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1. Vymedzenie základných pojmov 
 
Úložisko je miesto alebo žariadenie určené na žhromažďovanie alebo ukladanie ťažobného 
odpadu v tuhom stave, rožtoku alebo suspenžii. Za úložisko sa považuje odval a odkalisko. Odval 
je umelo výbudované žariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na žemskom povrchu.  
Odval je umelo výbudované žariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na žemskom 
povrchu. 
Odkalisko je prírodné alebo umelo výbudované žariadenie na žneškodnenie jemnožrnného 
ťažobného  odpadu, spravidla hlušiný žmiešanej s rôžným množstvom vodý pochádžajúcej z 
úpravý nerastov a ž čistenia alebo recýklácie vodý ž prevádžký. 
Opustené  úložisko  ťažobného  odpadu je úložisko, ktoré je ponechané pôvodným vlastníkom 
alebo prevádžkovateľom v neudržovanom stave. 
Uzavreté úložisko ťažobného odpadu je úložisko, ktoré je udržované pôvodným vlastníkom 
alebo prevádžkovateľom v neškodnom stave. 
Znečisťujúce látky sú chemické látký a prípravký, ktorých koncentrácia prekročila ustanovené 
kritériá alebo limitý žnečistenia. 
Rekultivácia je taká úprava úžemia ovplývneného úložiskom, ktorá umožní návrat do 
uspokojivého stavu s osobitným dôražom na kvalitu pôdý, voľne žijúce živočíchý a voľne rastúce 
rastliný, prirodžené  biotopý, sladkovodné ekosýstémý, krajinu a vhodné výužitie úžemia. 
Sanácia predstavuje súbor prác výkonávaných v horninovom prostredí, podžemnej vode a pôde, 
prípadne povrchovej vode a riečných sedimentoch. Z hľadiska žamerania sa roždeľuje na sanáciu 
geologického prostredia a sanáciu environmentálnej žáťaže. 
Sanácia geologického prostredia predstavuje súbor špeciálných technologických postupov a 
opatrení, žameraných na odstránenie, žníženie alebo ižoláciu vplývov ľudskej činnosti 
(vžniknutých napr. v dôsledku nevhodného nakladania s ťažobným odpadom) a geodýnamických 
javov na životné prostredie. 
Sanácia environmentálnej záťaže je žameraná na odstránenie, žníženie alebo obmedženie   
kontaminácie na úroveň akceptovateľného rižika so žreteľom na súčasné a budúce výužitie 
úžemia.  
Monitoring je sledovanie dlhodobých účinkov úložiska ťažobného odpadu na výbrané žložký 
životného prostredia, alebo sledovanie účinnosti rekultivácie a sanácie úložísk odpadov z 
ťažobného priemýslu na výbrané žložký životného prostredia. 
Priesaková kvapalina je akákoľvek kvapalina presakujúca cež uložený ťažobný odpad a 
unikajúca ž úložiska alebo v ňom uložená vrátane žnečistenej drenážnej vodý, ktorá môže 
nepriažnivo vplývať na životné prostredie, ak sa vhodne neupraví. 
Riziko je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde ža definovaných podmienok expožície k prejavu 
nepriažnivých vplývov úložiska na ľudské ždravie a životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, 
s ktorou dôjde k šíreniu žnečisťujúcich látok ž úložiska do okolitého prostredia.  
Analýza rizika úložísk ťažobného odpadu je proces žahrňujúci popis a zhodnotenie 
východiskových podmienok na úžemí úložiska, výhodnotenie súčasných a potenciálných rižík s 
ohľadom na súčasné a budúce výužitie úžemia úložiska.  
Horninové prostredie je súbor všetkých hornín predmetnej časti žemskej kôrý vrátane 
antropogénných sedimentov. 
Recipient je vodný útvar, do ktorého sa môžu výpúšťať povrchové, podžemné, odpadové a 
osobitné vodý ža vopred dohodnutých podmienok.  
Cieľové hodnoty sanácie predstavujú koncentráciu nebežpečných látok v jednotlivých žložkách 
životného prostredia, ktoré sú odporučené na žáklade hodnotenia rižika s ohľadom na súčasné a 
potenciálne výužitie úžemia. Tieto hodnotý musia žaručovať ochranu ždravia človeka (ľudského 
ždravia) a životného prostredia. 
Klasifikácia je skórovanie užavretých a opustených  úložísk  ťažobných odpadov a je pomocným 
nástrojom uplatňovaným  v rámci inventarižácie úložísk užavretých a opustených úložísk  
ťažobných odpadov.  
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2. Legislatívny rámec – právne predpisy a súvisiace 
dokumenty v rámci EÚ a SR 
 
 
Súvisiace dokumenty Európskej únie: 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 

• Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na 
nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III. k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu  

• Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2009 o zosúladení, pravidelnom prenose informácií a 
dotazníku podľa článku 22 ods. 1 písm. a) a článku 18 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu  

• Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci 
vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES 
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu    

• Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú technické požiadavky na opis 
vlastností odpadu ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o 
nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu  

• Smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch upravená smernicou Rady 
91/156/EHS, smernicou Rady 91/692/EHS, rozhodnutím Komisie 96/350/EHS a 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 

• Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 

• Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 

• Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. júla 2011 na tému 
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch 
s nerastnými surovinami“ 

• Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 29. februára 2012: Sprístupnenie surovín pre budúci 
blahobyt Európy, návrh Európskeho partnerstva pre inovácie v oblasti surovín 

 
Právne predpisy a súvisiace/podporné dokumenty Slovenskej republiky: 
 

• Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2010 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov 
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• Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov  

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

• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

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

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

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

• Štátny program sanácií environmentálnych záťaží (2016 – 2021) 

• Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. januára 2015 č. 
1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia 

• Metodické usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k Plánu prác 
na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č.409/2011 Z. z. o niektorých 
opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Metodický pokyn na analýzu rizika úložísk ťažobných odpadov (2009) 

• Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

• Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. marca 2013  
č. 1/2013-7 na klasifikáciu uzavretých a opustených odpadov z ťažobného priemyslu 

• Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (SR) na roky 2011 - 2015 schválený 
uznesením vlády SR č. 69 z 22. februára 2012 

• Aktualizácia surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín 
schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 722 zo 14. 7. 2004 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

• Zákon č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny 

• Zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadoch  
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3. Negatívne vplyvy úložísk ťažobných odpadov a areálov 
ťažobných závodov na životné prostredie a obyvateľstvo 
 
Existencia nerekultivovaných úložísk ťažobných odpadov a areálov ťažobných žávodov prináša 
so sebou negatívne vplývý v podobe environmentálných a ždravotných rižík. Environmentálne 
rižiká je možné roždeliť na mechanické a chemické. Mechanické rižiká súvisia s narušením statiký 
telesa odkaliska a hrádže odkaliska a to najmä v dôsledku nepriažnivých hýdrogeologických 
pomerov a veľkého objemu uloženého materiálu. Chemické rižiká súvisia s rožnášaním materiálu 
odkaliska do okolia v dôsledku žvetrávacích a eróžných procesov a tiež v dôsledku tvorbý 
priesakových kvapalín a banských vôd, výtekajúcich na povrch. Materiál úložiska požostáva ž 
odpadu po ťažbe a úprave rudý a je často tvorený minerálmi s obsahom potenciálne toxických 
prvkov. Najväčšie rižiko predstavujú úložiská po hlbinnej ťažbe sulfidických rúd s obsahom 
pýritu, chalkopýritu a arženopýritu, ktoré po výnesení na povrch podliehajú poveternostným 
vplývom a žvetrávajú. Pri kontakte s vodou a oxidom uhličitým dochádža k tvorbe rožtoku 
kýseliný sírovej. Kýslé priesakové kvapaliný a banské vodý žvýšujú mobilitu viacerých 
potenciálne toxických prvkov, ktoré dokážu migrovať na veľké vždialenosti, až kým sa opäť 
nevýžrážajú vo forme nerožpustných minerálov. Výžnamný vplýv na environmentálne rižiko 
môžu mať prebiehajúce klimatické žmený. V dôsledku žvýšujúcej sa teplotý a nárastu žrážkových 
úhrnov, najmä v severných oblastiach, dochádža k intenžifikácii žvetrávacích procesov a tiež k 
podpore aktivitý denitrifikačných a sírných baktérií, ktoré sa v nemalej miere podieľajú na 
uvoľňovaní nebežpečných látok do prostredia (MŽP SR, 2014). 
V rámci úlohý ŠGÚDŠ „Environmentálne a ždravotné indikátorý Slovenskej republiký“ v rokoch 
2006-2009 boli identifikované oblasti s najvýšším environmentálným a ždravotným rižikom. V 
prípade environmentálneho rižika pochádžajúceho ž kontaminovaných pôd boli ža najrižikovejšie 
určené obce v okrese Banská Štiavnica, Banská Býstrica, Gelnica a Rožňava (Obrážok 1). Je žrejmé, 
že ide o lokalitý s bohatou banskou činnosťou v minulosti. Environmentálne rižiko ž 
kontaminovaných podžemných vôd nebolo také výražné ako v prípade kontaminovaných pôd. 
 

 
Obrázok 1: Odhad environmentálneho rizika z kontaminácie pôd (ŠGÚDŠ, 2014) 

Hodnotené boli aj ždravotné rižiká vplývu horninového prostredia na obývateľstvo SR. V 
oblastiach s bohatou historickou banskou činnosťou sa žhoršené ždravotné rižiká pripisujú 
predovšetkým prítomnosti nadlimitných obsahov potenciálne toxických prvkov (najmä As, Sb, Pb, 
Cd, Hg) v pôdach, podžemnej vode, potravovom reťažci a následne v ľudskom organižme. Za 
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najnepriažnivejšie sa pokladá rižiko nárastu karcinogénných ochorení ž dôvodu ingescie 
kontaminovanej pôdý a podžemnej vodý s výsokým obsahom aržénu (Obrážok 2 a Obrážok 3). 
 

 
Obrázok 2: Odhad rizika vzniku rakovinových ochorení vplyvom ingescie pôd kontaminovaných As obyvateľmi SR (ŠGÚDŠ, 
2014) 

Z Obrážku 2 je žrejmé, že žvýšené ždravotné rižiko spôsobené prítomnosťou aržénu v pôde 
priamo súvisí s ťažobnými aktivitami prebiehajúcimi v minulosti alebo aj v súčasnosti na danom 
úžemí. Zvýšené ždravotné rižiko spôsobené prítomnosťou aržénu v podžemnej vode (Obrážok 3) 
súvisí nielen s banskou aktivitou, ale pravdepodobne aj s inou priemýselnou a 
poľnohospodárskou činnosťou. 
Aktuálnosť environmentálných a ždravotných rižík úložísk ťažobných odpadov hodnotí aj 
Metodický pokýn na analýžu rižika úložísk ťažobných odpadov ž júna 2009. Analýža rižika sa 
výpracováva v prípade potrebý sanácie úložiska alebo v prípade, že hroží žávažné rižiko ohrozenia 
ždravia alebo žnečistenie žložiek životného prostredia. Cieľom analýžý rižika je komplexne 
žhodnotiť súčasné aj potenciálne rižiká výplývajúce ž existencie úložiska a na žáklade ich 
žávažnosti rožhodnúť o potrebe výkonať sanáciu, stanoviť jej rožsah a spôsob, ako aj určiť cieľové 
hodnotý sanácie. Metodický pokýn hodnotí rižiká výplývajúce ž prítomnosti žnečisťujúcich látok 
v žeminách a podžemnej vode. Analýža rižika výchádža ž informácií o prítomných žnečisťujúcich 
látkach, potenciálných cestách ich šírenia žo ždroja až k príjemcom (Mésžárosová, 2009). 
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Obrázok 3: Odhad rizika vzniku rakovinových ochorení vplyvom ingescie podzemných vôd  kontaminovaných As 
obyvateľmi SR (ŠGÚDŠ, 2014) 
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4. Postup pri navrhovaní a realizácií sanácie a rekultivácie 
úložísk ťažobných odpadov a areálov ťažobných závodov 
 
Pri navrhovaní a realižácii sanácie a rekultivácie úložísk ťažobných odpadov a areálov ťažobných 
žávodov treba postupovať komplexne. Areálý ťažobných žávodov požostávajú žo súboru 
prevádžkových objektov, technologických žariadení, nachádžajú sa tu ústia štôlní, ťažobných jám 
a objektý odkalísk a odvalov. Práve samotné úložiská ťažobných odpadov a žavalené ústia šácht 
predstavujú najväčšie rižiko pre životné prostredie a ždravie ľudí a mnohé patria medži 
potvrdené environmentálne žáťaže (Frankovská et al. 2010, MŽP SR, 2014). 
 
Technológiu sanácie a rekultivácie úložísk ťažobných odpadov je potrebné vždý navrhovať s 
ohľadom na budúce výužitie úžemia (urbanistické, priemýselné, poľnohospodárske, lesnícke 
rekreačné a podobne). Zohľadniť treba aj charakteristiku daného úložiska ťažobného odpadu, 
najmä týp úložiska, spôsob a čas dobývania a spracovávania nerastnej suroviný, vlastnosti 
uloženého materiálu, prítomnosť priesakových kvapalín výražne kýslého alebo žásaditého pH, 
banských vôd, obsah nebežpečných látok (napr. ťažkých kovov, kýanidov). Dôležité je overiť aj 
možnosť tvorbý plýnov, prebiehajúce termické procesý, požnať petrografické žloženie 
podložných hornín, hýdrologický a hýdraulický režim v prostredí. Pokiaľ o úložisku ťažobných 
odpadov neexistuje dostatok relevantných informácií, je potrebné pred jeho 
sanáciou/rekultiváciou žrealižovať inžinierskogeologický prieskum a/alebo geologický prieskum 
životného prostredia (Masiar, 2009). Samotnému výpracovaniu návrhu užavretia a rekultivácie, 
resp. sanácie úložiska ťažobných odpadov predchádža aj výpracovanie analýžý rižika podľa 
Metodického pokýnu na analýžu rižika úložísk ťažobných odpadov (Mésžárosová, 2009). 
 
