazierka (lokalita Zlatá Idka)

Výtok podzemnej vody zo štôlne Hauser

a jazierko s hromadiacou sa vodou

Upravený výtok podzemnej 

vody zo štôlne Hauser

Odber sedimentu/kalu z jazierka Hladina jazierka s olejovými škvrnami



Pre experimentálne skúšky odstránenia arzénu z banskej vody pomocou

sorpcie boli zvolené prírodné sorbenty bentonit a Fe-bentonit z lokality

Jelšový potok, zeolit z lokality Majerovce, terra rosa z lokality Včeláre a

Dolná Lehota a hnedé uhlie - lokalita Modrý kameň

Pri zvolených experimentoch sa porovnávala účinnosť vzoriek jednotlivo,

ako aj v kombináciach v zmesi za statických podmienok

Pripravené frakcie vybraných sorbentov



Vplyv času na adsorpciu 

arzénu na bentonit, zeolit

a terra rosu

Pre všetky vzorky typický rýchly priebeh sorpcie

Už počas prvých 15 min dochádzalo k naplneniu sorpčnej kapacity sorbentov a 

rovnovážny stav nastal zhruba po 6 hodinách experimentu

Účinnosť vzoriek pre elimináciu arzénu z vodného prostredia klesala v poradí TR 

> B > Z

Na základe výsledkov z kinetických experimentov sa zvolil čas adsorpcie pre 

vybrané sorbenty a zmesi 20 hodín



Zo samostatne testovaných sorbentov bola pri odstránení arzénu

najefektívnejšia terra rosa, všetky sledované zmesi, okrem B + Z, mali

účinnosť vyššiu ako 90 %, pričom najúčinnejšia bola kombinácia zeolitu

s terra rosou (lokalita Včeláre) s účinnosťou 95,1 %

B – bentonit

Z – zeolit

TR - terra rosa - lokalita Včeláre

HU- hnedé uhlie

FB - železitý bentonit

TR2 - terra rosa – lokalita Dolná Lehota

Plán

– realizácia sorpčných experimentov v dynamických

podmienkach (zohľadnenie parametrov ako frakcia sorbentov,

prietok vody, optimálna filtračná rýchlosť, optimálny čas pre

nasýtenie sorbentov)

– návrh filtračného zariadenia v in-situ podmienkach



Fotodokumentácia vybraných 

lokalít



Rákoš

(7.7.2021)

Hg rudy 

opis T_voda pH Ec (mS/m)

potok Rákoš nad EZ Rákoš-Hg 18 7,08 6,5

potok Rákoš, cca 15 m nad sútokom so znečistenými vodami 18,2 7 7,2

drenážna šachta pod haldou, voda cca 1,6 m p.t. 14,7 2,26 624

výtok z potrubia 16,3 2,49 653

výtok z potrubia 14,7 2,4 527

potok Rákoš, cca 15 m pod sútokom so znečistenými vodami 18,2 5,97 11,2

kamenný objekt v záhrade („drenážna šachta“), voda 0,89 m p.t. 17,1 4,47 70,6

šachta vodovodnej prípojky, JZ pod haldou 18,3 6,3 8,51

studňa, pravý breh Rákoša, oproti sútoku so znečistenými vodami 15,2 6,13 10,48



Novoveská Huta - Muráň

V haldovom materiáli lomu Muráň – vysoké koncentrácie As (51 – 2028 mg/l, priemer 711 mg/l)

V banských vodách lokality zvýšené koncentrácie U, 226Ra a Cu

V sedimentoch tokov – As = 148 až 781 mg/l

Vysoké obsahy prírodného uránu (max. 777 mg/kg), rádia 226Ra = 542 až 2485 Bq/kg a vysoká

úroveň prírodnej rádioaktivity

Výver spod haldy lomu Muráň s tvorbou okrových 

precipitátov

Výtok banskej vody vyvedený zo zavaleného ústia štôlne 

3d kovovým potrubím

Tok Suchohorského potoka

tečúci povrchom haldy lomu Muráň



Dolná Lehota – Lom (9.6.2021)

Dedičná 

štôlňa

Halda



Dúbrava (9.7.2021)

Štôlňa 

Chabenec

Pod štôlňou 

134



Kuchyňa – pod Skalnatou (5.5.2021)

Puklišova

štôlňa

Výtok z 

Trojičnej 

štôlne

Pingový

ťah

Trojičná 

štôlňa



Mlynky (18.6.2021)

Filip Dolná 

štôlňa

Filip Nová 

štôlňa

Filip Nová 

halda



Magurka (1.7.2021)

Magurský

Au chodník 

Russeger

štôlňa

Kilián

štôlňa

Haldy



Malé Železné (3.6.2021)
Dolná 

štôlňa

Horná 

štôlňa

Horná 

štôlňa -

halda



Pezinok – Trojárová (18.5.2021)

Štôlňa Augustín

Štôlňa Trojárová Trojárová - halda

hlavne Au, pyrit a antimonit 



Pezinok – Trojárová (18.5.2021)
Vetrací komín Augustín

Štôlňa Čmele I, 

s výraznou 

suspenziou 

FeO(OH)

Výtok zo štôlne Trojárová

Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Pezinok 



Rožňava – Ďurov Laz (7.7.2021)
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