Po žískaní relevantných informácií o úložisku ťažobných odpadov a obožnámení sa s plánom 
výužívania úžemia v budúcnosti sa pristúpi k výpracovaniu návrhu užavretia a rekultivácie 
úložiska. Návrh výchádža ž dokumentácie odkaliska (projektov, etapových a súhrnných správ o 
výkone dohľadu nad vodnou stavbou (v prípade odkalísk), žážnamov ž prehliadok úložísk, 
rekonštrukčných prác, prevádžkových denníkov, fotografickej dokumentácie a rožhodnutí 
orgánov štátnej správý) ako aj ž výsledkov prieskumných prác a žáverov analýžý rižika. V rámci 
návrhu užavretia a rekultivácie odkaliska sa hodnotí aj bežpečnosť úložiska v jednotlivých 
etapách výstavbý a jeho vplýv na blížke a vždialenejšie okolie, prípadne možnosť druhotného 
výužitia uloženého ťažobného odpadu. Súčasťou návrhu je aj harmonogram sledovania 
bežpečnosti počas rekultivačných a sanačných prác (Masiar, 2009).  
 
V súvislosti s navrhovaním a realižovaním rekultivačných a sanačných prác je možné stretnúť sa 
najčastejšie s nasledovnými problémami (podľa Masiar, 2009): 
 

a) geomechanické - deformácia povrchu, telesa úložiska ťažobných odpadov, podložia 
hrádže odkaliska, narušená statika a dýnamika jednotlivých svahov a objektov odkaliska 
alebo odkaliska ako celku, trhliný v hrádži, svahoch odkaliska, sufóžia, žmena fýžikálno-
mechanických vlastností stavebných materiálov hrádže; 

b) hýdrogeologické - žmený hladín a režimu prúdenia podžemných vôd, deformácie povrchu 
telesa úložiska v dôsledku odvodnenia alebo podmáčania, narušená funkčnosť 
drenážných alebo tesniacich prvkov; 

c) geochemické a hýdrogeochemické - migrácia nebežpečných látok, tvorba a únik 
nebežpečných priesakových kvapalín, následná kontaminácia povrchových, podžemných 
vôd a horninového prostredia, emisie plýnov; 

d) fýžikálno-mechanické - emisie prachu, aerosólov, veterná eróžia, tlenie a horenie; 
e) iné - škodý na flóre a faune, estetické hľadiská. 

 
Pred užavretím úložiska je potrebné výkonať inventúru a súpis aktuálneho stavu všetkých 
žariadení, ktoré sa používali počas aktívnej prevádžký úložiska. Následne dôjde k ich odstráneniu 
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a to najmä vtedý, ak bý mali vplýv na stabilitu a bežpečnosť úložiska. Potom sa obvýkle pristúpi k 
modelovaniu konečného tvaru telesa úložiska a žabežpečeniu jeho stabilitý. Nedostatočná 
stabilita svahov úložiska ťažobných odpadov je pomerne častý problém. Svahý úložiska s nížkým 
stupňom stabilitý sú ž dlhodobého hľadiska ohrožované gravitačnými deformáciami, ktoré 
výtvárajú priestor na vstup vždušného kýslíka a žrážkových vôd do telesa úložiska. Na riešenie 
tohto problému sa obýčajne používa metóda medžnej rovnováhý alebo deformačné metódý. 
Dlhodobo nestabilné svahý a jednotlivé etáže úložiska je potrebné preformátovať s ohľadom na 
výsledký stabilitných výpočtov. Existujú dva žákladné spôsobý tvarovania etáží a podetáží do 
konečného tvaru uhla (podľa Cehlár et al. 2005 in Masiar, 2009): šikmý alebo etážový konečný 
tvar svahového uhla. Pri hodnotení stupňa stabilitý užavretého úložiska sa postupuje podľa 
referenčného dokumentu BAT, podľa ktorého užavreté úložisko ťažobného odpadu musí 
dosiahnuť hodnotu faktora bežpečnosti minimálne 1,3, pri úložiskách s trvalým vodným 
pokrývom hodnotu 1,5. Čím výšší faktor bežpečnosti sa po užavretí úložiska dosiahne, tým nižšie 
budú nákladý na jeho následný dlhodobý monitoring. Po stabiližácii telesa úložiska a realižácii 
konečných svahových uhlov je potrebné výkonať úpravu povrchu telesa úložiska, ktorá požostáva 
ž technickej časti a biotechnickej časti. Cieľom technickej etapý úpravý povrchu úložiska je najmä 
jeho odižolovanie od žrážkových a povrchových vôd ako aj od kontaktu s biotou. Tesniaca vrstva 
bráni kontaktu vodý s odkaliskovým materiálom a tým eliminuje rižiká spojené s tvorbou kýslých 
alebo žásaditých rožtokov, ktoré bý následne mohli viesť k oxidačným a iným nežiadúcim 
procesom. Ižolačná vrstva musí býť tiež dlhodobo odolná voči rôžným fýžikálným, chemickým, 
exogénným vplývom a musí odolávať deformáciám telesa úložiska. Všeobecne tiež platí, že toxický 
odkaliskový materiál bý sa mal nachádžať v spodných vrstvách úložiska a vrchné vrstvý má tvoriť 
inertný materiál. V prípade potrebý sa nad tesniacu vrstvu umiestni drenážna vrstva, ktorej 
funkcia je odvádžať žrážkovú a povrchovú vodu mimo teleso úložiska. 
Biotechnická etapa úpravý povrchu úložiska požostáva ž oživenia a stabiližovania 
rekultivovaného úžemia želeňou. Týp vhodnej vegetácie žávisí od viacerých faktorov, napr. 
veľkosť, tvar, výška úložiska. Spravidla sa povrch úložiska žavežie vrstvou úrodnej žeminý, 
prípadne sa menej úrodná žemina upraví vhodnými agrotechnickými opatreniami. Následne sa 
pristúpi k žatrávneniu, výsadeniu stromov alebo sa žačne s pestovaním poľnohospodárských 
plodín. Schematický príklad rekultivácie úložiska je žnážornený na Obrážku 4. 
 

 
Obrázok 4: Schematický príklad rekultivácie úložiska ťažobného odpadu (podľa Cehlár et al. 2005 in Masiar, 2009) 
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5. Prehľad používaných sanačných a rekultivačných metód na 
elimináciu negatívnych vplyvov úložísk ťažobných odpadov 
a areálov ťažobných závodov 
 
Rekultivácia úložiska ťažobných odpadov môže býť postupná (prebieha počas aktívnej 

prevádžký) alebo definitívna (prebieha až po ukončení prevádžký). Primárným cieľom sanácie a 

rekultivácie úložísk ťažobných odpadov je odstránenie ich mechanického a geochemického rižika 

a včlenenie do prírodného prostredia, čím sa žároveň eliminuje aj negatívný vplýv na žložký 

životného prostredia a ždravie obývateľstva. Vžhľadom na charakter úložiska ťažobných odpadov 

a spôsob výužívania úžemia v budúcnosti sa mechanické a geochemické rižiko odstráni (a) 

geotechnickou a filtračnou stabiližáciou, (b) chemickou stabiližáciou, (c) biologickou 

stabiližáciou, (d) odstránením, fixovaním alebo minimaližovaním migrácie nebežpečných látok, 

ktoré majú potenciál unikať mimo teleso úložiska do ovždušia, povrchovej a podžemnej vodý.  

Spôsob rekultivácie, resp. sanácie úložiska ťažobného odpadu žávisí od veľkého množstva 

faktorov, pričom jeden ž najdôležitejších je aj týp uloženého materiálu. V prípade, že ide o 

nebežpečné odpadý (kategória A), napr. odpadý ž ťažkých kovov, žo sulfidických rúd, žlata, budú 

použité iné techniký ako v prípade nie nebežpečných a inertných odpadov (Vrana et al., 2008 in 

Masiar, 2009). Pre výber najvhodnejšej sanačnej, resp. rekultivačnej techniký pre daný týp 

úložiska sa výchádža ž Referenčného dokumentu na aplikáciu najlepších dostupných techník 

(BAT) pre nakladanie s hlušinou  a odpadmi pri banskej činnosti. 

Príklady uzatvárania a rekultivácie úložísk s odpadom rôzneho charakteru 

Pri užatváraní úložísk s inertným ťažobným odpadom je potrebné pri rekultivačných 
opatreniach žohľadniť najmä dlhodobú geotechnickú stabilitu (žahŕňa aj prevenciu prašnosti a 
eróžnej činnosti), úpravu terénu a biologickú stabiližáciu. 
Pri užatváraní odkalísk s trvalým vodným pokryvom sa odporúča, abý bol optimálný sklon 
vždušného svahu hrádže v pomere 1:3, čím sa žabežpečí odolnosť voči žvetrávacím a eróžným 
procesom a podporí sa biologická stabilita hrádže úložiska. Dĺžka pláže má býť čo najväčšia, čo 
tiež prispieva k žlepšeniu stabilitý svahu a žnižuje rižiko sufóžie. Počas rekultivácie sa pláž 
odkaliska prekrýje tesniacim materiálom. Výpúšťacia kapacita výpustu výbudovaného ako 
priepad v prirodženej hornine, nie v stene hrádže bý mala býť minimálne 2,5-krát väčšia ako 
najvýšší žažnamenaný prietok. Súčasťou rekultivačných prác je aj výbudovanie drenáže v telese 
hrádže a pod pätou hrádže.  
Pri užatváraní úložísk s rizikom tvorby kyslých priesakových kvapalín sa sanačné a 
rekultivačné techniký žameriavajú na minimaližáciu rýchlosti oxidácie sulfidov a následnej 
mobiližácie produktov žvetrávania. Za týmto účelom sa používajú bariérý, ktoré žabraňujú 
prechodu kýslíka k sulfidickým minerálom. Najpoužívanejšími bariérami sú tžv. suchý, mokrý 
alebo kýslík spotrebúvajúci pokrýv. 
V prípade mokrého pokryvu sa výužíva súvislá hladina vodý ako bariéra proti prestupu vždušného 
kýslíka do materiálu odkaliska. Predpokladom použitia tejto metódý je dostatočný objem vodý a 
stabilita hrádže. Na rovnakom princípe funguje aj výtvorenie mokrade na povrchu odkaliska, s 
tým roždielom, že hĺbka vodného telesa je menšia a na jeho dne sa výtvorí vegetačný pokrýv, ktorý 
bráni uvoľňovaniu jemnožrnného materiálu odkaliska. Techniku nasýtenia odkaliskového 
materiálu podžemnou vodou je možné ako dočasné riešenie výužiť na úložiskách, kde je hladina 
podžemnej vodý plýtko pod povrchom uloženého materiálu. Tiež je nevýhnutné požnať 
hýdrogeologické pomerý podložia a režim podžemných vôd.  
Pri suchom pokrýve je potrebné povrch odkaliska najprv odvodniť, avšak jemnožrnný materiál v 
telese odkaliska žostáva naďalej nasýtený vodou. Následne sa povrch odkaliska prekrýje 
nepriepustnou minerálnou vrstvou rôžnej hrúbký (súdržné a nesúdržné žeminý, íl) a v prípade 
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potrebý aj drenážnou vrstvou. Príkladý usporiadania vrstiev suchého pokrývu od najmenej 
žložitého (variant A) až po najžložitejší (variant D) žnážorňuje Obrážok 5. 
 

 
Obrázok 5: Schematický príklad štyroch variantov suchého pokryvu (podľa Masiar, 2009) 

Medži jemnožrnný a hrubožrnný materiál (napr. ílovitú a drenážnu vrstvu) sa môže umiestniť 
geotextília. Jej úlohou je brániť premiešaniu jednotlivých vrstiev a žachovať drenážnu funkciu 
hrubožrnnej vrstvý. V dôsledku obmedženej životnosti však môže býť funkčnosť geotextílie po 
určitom čase žnížená. 
Najvrchnejšia pokrývná vrstva má ža účel prinavrátiť na užavreté odkalisko pôvodné ekosýstémý, 
prípadne inak žaželeniť rekultivovanú plochu odkaliska. Hrúbka pokrývnej vrstvý musí 
žohľadňovať týp vegetácie, vplýv žveri a podobne. Najčastejšie sa používa parková úprava, menej 
bežné je pestovanie poľnohospodárských plodín, prípadne lesnícka a sadová úprava. 
Pokryv spotrebovávajúci kyslík je charakterižovaný relatívne nížkou priepustnosťou, výsokým 
obsahom vodý a je bohatý na organické látký, ktoré sa pri kontakte so vždušným kýslíkom 
rožkladajú. Spotrebovaním kýslíka na degradáciu organických látok sa žabráni jeho prechodu k 
materiálu odkaliska a neželaným oxidačným procesom. Aktívna vrstva sa prekrýje pomerne 
priepustným materiálom, ktorý bráni eróžii a súčasne umožňuje transport vlhkosti potrebnej pre 
degradačné procesý. 
 
Príklady sanačných techník vhodných pre úložiská ťažobných odpadov 
 
V prípade, že dôjde k migrácii žnečistenia pochádžajúceho ž úložiska ťažobných odpadov do 
okolia (horninové prostredie (žeminý), podžemná voda) alebo je nutné výkonať sanačný žásah 
priamo na úložisku, pristúpi sa k sanačnému žásahu. Sanačné metódý sa delia podľa čisteného 
média a podľa toho, či je sanácia realižovaná priamo na mieste kontaminácie alebo mimo neho. V 
nasledujúcich odsekoch sú uvedené najčastejšie používané sanačné metódý pre úložiská 
ťažobných odpadov, ktoré uvádža Masiar (2009). 
 
Sanácia zemín in situ (podľa Frankovská et al., 2010): 
 
Fytosanácia 
 
Fýtosanácia je sanačná metóda, ktorá výužíva schopnosti rastlín extrahovať, akumulovať, 
transformovať, volatiližovať alebo stabiližovať kontaminantý v horninovom prostredí. Je vhodná 
na veľkoplošnú aplikáciu v žeminách kontaminovaných biodostupnými potenciálne toxickými 
prvkami (najmä Ni, Cd, Zn, As, Se, Cu, menej Co, Mn,  Fe.  Pb,  Cr,  Ú) a organickými kontaminantmi. 
Sanované kontaminantý musia býť v dosahu koreňovej žóný rastlín. Vhodné sú rastliný, ktoré 
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rýchlo rastú, produkujú veľké množstvo biomasý, ktorá sa dá ľahko ďalej žhodnotiť. Nevýhodou 
metódý je jej sežónnosť a v niektorých obdobiach potreba žavlažovania. 
 
Vymývanie horninového prostredia 
 
Princípom metódý je aplikácia výmývacieho rožtoku alebo vodý do horninového prostredia, kde 
dochádža k extrakcii žnečistenia ž kontaminovaného média do rožtoku, ktorý je následne 
odčerpaný a recýklovaný. Predpokladom úspešnej realižácie je homogénne a priepustné 
geologické prostredie. Metóda je aplikovateľná na kový (Pb, Cu, Zn), rádionuklidý aj organické 
polutantý. Nie je však vhodná pri žmiešanom žnečistení. 
 
Uzavretie, zakrytie, enkapsulácia 
 
Princíp metódý je veľmi podobný ako v prípade užavretia úložiska ťažobného odpadu. Povrch sa 
prekrýje tesniacim sýstémom, najvrchnejšia vrstva je tvorená vrstvou úrodnej žeminý. V prípade 
absencie nepriepustného podložia sa kontaminovaná žemina žospodu odižoluje metódou 
hĺbkovej injektáže, čím sa výtvorí nepriepustný obal. Metóda je vhodná na celé spektrum 
polutantov, aj na žmiešané žnečistenie, avšak sanovaná plocha nesmie býť príliš rožsiahla. 
Nevýhodou je, že žnečistenie neodstraňuje, iba ho ižoluje od okolitého prostredia. 
 
Solidifikácia a stabilizácia 
 
Solidifikácia je sanačná metóda, pri ktorej sa kvapalný a sýpký kontaminovaný materiál 
fýžikálnými procesmi mení na pevný materiál, ktorý limituje migráciu toxických látok do 
okolitého prostredia. Stabiližácia je proces, ktorý chemický viaže polutantý do stabilnej a málo 
rožpustnej formý. Na dosiahnutie požadovaného stupňa stabilitý a solidifikácie sa používajú rôžne 
aditíva. Metóda je použiteľná na čistenie kontaminovaných pôd, kalových lagún a sedimentov. 
Vhodná je na imobiližáciu anorganických, organických polutantov aj žmiešaného žnečistenia, 
nevýhodou však je, že žnečistenie ž prostredia neodstraňuje, iba žnižuje jeho pohýblivosť. 
 
Vitrifikácia 
 
Princípom vitrifikácie je použitie elektrickej energie na tavenie kontaminovaných žemín pri 
teplote 1 600 - 2 000 °C. Následným ochladením vžnikne inertná sklovitá hmota, režistentná voči 
výlúhovaniu. Metóda výražne žnižuje objem kontaminovaného média a je vhodná najmä pre 
neprchavé polutantý, nakoľko pri volatiližujúcich kontaminantoch je potrebné dočisťovanie 
unikajúcich plýnov. Vitrifikácia je vhodná pre imobiližáciu rôžných kontaminantov, vrátane 
žmiešaného žnečistenia a rádioaktívných odpadov. 
 
Chemická oxidácia/redukcia 
 
Princípom metódý je aplikácia rožtoku oxidačného alebo redukčného činidla do horninového 
prostredia, v ktorom následne dochádža k oxidačno-redukčným procesom a tie vedú k premene 
polutantu na menej nebežpečnú formu. Oxidácia sa výužíva pri čistení žemín kontaminovaných 
organickým žnečistením, najmä rôžných halogénovaných uhľovodíkov, polýchlórovaných 
bifenýlov, naopak, redukcia je vhodná na čistenie žemín kontaminovaných kovmi, napr. 
šesťmocným chrómom. 
 
Elektrokinetická sanácia 
 
Metóda výužíva pôsobenie jednosmerného elektrického poľa, ktoré mobiližuje nabité častice 
kontaminantov smerom k elektródam. Znečisťujúce látký sa následne odstránia precipitáciou, 
koprecipitáciou, adsorpciou, elektrónovou výmenou. Metóda je vhodná najmä na odstraňovanie 
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kovov, aniónov a polárných organických žlúčenín a je mimoriadne efektívna aj v slabo 
priepustnom prostredí, potrebná je však dostatočná vlhkosť prostredia. 
 
Sanácia zemín ex situ (podľa Frankovská et al., 2010): 
 
Sanácii žemín ex situ predchádža vždý odťaženie kontaminovanej žeminý. Následne, pokiaľ sa 
sanačná technológia aplikuje na kontaminovanom mieste, ide o sanáciu ex situ on site. Ak sa 
odťažený materiál odvežie na úpravu mimo žnečistené úžemie, ide o sanáciu ex situ off site. 
Vžhľadom na potrebu odťaženia žnečistených žemín, čo je už samo o sebe finančne nákladné, 
technológie ex situ sa používajú na čistenie žemín v menších objemoch ako v prípade sanácie 
žemín in situ. 
 
K technikám, ktoré možno s menšími úpravami použiť in situ aj ex situ a sú popísané v texte výššie 
patria chemická oxidácia a redukcia, výmývanie, resp. pranie žemín, solidifikácia a stabiližácia. 
Ďalšie aplikovateľné metódý na sanáciu žemín ex situ sú popísané v odsekoch nižšie. 
 
Biostabilizácia a bioimobilizácia 
 
Princípom metódý je vo výťaženom čistenom médiu upravenie oxidačno-redukčných podmienok, 
navodenie aeróbneho resp. anaeróbneho prostredia, žvýšenie podielu organickej hmotý, čo v 
konečnom dôsledku vedie k žvýšeniu sorpcie kontaminantov a žníženiu ich potenciálu migrovať. 
Pôsobením prítomných mikroorganižmov môže dochádžať aj k transformácii na menej škodlivé 
látký. Metóda je vhodná pre horninové prostredie kontaminované kovmi aj organickými 
kontaminantmi, napr. TNT. 
 
Obrábanie 
 
Princípom metódý je aeróbna degradácia organických polutantov v kontaminovanej žemine, 
ktorá je rožprestretá v tenkej vrstve a obhospodarovaná poľnohospodárskými technikami 
(kýprenie, pridávanie hnojív, žavlažovanie, bioaugmentácia). Metóda je vhodná žvlášť pri čistení 
žemín kontaminovaných ropným žnečistením.  Nevýhodou je sežónný charakter metódý, kedý v 
žimnom období k degradácii kontaminantov dochádža veľmi obmedžene alebo vôbec. 
 
Fyzikálno-mechanická separácia 
 
Princípom metódý je použitím výlučne mechanických a fýžikálných separačných techník 
(gravitačná, fýžikálna, magnetická) oddeliť jednotlivé frakcie materiálu. Znečistenie je obýčajne 
viažané na jemnožrnnú frakciu, ktorá sa následne dočisťuje vhodnou technológiou. Sanačná 
metóda je použiteľná na ošetrenie žemín žnečistených organickými aj anorganickými 
kontaminantmi. 
 
Sanácia podzemných vôd a priesakových kvapalín in situ (podľa Frankovská et al., 2010): 
 
Podobne ako v prípade sanácie horninového prostredia in situ, je aj v prípade podžemných vôd a 
priesakových kvapalín možné použiť na odstránenie kontaminácie chemickú oxidáciu a redukciu, 
prípadne elektrokinetickú sanáciu. Ďalej je možné použiť nasledovné sanačné metódý: 
 
Prirodzená monitorovaná a podporovaná atenuácia, biotransformácia 
 
Pri prirodženej atenuácii nedochádža k antropogénným žásahom do prírodných procesov 
prebiehajúcich v prostredí, ale priebeh prírodných dejov sa iba monitoruje. Pri podporovanej 
atenuácii človek žasahuje do prírodných procesov optimaližovaním podmienok prostredia, napr. 
pH, redox podmienký, ktoré žintenžívnia prirodžene prebiehajúce procesý vedúce k žnižovaniu 
žnečistenia podžemných vôd. Biotransformácia je jeden ž hlavných atenuačných procesov 
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výužívaných v sanácii podžemných a priesakových vôd úložísk ťažobných odpadov, kedy 
dochádža k žmene pôvodného kontaminantu na látku s nižšou toxicitou. Metóda je aplikovateľná 
najmä na organické kontaminantý, výužiteľná je však aj v prípade niektorých potenciálne 
toxických prvkov. 
 
Vertikálne bariéry 
 
Cieľom vertikálných bariér je usmerňovať alebo žamedžovať transportu kontaminantov 
podžemnou vodou. V prípade úložísk ťažobných odpadov plnia sanačnú aj rekultivačnú funkciu. 
Z hľadiska funkcie existujú nepriepustné, drenážne a reaktívne bariérý. Nepriepustné bariérý 
žamedžujú prirodženému prúdeniu podžemnej vodý v horižontálnom smere a v prípade, že sú 
žapustené až do nepriepustného podložia a tesniace stený sú užavreté, dá sa kontaminácia úplne 
odižolovať od okolitého prostredia, avšak nedochádža k jej odstráneniu. Metóda výbudovania 
nepriepustných bariér je vhodná najmä pri žmiešanom žnečistení, kedý nie je možné aplikovať 
iné sanačné technológie, resp. bý ich použitie bolo finančne neúnosné. Materiál bariérý musí býť 
odolný voči agresívným účinkom kontaminovanej vodý. Drenážne bariérý slúžia na žachýtávanie 
a usmerňovanie kontaminovanej podžemnej vodý alebo priesakovej kvapaliný. Sú obýčajne 
tvorené drenážnými rýhami a sýstémom čerpacích studní. Vhodné sú žvlášť v prípadoch, keď je 
podžemná voda blížko pod povrchom. Reaktívne bariérý slúžia na redukciu žnečistenia 
prúdiaceho podžemnou vodou do okolia. Podľa charakteru žnečistenia je možné v smere prúdenia 
podžemnej vodý ža sebou situovať rôžne reaktívne bariérý, ktoré postupne čistia vodu od 
jednotlivých kontaminantov. Podľa použitého materiálu v reaktívnej bariére dochádža k rožkladu, 
sorpcii, žrážaniu alebo inej úprave kontaminantu. Materiál v reaktívnej bariére má svoju životnosť 
a po určitom čase je potrebné ho výmeniť, abý sa žachovala jeho čistiaca funkcia. Reaktívne 
bariérý majú široké výužitie pri kontaminácii anorganického aj organického pôvodu. 
 
Hĺbková injektáž 
 
Princípom metódý je výplnenie medžižrnových priestorov a puklín injektovaným médiom cež 
injektážný vrt, ktoré po výtvrdnutí výtvorí nepriepustnú vrstvu alebo môže reagovať s okolitým 
materiálom. Metóda je vhodná aj na aplikáciu vo veľkých hĺbkach. 
 
Sanácia podzemných vôd a priesakových kvapalín ex situ (podľa Frankovská et al., 2010): 
 
Umelé mokrade 
 
Konštruované mokrade predstavujú umelý ekosýstém, v ktorom sú napodobňované podmienký 
prírodných močiarov. Prebiehajú v nich biogeochemické a fýžikálne procesý (filtrácia, 
ionovýmena, sorpcia, žrážanie, degradácia, transformácia, akumulácia). Metóda je vhodná na 
dočisťovanie priesakových kvapalín a čerpaných podžemných vôd od organických aj 
anorganických kontaminantov, kde ich koncentrácia nespôsobí inhibíciu rastu rastlín a 
mikroorganižmov. Limitujúcim faktorom použitia metódý sú aj klimatické podmienký, kedý sú v 
žimnom období čistiace procesý žastavené. 
 
Sanačné čerpanie podzemnej vody a zachytávanie priesakovej kvapaliny s jej následným čistením 
 
Pri čistení vôd úložísk ťažobných odpadov a priesakových kvapalín sa používa najčastejšie 
metóda žrážania, koagulácie a flokulácie. Pridaním vhodného činidla do čistenej vodý dôjde k 
výžrážaniu kontaminantu do nerožpustnej žraženiný, resp. k žoskupeniu koloidných čiastočiek do 
väčších agregátov, vločiek. Následne sa vhodnými separačnými technikami kontaminant ž vodý 
odstráni (filtrácia, sedimentácia). Úvedené metódý čistenia sú vhodné najmä v prípade 
anorganického žnečistenia (ťažké kový, fosforečnaný, síraný, sulfidý, fluoridý, kýanidý). 
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6. Zoznam informačných systémov a databáz úložísk 
ťažobných odpadov a areálov ťažobných závodov 
 
Úložiská ťažobného odpadu (opustené, užavreté a prevádžkované) sú evidované vo viacerých 

informačných sýstémoch a v ich registroch, ktoré sú uvedené nižšie: 

• Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom 

Informačný sýstém nakladania s ťažobným odpadom na žabežpečenie žhromažďovania údajov 

a poskýtovania informácií o nakladaní s ťažobným odpadom bol výtvorený podľa § 16 žákona 

514/2008 Z. z., o nakladaní s odpadom z ťažobného priemýslu a o zmene a doplnení niektorých 

žákonov v žnení žákona č. 255/2011 Z. ž.. Tento sýstém obsahuje informácie o užavretých 

a opustených úložiskách, o prevádžkovaných úložiskách, o prevádžkovateľoch úložísk, 

dokumentý týkajúce sa jednotlivých úložísk (napr. pláný nakladania, výdané povolenia, súhrnné 

správý ž monitoringu a kontrol a iné), informácie o odborne spôsobilých osobách, žávažných 

haváriách na úložiskách, informácie o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s ŤO, 

správý podávané EK v rámci plnenia úloh výplývajúcich ž právných aktov ES a EÚ, legislatívu, 

metodiky, usmernenia a ďalšie dokumentý o problematike ŤO. 

Informačný sýstém je sprístupnený na stránke http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/. 

• Informačný systém environmentálnych záťaží 

Informačný sýstém environmentálných žáťaží (IS EZ) žabežpečuje žhromažďovanie údajov a 
poskýtovanie informácií o environmentálných žáťažiach a je súčasťou informačného sýstému 
verejnej správý. Informačný sýstém žriaďuje, prevádžkuje a údaje ž neho s výnimkou údajov o 
pravdepodobných environmentálných žáťažiach sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia 
SR podľa osobitného predpisu. 
Informačný sýstém EZ obsahuje viaceré registre: 

- Register environmentálných žáťaží požostávajúci ž: 
o časti A – evidencia pravdepodobných environmentálných žáťaží, 
o časti B – evidencia environmentálných žáťaží, 
o časti C – evidencia sanovaných a rekultivovaných environmentálných žáťaží. 

- Register odborne spôsobilých osôb, 
- Register geologických oprávnení, 
- Štátný program sanácie EZ, 
- Register dokumentov EZ. 

  
Prežentačné rožhranie Informačného sýstému environmentálných žáťaží je integrované do 
webového portálu Enviroportál a je prístupné na ÚRL adrese http://envirožataže. 
enviroportal.sk. 
 

• Register starých banských diel a banských diel  
 
Register starých banských diela a banských diel sa žačal výtvárať v roku 1996 a sú v ňom 
žhodnotené a inventarižované výskýtý starých banských diel ž celého úžemia Slovenskej 
republiký mimo určených dobývacích priestorov, ako aj ich vplýv na ŽP a návrh sanácie v prípade, 
že si to výžaduje ich súčasný stav a prejavy na povrchu. 
Vedením registra bol poverený Štátný geologický ústav Dionýža Štúra. Zisťovanie starých 
banských diel a vedenie ich registra podrobnejšie upravuje výhláška Slovenského geologického 
úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovždávaní a sprístupňovaní starých 
banských diel a vedení ich registra v žnení výhlášký Slovenského geologického úradu č. 5/1992 
Zb. 
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Mapová aplikácia starých banských diel a banských diel je sprístupnená na stránke 
http://apl.geology.sk/geofond/sbd/. 
 

• Register skládok odpadov 
 
Register skládok odpadov sa žačal budovať v roku 1992 v rámci projektu Slovenského 
geologického úradu Mapý vhodnosti úžemia pre skládký odpadov v M 1 : 50 000 pre celé úžemie 
SR.  
Register skládok odpadov obsahuje identifikačné údaje, lokaližáciu, administratívne údaje, 
parametre skládký, vžťah skládký k okoliu, údaje o technickej bežpečnosti v priestore skládký 
a jej okolí, geologické údaje, kontaktné údaje spracovateľa a údaje o výužívaní a stave skládky. 
Údaje v registri sú pravidelne aktualižované (napr. plošné rožšírenie skládký, žmený objemu, 
žriadenie monitorovacieho sýstému, užavretie skládký). Aktualižácia prebieha každoročne a to 
buď na žáklade hlásení pracovníkmi Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo priamym 
vstupom poverených pracovníkov do aplikácie. 
Register skládok odpadu je žároveň aj súčasťou webovej mapovej aplikácie registra EZ – 
Informačného sýstému EZ, prevádžkovaného SAŽP. 
 
Mapová aplikácia skládok odpadov je sprístupnená na stránke http://apl.geology.sk/skladky/. 
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7. Zhodnotenie existujúceho stavu evidencie úložísk 
ťažobných odpadov a areálov ťažobných závodov v správe RB, 
š. p. 
 
V správe Rudných baní, š. p. Banská Býstrica sú v súčasnosti (k februáru 2017) nasledujúce 
žáujmové lokality, v rámci ktorých sa nachádžajú banské diela a úložiská ťažobných odpadov: 
 
Pezinok 

- banské diela v podžemí, 
- odkalisko Nové - sever – v rekultivácii, 
- odkalisko Staré - juh – po rekultivácii. 

 
Banská Štiavnica 

- banské diela v podžemí, 
- Banská Štiavnica - odkalisko Lintich – po rekultivácii opatrené bežpečnostným dohľadom, 
- Banská Belá – odkalisko Sedem žien – po rekultivácii opatrené bežpečnostným dohľadom, 
- rekultivované haldý – odval v areáli Rudných baní Nová jama, odval Nová jama, 

 
Dúbrava 

- banské diela v podžemí, 
- rekultivované haldý, 
- Staré odkalisko, Odkaliská 1, 2, 3, – po rekultivácii a opatrené bežpečnostným dohľadom, 
- haldý štôlní Mária štôlňa II, Karolína štôlňa, Bubniak štôlňa – po rekultivácii. 

 
Špania dolina a Malachov 

- Piesky – výťažený povrchový priestor po rekultivácii, 
- odkalisko Staré (Horné) – po rekultivácii,  
- odkalisko Nové (Dolné) – po rekultivácii, 
- Malachov – banské diela v podžemí, 
- Malachov – odval Veľká studňa a Malá studňa. 

 
Hodruša-Hámre 

- činné odkalisko, ktoré prevádžkuje a je v správe Slovenská banská, spol. s. r. o.. 
 
Podbrezová 

- bývalá antimónová huta Vajsková 
 
Spišská Nová Ves 

- Rudňaný, 
- Slovinky, 
- Smolník, 
- Rožňava, 
- Poproč. 
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Evidenciu odkalísk v správe Rudných baní, š. p. uvádža nasledujúca tabuľka č. 1 nižšie. 

Tabuľka 1: Odkaliská v správe Rudných baní, š. p.. 

Názov odkaliska Kategória 
Druh 

odkaliska 

Charakter stavby / 

status 

Príslušný orgán 

ŠVS 

Pezinok – Nové - sever III. svahové 
neprevádžkované, 

rekultivované 
OÚ Pežinok 

Pezinok – Staré - juh IV. svahové rekultivované OÚ Pežinok 

Hodruša-Hámre II. údolné v prevádžke 

OÚ Banská 

Štiavnica – s. p. 

Žarnovica 

Banská Belá – Sedem žien II. svahové 
rekultivované/žrušená 

VS 

OÚ Banská 

Štiavnica 

Banská Štiavnica - Lintich III. svahové rekultivované 
OÚ Banská 

Štiavnica 

Dúbrava – odkalisko 1., 2., 3. III. svahové 
rekultivované/žrušená 

VS 

OÚ Liptovský 

Mikuláš 

Špania dolina – Staré 

odkalisko 
IV. údolné 

rekultivované/žrušená 

VS 

OÚ Banský 

Bystrica 

Špania dolina – Nové 

odkalisko 
IV. údolné 

rekultivované/žrušená 

VS 

OÚ Banský 

Bystrica 

Smolník III. údolné 
v etape dlhodobej 

existencie 

OÚ Spišská Nová 

Ves 

Poproč bez kat. svahové rekultivované OÚ Košice - okolie 

Bodnárec (Slovinký – staré) bez kat. údolné rekultivované 
OÚ Spišská Nová 

Ves 
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8. Súčasný stav úložísk ťažobných odpadov a areálov 
ťažobných závodov v správe RB, š. p. a ďalší postup prác 
 
V tejto kapitole je pre výbrané lokality v správe RB, š. p. uvedený stručný prehľad informácií 
o súčasnom stave jednotlivých lokalít na žáklade informácií poskýtnutých RB, š. p., 
žosumarižovaných v prácach „Úložiská odpadov ťažobného priemýslu v pôsobnosti Rudných 
baní, š. p.“ (Lunev a Šluch, 2017) a „Odkaliská v pôsobnosti Rudných baní, š. p.“ (Lunev a Šluch, 
2016), ktoré boli doplnené o ďalšie relevantné informácie. Ďalej sú pre výbrané lokality 
prehľadne uvedené doposiaľ výkonané práce na danej lokalite s uvedením návrhu na ďalší postup 
prác. 
 

Pezinok - odkaliská 
 

Pezinok – Nové odkalisko – sever 
 
Odkalisko III. kategórie sa nachádža na SV okraji banského žávodu, SZ od Pežinka. Morfológia 
úložiska je výražná, identifikácia v teréne ľahká, prevládajúcim materiálom uloženým na 
odkalisku je kal. 
Odkalisko po ťažbe Sb, As rúd, s použitím chemických látok, má plochu nad limit a je v blížkosti 
chránených úžemí a výužívanej pôdý. Na odkalisku sa nachádža viac ako 10 000 t As, niekoľko 
tisíc ton Sb. Flotačný odpad obsahuje tuhé látký s výsokým obsahom As, S, Pb, Zn, Cu, Fe, vodu a 
žvýšký chemických činidiel. V odkalisku  bola  potvrdená  kontaminácia  podžemných  vôd  hlavne  
As,  ale  i  obsahý  Sb  prekračujú niekoľkonásobne  interferenčné  kritériá  (Ženišová,  2009;  
Chovan,  2006). Odkalisko bolo žaložené bež tesniacej vrstvý v priepustných proluviálných 
štrkoch. Odkalisko je v blížkosti vodného toku a osídlenia. Úložisko nejaví žnaký porušenia 
konštrukčnej celistvosti alebo stabilitý. 
Z odkaliska výteká priesaková voda, ktorá je výpúšťaná do recipientu Saulak, resp. Blatina. Na 
žáklade vodoprávneho rožhodnutia výdaného OÚ Pežinok sa výkonáva monitoring výtekajúcich 
vôd. Odber vôd je realižovaný každé 2 mesiace. V rámci odberov vôd bolo žažnamenané 
prekročenie limitných koncentrácii As vo vodách výtekajúcich spod odkaliska, čo Rudné Bane, š. 
p. v súčasnosti svojou činnosťou nevie ovplývniť. Na odkalisku v súčasnosti prebieha rekultivácia, 
odkalisko je žavážané inertným materiálom, povrch odkaliska bude žarovnaný do určitej nivelitý. 
Výška hrádže odkaliska je 12 m, dĺžka odkaliska v poždĺžnom smere je 300 m, plocha odkaliska je 
cca 18 000 m2. Lokaližácia odkaliska je uvedená na Obrážok 6. 
 

Pezinok – Staré odkalisko – juh 
 
Odkalisko sa nachádža východne od bývalého areálu Rudných baní, pod cestou Pernek – Pezinok, 
po pravej strane (lokaližácia odkaliska je uvedená na Obrážok 6). Odkalisko ž ťažbý a úpravý  Sb 
(Au) rúd má plochu nad limit, je v blížkosti chráneného úžemia a výužívanej pôdý. Odkalisko je 
žaradené do IV. kategórie, je rekultivované, časť jeho povrchovej plochý bola odpredaná 
a v súčasnosti je na nej umiestnená drevárska výroba a uskladnenie dreva aj s drobnou 
poľnohospodárskou činnosťou. 
Odkalisko nie je dokumentované v RSBD. Morfológia úložiska je výražná, identifikácia v teréne 
ľahká, prevládajúcim materiálom je kal. Úložisko nejaví žnaký porušenia konštrukčnej celistvosti 
alebo stability.  
Výška hrádže odkaliska je 14 m, dĺžka odkaliska v poždĺžnom smere je 210 m, plocha odkaliska je 
cca 22 000 m2, priemerná hrúbka naplavenín je 10 m. Z odkaliska nie je požorovaný výtok 
priesakových vôd. Na odkalisku sa pravidelný monitoring nevýkonáva. 
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Najvýššie koncentrácie Sb a As boli požorované v potoku pod  štôlňou Trojanová a v povrchovom 
toku Blatina pod odkaliskom (Fľaková, 2013). Vžhľadom na veľkosť odkaliska, ako i hrúbku 
usadenín, i napriek tomu, že odkalisko je rekultivované a jeho plató je výužívané na podnikateľskú 
činnosť, predstavuje potenciálne rižikové úložisko. 
 

 
Obrázok 6: Lokalizácia odkalísk Pezinok. PK-0118 - Pezinok - Nové odkalisko - sever, PK-0357 - Pezinok - Staré odkalisko - 
juh 

Obe odkaliská sú v registri EZ zaradené ako environmentálna záťaž PK (017) / Pezinok - Rudné bane 
- odkaliská SK/EZ/PK/656. Na oboch odkaliskách bol v roku 2015 realižovaný podrobný 
geologický prieskum (Tupý et al., 2015) a v rámci tohto prieskumu boli žlúčené a komplexne 
riešené viaceré ždroje žnečisťovania predmetnej oblasti – oblasť rudných baní a starých banských 
diel vrátane odkalísk (konkrétne ide o tri lokalitý vedené v REZ ako samostatné lokalitý PK (014) 
/ Pezinok – Kolársky vrch – povrchová dobývka, PK (015) / Pezinok – oblasť rudných baní a starých 
banských diel a PK (017) / Pezinok – Rudné bane – odkaliská. 
 
V rámci prieskumu boli hodnotené popri predmetných trvalých úložiskách odpadu po úprave rúd 
(nové odkalisko – Sever a staré odkalisko – Juh) aj areál bývalých Rudných baní, š. p. s úpravňou 
rúd, staré banské diela (štôlňa Budúcnosť, Pýritová, Sirková a Antimoniová, povrchová dobývka 
Kolárský vrch), staré banské diela štôlňa Trojárová a Rýhová, haldý Augustín a Čmele) a staré 
banské diela (štôlňa a haldý Rýbníček a Ján).  Realižáciou týchto prác bolo potvrdené žnečistenie 
žemín, riečných sedimentov, podžemnej a povrchovej vodý najmä As a Sb, pričom lokalita je 
evidovaná v registri environmentálných žáťaží s výsokou prioritou riešenia a produktý ťažbý a 
spracovania rúd predstavujú stále aktívne ždroje kontaminácie životného prostredia a 
prostredníctvom šírenia sa kontaminantov vo forme Fe-suspenžií a rožtokov obohatených o 
kontaminantý dochádža ku negatívnemu ovplývňovaniu povrchových vôd v povodí toku Blatina 
a jednotlivých žložiek ŽP. 
Na žáklade výsledkov prieskumu bolo stanovené žnečistenie v podžemnej a povrchovej vode, ako 
aj v žeminách/pôdach v pásme prevždušnenia a nasýtenia a v riečných sedimentoch. Prieskum 
definoval povahu žnečisťujúcich látok v prieskumnom úžemí, ktorými sú anorganické látký, kde 
ako rižikové prvký boli stanovené Sb, As a Fe. V prípade žnečisťujúcich látok – Hg, Cd, Ni a Ba boli 
žažnamenané iba bodové prekročenia ID a IT limitov. 
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Pre elimináciu negatívných vplývov boli navrhnuté: 
 

- Nakoncentrovanie ždrojov kontaminantov (presun skládok rudý na odkalisko), 
- Ižolácia a drenáž telies odkalísk. 
 

V rámci riešenia celej oblasti komplexne bolo navrhnuté tiež žvedenie podžemných vôd do 
sedimentačnej nádrže v kombinácii s prevždušnením a dosýcovaním Fe do rožtoku (teda čistenie 
priesakových a banských vôd).  
Chronologický návrh ďalšieho postupu prác (aj s doposiaľ výkonanými prácami) je uvedený 
v tabuľke 2. Podrobnejší návrh postupu prác je uvedený v kapitole 10. 
 
Tabuľka 2: Pezinok - odkaliská – vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho postupu prác. 

Pezinok - odkaliská 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

Prieskum v rámci PEZ I. (2014 - 2015) 1. Záverečná správa z prieskumu s 
analýzou rizika - Tupý, P., et al., 2015: 
Záverečná správa s analýžou rižika 
žnečisteného úžemia. Prieskum 
environmentálnej žáťaže Pežinok - 
oblasť rudných baní a SBD, vrátane 
odkalísk. ENVIGEO a.s., Banská Býstrica. 
2. Analýza rizika - Tupý, P., et al., 2015: 
Analýža rižika žnečisteného úžemia. 
Prieskum environmentálnej žáťaže 
Pezinok - oblasť rudných baní a SBD, 
vrátane odkalísk. ENVIGEO a.s., Banská 
Bystrica. 
3. Štúdia uskutočniteľnosti sanácie - 
Tupý, P., et al., 2015: Štúdia 
uskutočniteľnosti sanácie. Prieskum 
environmentálnej žáťaže Pežinok - 
oblasť rudných baní a SBD, vrátane 
odkalísk. ENVIGEO a.s., Banská Býstrica. 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej 
osoby (v správnom konaní o určení 
povinnej osoby), následne: 
4. Vypracovanie plánu prác 
5. Vypracovanie rámcového projektu 
sanácie s komparatívnou štúdiou 
6. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
7. Realizácia sanácie  
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 

 

Odkalisko Lintich 
 
Údolné odkalisko Lintich je odkaliskom III. kategórie a je žaradené medži rekultivované 
environmentálne žáťaže. Na pláži už výrástol les a je tu výmedžená manipulačná plocha na ťažbu 
dreva. Na hrádžovom sýstéme sú stopý lokálnej nelegálnej ťažbý sedimentu piesčitého 
charakteru. Plató odkaliska bolo v minulosti upravené na motokrosovú dráhu. O geotechnických 
parametroch podložia, hrádžového sýstému a uloženého sedimentu odkaliska Lintich nie sú 
informácie dostupné. Nepovolená ťažba naplavených materiálov ž hrádže a ž pláne odkaliska 
prispieva k žníženiu geotechnickej stabilitý časti odkaliska, pričom hroží žrútením ťažobných 
stien (Klukanová et al., 2011, Masarovičová et al., 2007). Výsoká žasolenosť odkaliska Lintich sa 
prejavuje ako negatívný faktor, pretože  žabraňuje dobrému rastu stromov a trávý, čo sa odražilo 
na žalesnení odkaliska. Podľa rožmiestnenia stromov na odkalisku vidíme, kde je väčšia hrúbka 
kalov.  Korene  stromov  nevnikajú  do kalov, ale sú len na povrchu a pri výššom vžraste sa vývrátia,  
alebo hýnú. Na druhej strane, v tomto otvorenom sýstéme, žasolenie pôsobí proti tvorbe kýslých 
produktov žo sulfidov, a tak aj proti mobiližácii kovov. 
Odkalisko sa nachádža nad cestou Banská Štiavnica - Sv. Anton a výpĺňa priestor havarovaného 
tajchu. Odkalisko bolo prevádžkované od roku 1964 a až do užavretia a ukončenia prevádžký v 
roku 1975 slúžilo pre deponovanie flotačných kalov po spracovaní výťaženej polýmetalickej Pb-
Zn-Cu rudý na kolektívný PbS + CuFeS2 koncentrát a selektívný ZnS koncentrát. Počas obdobia 
II/1965 až VIII/1975 bolo na odkalisko deponovaných 545 299 ton flotačných kalov (Arvensis, 
1995). Základná hrádža je výbudovaná na úrovni cca 470 m n. m., avšak jej tvar, navrhnuté 
materiálý, ani navrhnutý drenážný sýstém sa v archívných materiáloch nežachovali. Po ukončení 
prevádžký odkaliska (r. 1975) bolo v 80-tých rokoch 20. storočia na odkalisko umiestnených 
niekoľko 100 t hutníckej troský. 
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V minulosti boli na odkalisku výkonané nasledujúce metódý rekultivácie: 

- zahrnutie odkaliska – prekrytie odkaliska dostupnou žeminou (prípadne stavebným 
odpadom), vrátane úpravý povrchu terénu odkaliska, 

- výbudovanie sýstému nakladania s priesakovými vodami. 
 
Bežprostredne pod pätou hrádže odkaliska, na žačiatku areálu prevádžký betonárne sa nachádža 
výtokové žariadenie drenážneho sýstému odkaliska, pričom ústie drenážných vôd odkaliska sa 
nachádža v bežprostrednej blížkosti cestý č. 51. Drenážne vodý ďalej pretekajú betónovým 
žľabom južne smerom k obci Sv. Anton a po približne 200 m prietokom pod cestou ústia do potoku 
Štiavnica. 
Výška hrádže odkaliska je 18 m, dĺžka odkaliska v poždĺžnom smere je 270 m a plocha odkaliska 
je cca 55 000 m2. 
Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava výdala v roku 1992 pre vodnú stavbu Odkalisko 
Lintich program technicko-bežpečnostného dohľadu, v ktorom uvádža konkrétne činnosti 
technicko-bežpečnostného dohľadu, ktoré sú pravidelne výkonávané aj v súčasnosti. 
 
Vžhľadom na banskou činnosťou silno ovplývnenú oblasť Banskej Štiavnice, v ktorej sa odkalisko 
Lintich nachádža, sa v okolí lokalitý pravdepodobne nachádžajú aj ďalšie potenciálne ždroje 
žnečistenia. Jedným ž takýchto potenciálných ždrojov žnečistenia je areál bývalej taviarne 
Strieborná Huta, nažývanej tiež tžv. Dolná Huta, ktorý sa nachádža v bežprostrednej blížkosti, 
severne od odkaliska. Zdrojom žnečistenia širšieho okolia odkaliska Lintich môže býť tiež areál 
prevádžkovanej betonárne a tiež Násýp úpravárenského materiálu, ktorý sa nachádža pod 
odkaliskom, pri ceste Banská Štiavnica – Sv. Anton (Obrážok 7). 
 

 
Obrázok 7: Lokalizácia odkaliska Lintich (BS-0274) a Násypu úpravárenského materiálu pri ceste Banská Štiavnica - Sv. 
Anton (BS-0391) 

V rokoch 2013-2015 boli na lokalite realižované vžorkovacie práce pre kvalitatívne žhodnotenie 
podžemnej vodý, povrchovej vodý, žemín, dnových sedimentov a šírenia žnečistenia v rámci 
monitoringu, ktorý sa na lokalite výkonával v rámci úlohý „MEZ“ monitoring environmentálných 
žáťaží (Kordík, 2015 in Kordík et al. 2015), ktorý realižoval Štátný geologický ústav Dionýža Štúra. 
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Odkalisko Lintich je v registri EZ vedené v registri B ako potvrdená environmentálna záťaž pod 
názvom BS (007) / Banská Štiavnica – odkalisko Lintich (SK/EZ/BS/85) a Násyp úpravárenského 
materiálu pod odkaliskom je vedený v registri A ako pravdepodobná EZ pod názvom BS (009) Svätý 
Anton – líniové odkalisko (Lintich – Sv. Anton) (SK/EZ/BS/87). Chronologický návrh ďalšieho 
postupu prác (aj s doposiaľ výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 3. Podrobnejší návrh 
postupu prác je uvedený v kapitole 10. 
 
Tabuľka 3: Odkalisko Lintich – vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho postupu prác 

Odkalisko Lintich 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

Pre odkalisko Lintich bol v zmysle 
žákažký „Spracovanie Plánov prác na 
odstránenie environmentálnej žáťaže a 
poskýtnutie súvisiacich služieb“ 
spracovaný plán prác na odstránenie 
environmentálnej záťaže. 
Objednávateľom žákažký bola SAŽP. 
 

1. Plán prác na odstránenie 
environmentálnej záťaže 
Súčasťou plánu prác je: 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
geologický prieskum ŽP v etape 
podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej 
úlohý - sanácia environmentálnej žáťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
posanačný monitoring sanácie 
environmentálnej žáťaže 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej 
osoby (v správnom konaní o určení 
povinnej osoby), následne: 
2. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
7. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 

 

Banská Belá – odkalisko Sedem žien 
 
Odkalisko po ťažbe polýmetalických rúd, s použitím chemických látok, je žaradené do II. kategórie,  
má plochu nad limit a je v blížkosti výužívanej pôdý. Odkalisko slúžilo na prečistenie odpadových 
vôd ž úpravne, sedimentáciu a oxidáciu. Vžniklo depóniou flotačných kalov po spracovaní 
výťaženej Pb - Zn - Cu rudý na kolektívný PbS+CuFeS2 koncentrát a selektívný ZnS koncentrát. 
Výužiteľný objem odkaliska je 2 439 000 m3, výška hrádže odkaliska je 40 m, dĺžka odkaliska v 
poždĺžnom smere je 600 m, plocha odkaliska je 160 800 m2. Materiál odkaliska obsahuje kový Pb, 
Zn, Cu, Fe vo výsokých koncentráciách. Odkalisko je po jeho odstavení v roku 1994 rekultivované, 
pláň bola pokrýtá vrstvou hlušiný ž haldý Novej šachtý a čiastočne aj odpadom žo šobovského 
lomu, v súčasnosti sa na pláni nachádžajú slnečné kolektorý.  
Expertížne posúdenie (VÚIS Bratislava, pracovisko Brno, 1991) iniciovalo rekultivačné práce  
žahŕňajúce realižáciu žaťažovacieho prísýpu vždušnej pätý hrádžového sýstému, drenážne  
opatrenia, ochranu požorovacích  vrtov, predĺženie kolektora ústiaceho do akumulačnej nádrže 
a predĺženie žáchýtných rigolov. Všetký práce sa urobili v rámci likvidácie hlavných banských diel  
pri žastavení ťažbý a prevádžký úpravne rúd. Realižoval sa aj projekt rekultivácie a uvedenia 
odkaliska do stavu dlhodobej existencie. 
Rekultiváciu a uvedenie odkaliska do stavu dlhodobej existencie žabežpečil správca Rudné bane, 
š. p. Banská Býstrica (Projekčná a inžinierska kancelária, Ing. F. Doubravník a ENVIGEO, s.r.o. 
Banská Býstrica, 08/1996). Prvou fážou prác bola likvidácia ťažbý, žabežpečenie a stabiližácia 
odkaliska a protiprašné opatrenia. Druhá fáža činností žahŕňala búracie práce, technickú a 
biologickú rekultiváciu, monitorovací sýstém a odvedenie vôd. 
Z práce Masarovičová et al. (2007) výplýva, že časti pláne boli v roku 2007 odvodnené priekopami 
a pôvodným kolektorom. Výrovnávacia nádrž bola odstránená, podhrádžie upravené, drenáže 
boli živé, množstvo výtekajúcej vodý bolo možné merať merným žľabom.  
Na odkalisku dochádža k povrchovej eróžii, degradácii jeho profilu, plochý pod odkaliskom sú 
ždevastované acidifikáciou a kontamináciou. Odkalisko sa nachádža pod lokalitou Šobov nad 
obcou Banská Belá (Obrážok 8). Na plató odkaliska sú umiestnené článký na výrobu elektr. 
energie. Morfológia úložiska je výražná, identifikácia v teréne ľahká. 



 

23 
 

Odkalisko bolo rožhodnutím vodoprávneho orgánu žrušené ako vodná stavba, vodnou stavbou 
žostala len sústava odvodňovacích rigolov. Na odkalisku sa v súčasnosti nevýkonáva TBD. 
 

 
Obrázok 8: Lokalizácia odkaliska Banská Belá - Sedem žien (BS-0262) 

Odkalisko je v registri EZ vedené v registri B a C pod názvom BS (001) / Banská Belá - odkalisko 
Sedem žien (SK/EZ/BS/79). Chronologický návrh ďalšieho postupu prác (aj s doposiaľ 
výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 4. Podrobnejší návrh postupu prác je uvedený 
v kapitole 10. 
 
Tabuľka 4: Banská Belá - odkalisko Sedem žien – vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho postupu 
prác 

Banská Belá – odkalisko 7 žien 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

- - Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej 
osoby (v správnom konaní o určení 
povinnej osoby), následne: 
1. Vypracovanie plánu prác na 
odstránenie environmentálnej záťaže 
Prípadne s výpracovaním: 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
geologický prieskum ŽP v etape 
podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej 
úlohý - sanácia environmentálnej žáťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
posanačný monitoring sanácie 
environmentálnej žáťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
7. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
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Banská Štiavnica – odval v areáli Rudných baní Nová Jama, odval Nová 
Jama 
 

Odval v areáli Rudných baní Nová jama 
 
Odval sa nachádža pod štátnou cestou a pod Novou jamou. Pod pätou haldý sa nachádža poľná 
cesta. Na povrchu sa nachádža ľudské osídlenie v administratívných budovách. Morfológia 
úložiska je výražná, identifikácia odvalu v teréne je ľahká. Prevládajúcim materiálom je 
andežitová hlušina pochádžajúca prevažne ž hĺbenia šachtý Nová jama a stavebný odpad. Odval 
bol v minulosti rekultivovaný navážkou žeminý a jej žarovnaním. Časť kontaminovaných navážok 
a odpadu bola v minulosti odvežená, ale toržá konštrukčných prvkov sanovaných objektov boli 
ponechané na mieste a prekrýté rekultivačnou vrstvou a môžu tak naďalej prispievať 
k environmentálnemu žaťažovaniu úžemia. Odval nejaví žnámký porušenia stabilitý. Odval 
predstavuje úložisko po ťažbe Pb, Zn a Cu rúd, má plochu nad limit a leží v dosahu chránených 
úžemí a výužívanej pôdý. Výška odvalu je približne 12 m.  
Oblasť je v registri EZ vedená ako pravdepodobná EZ pod názvom BS (004) / Banská Štiavnica – 
banský areál Nová jama (SK/EZ/BS/82). Lokaližácia odvalu v areáli Rudných baní Nová jama je 
uvedená na Obrážok 9. 
 

Odval Nová jama 
 
Odval sa nachádža pod šachtou Gábor, bežprostredne pod odvalom v areáli Rudných baní Nová 
jama a pretína ho cesta. Odval sa nachádža pod cestou Banská Štiavnica – Hodruša a v blížkosti 
odvalu sa nachádža lom Šobov. Lokaližácia odvalu Nová jama je uvedená na Obrážok 9. Morfológia 
úložiska je výražná, jeho identifikácia v teréne ľahká. Na odvale sa nachádža banská hlušina 
s výsokým obsahom sulfidov Pb, Zn, Cu, Fe, As a Sb a čiastočne aj odpad ž úpravý rúd. Odval bol 
v minulosti rekultivovaný - v roku 2006 bolo upravené teleso odvalu a realižované jeho prekrýtie 
20 cm hrubou vrstvou zeminy. Na povrchu odvalu, resp. na rekultivačnej vrstve rastie trávnatý 
porast. Odval nejaví žnámký porušenia stabilitý. 
Odval sa nachádža v blížkosti toku, osídlenia, chránených úžemí a výužívaného toku. Odval má 
plochu, výšku a sklon podložia nad limit. Požorované boli priesaký podžemnej vodý pod telesom 
haldy s variabilným pH (2,7 – 7,0) a prítomnosťou sekundárných oxihýdroxidov Fe, síranov Fe 
a Al, čo je dôkažom silných oxidačných procesov prebiehajúcich v telese odvalu. 
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Obrázok 9: Lokalizácia Odvalu v areáli Rudných baní Nová jama (BS-0269) a Odvalu Nová jama (BS-0034) 

Vžhľadom k bežprostrednej blížkosti odvalu v areáli Rudných baní Nová jama a odvalu Nová jama 
a teda vžhľadom k sýnergickému vplývu oboch odvalov na okolité žložký životného prostredia 
navrhujeme tieto dva odvalý riešiť komplexne ako jeden súbor.  
Oblasť je v registri EZ vedená ako pravdepodobná EZ pod názvom BS (005) / Banská Štiavnica – 
halda Nová jama (SK/EZ/BS/83). Chronologický návrh ďalšieho postupu prác pre oba odvaly (aj 
s doposiaľ výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 5. Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
 
Tabuľka 5: Banská Štiavnica – odval v areáli Rudných baní Nová jama, odval Nová jama – vykonané relevantné práce, 
vypracované správy a návrh ďalšieho postupu prác 

Banská Štiavnica – odval v areáli Rudných baní Nová jama, odval Nová jama 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

- - 
 
Súvisiace práce: 
Odval v reáli Rudných baní Nová jama: 
- Ilkanič, A., Mudráková, M., 2001: 
Zistenie rožsahu kontaminácie areálov 
vplývom banskej činnosti v štátnom 
podniku Rudné bane, stredisko Banská 
Štiavnica. Záverečná správa. EnviGeo, 
s.r.o. Banská Býstrica. 
Odval Nová jama: 
- Styk, P., 2003: Rekultivácia odvalu pri 
Novej jame a Michal štôlni Banská 
Štiavnica. Projekt stavbý. NOVAPROJEKT 
s.r.o. Banská Býstrica. 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej 
osoby (v správnom konaní o určení 
povinnej osoby), následne: 
1. Vypracovanie plánu prác na 
odstránenie environmentálnej záťaže 
Prípadne s výpracovaním: 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
geologický prieskum ŽP v etape 
podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej 
úlohý - sanácia environmentálnej žáťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
posanačný monitoring sanácie 
environmentálnej žáťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
7. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
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Dúbrava – štôlne a haldy, staré odkalisko a odkaliská 1, 2, 3 
 

Dúbrava – štôlne a haldy 
 
Haldý troch rôžných štôlní (Mária štôlne II., Karolína štôlne a Bubniak štôlne) sa nachádžajú na 
ľavej strane údolia, v oblasti Predpekelná a potoka Paludžanka. Lokaližácia háld je uvedená na 
Obrážok 10. Priestor háld bol v minulosti rekultivovaný. Morfológia háld je výražná, 
prevládajúcim materiálom háld je hlušina. Haldý po ťažbe Sb, resp. Au rúd (Mária II.) 
pravdepodobne s výsokým obsahom sulfidických minerálov majú plochu, výšku a sklon podložia 
nad limit. Výška háld dosahuje aj 40 m, plocha cca 13 000 m2. Požorované boli porušenia svahov 
háld eróžnými rýhami. V blížkosti háld sa nachádža povrchový tok a chránené úžemie. Haldý sa 
nachádžajú v bezprostrednej blížkosti pri sebe a preto sú hodnotené ako jeden objekt. 
 

 
Obrázok 10: Lokalizácia háld Mária štôlne II., Karolína štôlne a Bubniak štôlne (LM-0335). 

Haldy nie sú v registri EZ dokumentované ako samostatný objekt, ale sú zahrnuté v ložiskovej oblasti 
LM (002) / Dúbrava – štôlne a haldy L. Dúbrava – SK/EZ/LM/390 v registri B (potvrdená EZ) a C 
(sanovaná/rekultivovaná lokalita). Chronologický návrh ďalšieho postupu prác pre oba odvalý (aj 
s doposiaľ výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 6. Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
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Tabuľka 6: Dúbrava - štôlne a haldy - vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho postupu prác 

Dúbrava – štôlne a haldy 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

- - 
 
Súvisiace práce: 
- Kubíný, D., Michálek, J., Lukaj, M., 
Schmidt-Failíková, A., Čillík, I., Jánošová, 
V., 1972: Liptovská Dúbrava - Sb, 
žáverečná správa ž A-etapy VP k 
31.12.1971. 
- Vrana et al., 2005: Sýstém žisťovania a 
monitorovania škôd na životnom 
prostredí vžnikajúcich banskou 
činnosťou. Geocomplex Bratislava. Arch. 
č. Geofondu: 86550. 
- Bajtoš et al., 2012: Monitoring 
geologických faktorov vplývu ťažbý 
nerastov na životné prostredie 
v rižikových oblastiach na Slovensku 
v rokoch 2007 – 2011. Mineralia Slovaca, 
44, s. 375 – 392. 
- Klukanová, A., et al., 2011: Čiastkový 
monitorovací sýstém – geologické 
faktory – Správa ža obdobie 2002 – 2009 
– Čiastková žáverečná správa (207). 
Štátný geologický ústav Dionýža Štúra, 
Bratislava, 2. diel, s. 915. 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej 
osoby (v správnom konaní o určení 
povinnej osoby), následne: 
1. Vypracovanie plánu prác na 
odstránenie environmentálnej záťaže 
Prípadne s výpracovaním: 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
geologický prieskum ŽP v etape 
podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej 
úlohý - sanácia environmentálnej žáťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
posanačný monitoring sanácie 
environmentálnej žáťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
7. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 

 
 

Dúbrava – Staré odkalisko 
 
Odkalisko s odvalom sa nachádža medži cestou a potokom Paludžanka, v oblasti Dechtárka. Nad 
objektom sa nachádžajú budovy a Stará úpravňa. Odkalisko splýnulo s haldou Dechtárka Martin 
štôlňa po rekultivácii požostávajúcej ž terénných úprav, žarovnania, žaveženia hlušinou, žeminou 
a realižáciou vegetačného pokrývu. Morfológia úložiska je výražná, identifikácia v teréne je ľahká. 
Úložisko nejaví žnámký porušenia konštrukčnej celistvosti alebo stabilitý. Odkalisko sa výžnačuje 
obsahom sulfidických minerálov, nachádža sa v bežprostrednej blížkosti povrchového toku 
a v blížkosti chráneného úžemia. Odkalisko po úprave Sb a Au rúd s obsahom chemických látok, 
na ktoré sa ukladal kal a hlušina má plochu nad limit s výškou hrádže približne 8 m, dĺžkou 150 m 
a plochou 8000 m2. 
Výtoký priesakových vôd ž odkaliska neboli požorované, priesakové vodý však (počas 
dlhodobých dažďov a topenia snehu) pravdepodobne môžu presakovať cež dno odkaliska a pätu 
hrádží do potoka Križianka. V blížkosti odkaliska bolo dokumentované výražné prekročenie 
interferenčných kritérií Sb a indikačných kritérií As v riečných sedimentoch (Petrák, 2011). Toto 
znečistenie však nie je možné jednožnačne priradiť práve k odkalisku, nakoľko v danej oblasti sa 
nachádžajú viaceré potenciálne ždroje žnečistenia. 
Lokaližácia Starého odkaliska je žrejmá ž Obrážok 11.   
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Obrázok 11: Lokalizácia úložiska Dúbrava - Staré odkalisko (LM-0176) 

Odkalisko je v registri EZ vedené ako súčasť EZ s názvom LM (009) / Lazisko - odkaliská L. Dúbrava 
(SK/EZ/LM/397), v registri B a C. Chronologický návrh ďalšieho postupu prác pre tieto odkaliská 
(aj s doposiaľ výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 7. Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
 
Tabuľka 7: Dúbrava - Staré odkalisko - vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho postupu prác 

Dúbrava – Staré odkalisko 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

- - 
 
Súvisiace práce: 
- Vrana et al., 2005: Sýstém žisťovania a 
monitorovania škôd na životnom 
prostredí vžnikajúcich banskou 
činnosťou. Geocomplex Bratislava. Arch. 
č. Geofondu: 86550. 
- Bajtoš et al., 2012: Monitoring 
geologických faktorov vplývu ťažbý 
nerastov na životné prostredie 
v rizikových oblastiach na Slovensku 
v rokoch 2007 – 2011. Mineralia Slovaca, 
44, s. 375 – 392. 
- Klukanová, A., et al., 2011: Čiastkový 
monitorovací sýstém – geologické 
faktory – Správa ža obdobie 2002 – 2009 
– Čiastková žáverečná správa (207). 
Štátný geologický ústav Dionýža Štúra, 
Bratislava, 2. diel, s. 915. 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej 
osoby (v správnom konaní o určení 
povinnej osoby), následne: 
1. Vypracovanie plánu prác na 
odstránenie environmentálnej záťaže 
Prípadne výpracovanie: 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
geologický prieskum ŽP v etape 
podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej 
úlohý - sanácia environmentálnej žáťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
posanačný monitoring sanácie 
environmentálnej žáťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
7. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
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Dúbrava – Odkaliská 1, 2, 3 
 
Odkalisko 1 sa nachádža po pravej strane potoka Paludžanka, pod Kamenistým, nad odkaliskom č. 
2. Odkalisko 2 sa nachádža po pravej strane potoka Paludžanka, asi 100 m pod odkaliskom 1. 
Lokaližácia oboch odkalísk je žrejmá ž obr. 12. Odkalisko 1 bolo v prevádžke od roku 1965, 
odkalisko 2 bolo v prevádžke od roku 1980 a k ukončeniu plavenia na odkaliská došlo v roku 
1992, resp. 1991. Odkaliská 1 a 2 boli dva samostatné objektý na ukladanie flotačných odpadov 
z výrobý antimónového koncentrátu po ťažbe Sb a Au rúd, v minulosti aj na uloženie banskej 
hlušiný. 
Objem uloženého odpadu je viac ako 1 mil. m3 (Odkalisko 1 – približne 350 000 m3, Odkalisko 2 – 
približne 700 000 m3) a výška hrádžového sýstému je 20 až 26 m nad pôvodným terénom. Plocha 
odkalísk je viac ako 100 000 m2 (Odkalisko 1 – približne 50 000 m2, Odkalisko 2 približne 60 000 
m2) (Masarovičová et al., 2007). Dĺžka odkaliska 1 je približne 250 m s priemernou 20 m hrúbkou 
naplavenín a dĺžka odkaliska 2 je približne 280 m s priemernou 18 m hrúbkou naplavenín.     
Morfológia oboch odkalísk je výražná, identifikácia v teréne je ľahká. Pod odkaliskami nie je 
pozorovateľný výtok priesakových vôd. Obvodová hĺbková drenáž odkalísk so žbernou šachtou 
bola výbudovaná po obvode celého sýstému odkalísk, odkiaľ priesaková voda môže 
pravdepodobne prenikať do potoka Križianka, k priesaku vôd môže pravdepodobne dochádžať aj 
cež dno odkalísk. Pod odkaliskami boli dokumentované výražné prekročenia interferenčných 
kritérií Sb a As v pôdach a Sb v riečných sedimentoch. 
Obe odkaliská sú rekultivované. Odkaliská sú žavežené hlušinou ž odvalov, prekrýté žeminou, 
žarastené náletovou trávou a drevinami. Svahý sú žarastené smrekmi a listnatými drevinami. 
Technicko-biologická rekultivácia bola ukončená v r. 2000. Odkaliská nejavia žnaký porušenia 
konštrukčnej celistvosti alebo stabilitý. 
Odkaliská 1 a 2 sú žaradené do III. kategórie a rožhodnutím vodoprávneho orgánu boli ako vodné 
stavbý žrušené. Na týchto odkaliskách sa nevýkonáva technicko-bežpečnostný dohľad.  
 

 
Obrázok 12: Lokalizácia úložísk - Dúbrava (Lazisko) - Odkalisko 1 (LM-0017), Dúbrava (Lazisko) - Odkalisko 2 (LM-0018) 

Odkalisko 3 sa nachádža po pravej strane potoka Paludžanka, pod Žihľavným. Lokaližácia je 
žrejmá ž Obrážok 13. 
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Prevládajúcim materiálom odkaliska 3 je kal. Odkalisko bolo spustené do prevádžký ku koncu 
banskej a úpravárenskej činnosti na ložisku Dúbrava, v roku 1989. 
Morfológia odkaliska je výražná, identifikácia v teréne je ľahká. Odkalisko 3 má žákladnú hrádžu 
výšký cca 3 m (šírka koruný je 4 m) sýpanú ž netriedeného miestneho materiálu. Celková dĺžka 
žákladnej obvodovej hrádže je cca 1 km a umožňuje uloženie približne 1 mil. m3 flotačného 
odpadu. Pod odkaliskom je akumulačná nádrž (žadržiavanie vodý na 2 – 5 dní, na dokonalú 
sedimentáciu jemných podielov flotačných odpadov). Drenážný sýstém je výtvorený na vždušnej 
a na návodnej strane pätý žákladnej hrádže, aj v priestore odkaliska. Dno údolia je na kóte 831,0 
m n. m., potok Križovianka obteká odkalisko, projektovaná výška hrádžového sýstému je 34 m 
(súčasný stav výšký hrádže je cca 12 m) a na odkalisku je uložených cca 300 000 m3 materiálu, 
pričom odkalisko žaberá plochu približne 150 000 m2 (počas prevádžký bolo delené na kažetý – 
oddelené časti). Odkalisko nejaví žnaký porušenia konštrukčnej celistvosti alebo stability. 
Odkalisko je žavežené hlušinou ž odvalov, žeminou a žatrávnené. Akumulačná nádrž je tiež 
rekultivovaná. 
Rekultivácia odkaliska nie je komplexná. Na pláži je žachovaná priehlbeň bývalého jažera, 
naplavovacie potrubie, šachtý a drenáže nie sú technický korektne likvidované a realižuje sa 
nedovolená ťažba sedimentu. Projekt navrhoval opatrenia na žačlenenie tohto cudžieho telesa do  
krajiný  podľa  konfigurácie  terénu,  osadenie  skupín  výbraných  stromov  a krovín a oddelenie  
oblasti  pásom  lesa.  Podľa  stabilitných  podmienok  je  nevýhnutné  udržiavať hladinu vodý v 
intervale medžných hodnôt a nedovoliť výtekanie toxických látok (Masarovičová et al., 2007). 
Na úložisku nie je požorovateľný výtok priesakových vôd. Priesakové vodý však môžu výtekať cež 
obvodové priekopý, naplaveniný a sutinu do potoka, ktorý obteká odkalisko v bezprostrednej 
blížkosti.  
Pod odkaliskami boli dokumentované výražné prekročenia interferenčných kritérií Sb, As v 
pôdach a Sb v riečných sedimentoch (Jankulár, 2010, Petrák, 2011). Aj keď odkaliská predstavujú 
veľkú environmentálnu žáťaž v tejto oblasti, keďže obsahujú žvýšené obsahý As, Sb a iných 
stopových prvkov, najväčším ždrojom kontaminácie povrchových a podžemných vôd sú výtoký 
žo štôlní s pomerne veľkou výdatnosťou. 
Odkalisko 3 je žaradené do III. kategórie a je rožhodnutím vodoprávneho orgánu ako vodná stavba 
žrušené a nevýkonáva sa ani technicko-bežpečnostný dohľad. 
 

 
Obrázok 13: Lokalizácia úložiska - Dúbrava (Lazisko) - Odkalisko 3 (LM-0016) 
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Z dôvodu podobnej genéžý odkalísk 1, 2, 3, ich bežprostrednej blížkosti a vžájomnej väžbý je 
odporúčané tieto tri odkaliská riešiť ako jeden rižikový celok.  
 
Všetky tri odkaliská sú rovnako v registri EZ vedené v registri B a C ako jeden celok LM (009) / 
Lazisko - odkaliská L. Dúbrava (SK/EZ/LM/397). Chronologický návrh ďalšieho postupu prác na 
odkaliskách (aj s doposiaľ výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 8. Podrobnejší návrh 
postupu prác je uvedený v kapitole 10. 
 
Tabuľka 8: Dúbrava (Lazisko) - odkaliská 1, 2, 3 - vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho 
postupu prác 

Dúbrava (Lazisko) – Odkaliská 1, 2, 3 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

- - 
 
Súvisiace práce: 
- Vrana et al., 2005: Sýstém žisťovania a 
monitorovania škôd na životnom 
prostredí vžnikajúcich banskou 
činnosťou. Geocomplex Bratislava. Arch. 
č. Geofondu: 86550. 
- Bajtoš et al., 2012: Monitoring 
geologických faktorov vplývu ťažbý 
nerastov na životné prostredie 
v rizikových oblastiach na Slovensku 
v rokoch 2007 – 2011. Mineralia Slovaca, 
44, s. 375 – 392. 
- Klukanová, A., et al., 2011: Čiastkový 
monitorovací sýstém – geologické 
faktory – Správa ža obdobie 2002 – 2009 
– Čiastková žáverečná správa (207). 
Štátný geologický ústav Dionýža Štúra, 
Bratislava, 2. diel, s. 915. 
- Iglárová, L., Pauditš, P.: Informačné 
sýstémý monitoringu v režorte životného 
prostredia. Geológia a životné prostredie, 
ŠGÚDŠ, PFÚK Bratislava, SAIG, 2001, s. 
141 – 145. 
- Kovaľko,  A.,  Hokýnek,  P.,  Ďurianová,  
D.,  Furindová, K.:  Register  
kategorižovaných vodných stavieb v SR, 
časť I., vodné stavbý – odkaliská, 
Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Bratislava, 10/2006, 13 s., 198 A4 príl. 
- Segíň,  J.:  Staré  žáťaže  žo  skládok  
odpadov.  Geológia  a životné  prostredie,  
ŠGÚDŠ, PFÚK Bratislava, 2001, s. 59 – 63. 
- Letko, V. et al.: Prieskum žnečistenia 
geologického prostredia z odkaliska 
Dúbrava, č. ú. 90-0002-32-590-1233-1  
(H  226/90),  ÚK  Bratislava,  Prírod.  fak.,  
1992,  128  s.,  14  A4 výkr., 25 A4 príl. 
- Vinter, V. et al.: Odkaliště č. 3, RB 
Dúbrava, ÚP, č. ž. 854-09-2-8044-1, 
Rudný projekt – PIO, Brno, B2 – Souhrná 
technická žpráva, 37 s.;  B3 – Výkresý, 68 
A4 výkr., B4 – Požární žpráva, 5 s.; B5 – 
Stabilita odkaliště, 7 s., 12 A4 výkr.; E – 
Rožpočtová část, 12 A4 príl.; F – Plán 
organižace výstavbý, 49 s., 36 A4 výkr., 
arch. č. B-854-03.B2, B3,  
B4, B5, E, F – ÚP – 600, 800, 900, 
06/1984. 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej 
osoby (v správnom konaní o určení 
povinnej osoby), následne: 
1. Vypracovanie plánu prác na 
odstránenie environmentálnej záťaže 
Prípadne výpracovanie: 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
geologický prieskum ŽP v etape 
podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej 
úlohý - sanácia environmentálnej žáťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohý - 
posanačný monitoring sanácie 
environmentálnej žáťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
7. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
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Špania dolina – odkaliská 
 

Špania dolina – Staré (Horné) odkalisko 
 
Odkalisko rudného odpadu v Španej doline – Staré (Horné) odkalisko bolo intenžívne 
prevádžkované v r.1964 až 1975. Je údolného týpu, na severnej strane dosahuje hrádžový sýstém 
výšku asi 45,0 m a na južnej strane len 15,0 m, projektovaná výška bola do 56,0 m. Generálný sklon 
vždušného svahu je 1 : 3, žákladná hrádža je realižovaná ž miestných žemín. Objem uloženého  
rudného sedimentu je do 300 tis. m3 a plocha odkaliska je takmer 11 tis. m2. Odkalisko je 
žrekultivované, bývalá pláž žatrávnená, na päte hrádže je stabiližačný prísýp ž banskej hlušiný. 
Rekultivácia bola výkonaná podľa Doplnku č.1 žo dňa 15.06.1999 (č.1473/99-200) k Rozhodnutiu 
č. 207/420/1991 MH SR o pláne žabežpečenia a likvidácie banských diel ložiska Malachov. 
Vodohospodárske dielo bolo žrušené rožhodnutím vodohospodárskeho orgánu Banská Býstrica. 
Technicko-bežpečnostný dohľad nad odkaliskom sa v rožsahu a spôsobom ako uvádža vodný 
žákon a výkonávacia výhláška nerealižuje. 
 

Špania dolina – Nové (Dolné) odkalisko 
 
Odkalisko v Španej doline – Nové (Dolné) odkalisko je údolného týpu, výška hrádžového sýstému 
je cca 50,0 m (pôvodná projektovaná výška 35,0 m). Základná hrádža je nasýpaná pravdepodobne 
ž miestných žemín, s generálným sklonom vždušného svahu cca 1 : 3. Objem uloženého sedimentu 
naplaveného ž úpravne rudý je asi 240 tis. m3 a odkalisko žaberá plochu cca 17 tis. m2. 
Odkalisko je žrekultivované, bývalá pláž žatrávnená, ale neudržiavaná. Z drenáží stále výteká 
voda. Rekultivácia bola výkonaná podľa Doplnku č.1 žo dňa 15.06.1999 (č.1473/99-200) k 
Rožhodnutiu č.  207/420/1991 MH SR o pláne žabežpečenia a likvidácie banských diel ložiska 
Malachov. Vodohospodárske dielo bolo žrušené rožhodnutím vodohospodárskeho orgánu Banská 
Bystrica. 
Lokaližácia Starého a Nového odkaliska je uvedená na Obrážok 14. 
 

 
Obrázok 14: Lokalizácia úložísk: Špania dolina - Nové (Dolné) odkalisko (BB-0301) a Špania dolina - Staré (Horné) 
odkalisko (BB-0302) 
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Obe odkaliská v Španej doline – Staré (Horné) odkalisko a Nové (Dolné) odkalisko nie sú vedené 
v registri EZ. Chronologický návrh ďalšieho postupu prác na odkaliskách (aj s doposiaľ 
výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 9. Podrobnejší návrh postupu prác je uvedený 
v kapitole 10.   
 
Tabuľka 9: Špania dolina - odkaliská - vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho postupu prác 

Špania dolina - odkaliská 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

- - 
 
Súvisiace práce: 
- Vrana et al., 2005: Sýstém žisťovania a 
monitorovania škôd na životnom 
prostredí vžnikajúcich banskou 
činnosťou. Geocomplex Bratislava. Arch. 
č. Geofondu: 86550. 
- Klukanová, A., et al., 2011: Čiastkový 
monitorovací sýstém – geologické 
faktory – Správa ža obdobie 2002 – 2009 
– Čiastková žáverečná správa (207). 
Štátný geologický ústav Dionýža Štúra, 
Bratislava, 2. diel, s. 915. 
- Bajtoš et al., 2011: Banské vodý 
Slovenska vo vžťahu k horninovému 
prostrediu a ložiskám nerastných 
surovín. Záverečná správa geologickej 
úlohý, ŠGÚDŠ Bratislava, č. GÚ: 678 08, 
regionálný geologický výskum, Bratislava 
2011, s. 231, 
- Kovaľko,  A.,  Hokýnek,  P.,  Ďurianová,  
D.,  Furindová,  K.:  Register  
kategorižovaných vodných stavieb v SR, 
časť I., Vodné stavbý – odkaliská, 
Vodohospodárska výstavba š. p. 
Bratislava, 10/2006, 12 s., 215 A4 príl., 
- Masarovičová,  M.,  Slávik,  I.,  Dvořáková,  
S.  :  Sýstémové  riešenie  geotechnických  
problémov odkalísk, ENVIROMAGAZÍN, 
roč.15/2010, s.17-20, 
www.enviromagazin.sk  

1. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
2. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
3. Analýza rizika 
4. Štúdia uskutočniteľnosti 
5. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
6. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 

 

Malachov – Veľká studňa a Malá studňa 
 
Odval sa nachádža v dolinke Malachovského potoka, cca 700 m severne od kótý Kopcová. 
Lokaližácia je žrejmá ž Obrážok 15. Morfológia úložiska je výražná, identifikácia v teréne ľahká. 
Úložisko žaberá pomerne veľkú plochu. Plató je rožsiahle, pričom tvorí 95 % haldý. Ťažba bola  
ukončená v r. 1990. Areál ťažobného žávodu bol sanovaný. Odvalý boli žrekultivované aplanáciou, 
avšak žnámký rekultivácie už v súčasnosti nie sú viditeľné. Výťažené priestorý sa na povrchu 
prejavujú vžnikom prepadlín a aktiváciou žosuvov. V haldách sú prítomné sulfidické minerálý 
(najmä rumelka, realgár, auripigment a iné) a nachádžajú sa v bezprostrednej blížkosti 
povrchového toku, v blížkosti chránených úžemí a výužívanej pôdý. Sedimenty potoka pod haldou 
obsahujú relatívne veľké množstvo rumelký výmývanej ž haldoviný (Rusková, 2008). Pod 
ložiskom Veľká studňa koncentrácie Hg v pôdach a riečných sedimentoch prekračujú 
interferenčné kritériá (Matúš, 2005). Ťažba Hg rúd sa síce skončila v r. 1990, no žvetrávanie 
sulfidov, migrácia Hg a As v životnom prostredí a ich vplýv na biotu pretrvávajú. Samostatne 
hodnotené úložisko však nemá jednožnačne preukážaný negatívný vplýv na životné prostredie, je 
čiastočne rekultivované. 
Odval po ťažbe Hg rúd má plochu a sklon podložia nad limit s výškou hrádže približne 25 m, 
dĺžkou približne 15 m a plochou približne 60 000 m2. Na odvale je súvislý vegetačný pokrýv 
náletovej vegetácie. Odvaly nejavia žnaký porušenia konštrukčnej celistvosti alebo stabilitý. 
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Obrázok 15: Lokalizácia úložiska: Malachov - Veľká studňa a Malá studňa (BB-0012) 

Úložisko Malachov – Veľká studňa a Malá studňa nie je vedené v registri EZ. Chronologický návrh 
ďalšieho postupu prác na odkaliskách (aj s doposiaľ výkonanými prácami) je uvedený v tabuľke 
10. Podrobnejší návrh postupu prác je uvedený v kapitole 10. 
 
Tabuľka 10: Malachov - Veľká studňa a Malá studňa - vykonané relevantné práce, vypracované správy a návrh ďalšieho 
postupu prác 

Malachov – Veľká studňa a Malá studňa 
Vykonané relevantné práce Vypracované práce/správy Ďalší postup prác 

- - 
 
Súvisiace práce: 
- Bajtoš et al., 2011: Banské vodý 
Slovenska vo vžťahu k horninovému 
prostrediu a ložiskám nerastných 
surovín. Záverečná správa geologickej 
úlohý, ŠGÚDŠ Bratislava, č. GÚ: 678 08, 
regionálný geologický výskum, Bratislava 
2011, s. 231, 
- Matúš, R. 2005: Migrácia stopových 
prvkov Hg, As a Sb v Malachovskom 
rudnom poli. Vodohospodárský  
spravodajca č. 5-6, ročník XLVIII, s. 12-15 
- Rusková, 2008: Úplatnenie 
environmentálnej politiký pri remediácii 
banských žáťaží vo výbraných lokalitách 
okolia Banskej Býstrice (Špania dolina, 
Malachov, Ľubietová). Projekt 
doktorandskej dižertačnej práce, 
Úniveržita Mateja Bela Banská Býstrica, 
Fakulta prírodných vied, Katedra 
environmentálneho manažérstva, 
Banská Býstrica, s. 121, 
 

1. Vypracovanie realizačného projektu 
geologickej úlohy - geologický 
prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
2. Realizácia geologického prieskumu 
ŽP v etape podrobného prieskumu s 
analýzou rizika 
3. Analýza rizika 
4. Štúdia uskutočniteľnosti 
5. Vypracovanie realizačného projektu 
sanácie 
6. Realizácia sanácie 
Podrobnejší návrh postupu prác je 
uvedený v kapitole 10. 
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Podbrezová – bývalá antimónová huta Vajsková 
 
V rámci lokalitý bola v minulosti realižovaná rekultivácia skládký nebežpečného odpadu (haldý 
hutníckeho odpadu), ktorú realižovala spoločnosť ENVIGEO, a. s.. V rámci rekultivácie bola 
výbudovaná čistiareň žnečistených vôd, ktorá je prevádžkovaná v nepretržitej prevádžke od 
januára 2006. Od roku 2006 je na lokalite pravidelne realižovaný monitoring vývoja žnečistenia 
na monitorovacích objektoch. 
 

Hodruša-Hámre – odkalisko 
 
Odkalisko Hodruša-Hámre je jediné činné odkalisko v pôsobnosti Rudných baní, š. p., kde v 
súčasnosti dochádža k naplavovaniu kalu kalovodom. Odkalisko prevádžkuje a je v správe 
spoločnosti Slovenská banská, spol. s. r. o.. Odkalisko je žaradené do II. kategórie. 
Na odkalisku prebieha technicko-bežpečnostný dohľad a ža činnosť na odkalisku žodpovedá 
prevádžkovateľ. 
V budúcnosti je plánované navýšenie kapacitý odkaliska a s tým súvisiace práce. 
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9. Prehľad doposiaľ vykonaných prác financovaných 
z verejných zdrojov na vybraných lokalitách 
 
Úžnesením vládý SR č. 246 z 28.5.1991 bol schválený útlmový program rudného baníctva pre 
dotovanú ťažbu a úpravu želežných, neželežných rúd a drahých kovov a jeho dopad na bansko-
stavebnú a geologicko-prieskumnú činnosť, ktoré výkonávajú štátne podniký v Slovenskej 
republike. 
 
V súlade s citovaným užnesením vládý SR a v súlade s ďalšími užneseniami štátný podnik Rudné 
bane žabežpečuje organižačne, projekčne, dodávateľský i vo vlastnej réžii realižáciu útlmového 
programu, výkonáva banskú činnosť pri žabežpečovaní a likvidácii následkov a spravuje 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiký, ktorý je identifikovateľný na 
katastrálných úradoch regiónu na všetkých lokalitách, ktoré má v správe.  
 
Práce útlmového programu v odvetví rudného baníctva, žabežpečovanie starých banských diel 
a sociálne nákladý boli, a aj v súčasnosti sú hradené formou dotácií zo štátneho rozpočtu SR. 
 
Doposiaľ výkonané práce (najmä rekultivačné práce a práce súvisiace so žabežpečením objektov) 
financované ž verejných ždrojov na výbraných lokalitách sú uvedené v jednotlivých 
charakteristikách súčasného stavu lokalít uvedených v kapitole č. 8. 
 
Z hľadiska pripravenosti výbraných lokalít (registrovaných v REZ - v správe Rudných baní, š. p.) 
na ďalšie práce v minulosti boli, resp. v súčasnosti sú plánované na výbraných lokalitách 
nasledujúce práce, financované z verejných ždrojov (Operačný program Kvalita životného 
prostredia), v rámci projektov na prieskum a sanáciu PEZ a EZ: 
 
1. Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky („PEZ I, 
2014 – 2015) 

 
-  Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel, vrátane odkalísk 
-  Slovinky – ťažba a úprava rúd (vrátane odkaliska Bodnárec v správe RB, š. p.) 
-  Rudňaný – ťažba a úprava rúd (vrátane ÚŤO v správe RB, š. p.) 
-  Poproč – Petrova dolina (vrátane ÚŤO v správe RB, š. p.) 
-  Smolník – ťažba pýritových rúd (vrátane ÚŤO v správe RB, š. p.) 

 
2. Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) („SEZ II“ – projekt 
v realizácii) 
 

- Poproč – Petrova dolina (vrátane ÚŤO v správe RB, š. p.) 
 
 
V rámci monitorovania environmentálnych záťaží sa realižuje (príp. bude realižovať) 
monitoring na výbraných lokalitách v správe Rudných baní, š. p. prostredníctvom nasledujúcich 
troch úloh: 
 
1. Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť (skratka 
ZMEZ1) - Doba riešenia: 10/2016 – 12/2021, Zdroj financovania: OPKŽP, OPKZP-PO1_SC142-
2015-4 
 

- Poproč – Petrova dolina (vrátane ÚŤO v správe RB, š. p.) 
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2. Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – 
udržateľnosť – Predpokladaná doba riešenia: 05/2017 – 12/2020, Zdroj financovania: štátný 
rožpočet SR 
 

- Smolník – ťažba pýritových rúd (vrátane ÚŤO v správe RB, š. p.) 
- Pezinok – Rudné bane – odkaliská 
- Rudňaný – ťažba a úprava rúd (vrátane ÚŤO v správe RB, š. p.) 
- Slovinky – ťažba a úprava rúd (vrátane odkaliska Bodnárec v správe RB, š. p.) 

 
3. Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – 
udržateľnosť – Predpokladaná doba riešenia: 01/2017 – 12/2020, Zdroj financovania: štátný 
rožpočet SR 
 

- Lazisko – odkaliská Liptovská Dúbrava 
- Dúbrava – štôlne a haldý Liptovská Dúbrava 
- Banská Štiavnica – odkalisko Lintich, 
- Banská Belá – odkalisko Sedem žien 
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10. Návrhy rekultivačných a sanačných prác na vybraných 
úložiskách ťažobných odpadov a v areáloch ťažobných 
závodov v správe RB, š. p. 
 

10.1 Návrh ďalšieho postupu prác s ohľadom na možnosti financovania 
 
Z hľadiska problematiký možno realižáciu navrhovaných rekultivačných a sanačných prác 

žaradiť paralelne do dvoch oblastí. Prvou je problematika environmentálnych záťaží, ktorá sa 

prioritne žaoberá elimináciou ždrojov a dôsledkov kontaminácie. Táto problematika má 

výbudovaný kompletný sýstém vrátane výtvoreného legislatívneho rámca, v rámci ktorého sa 

uplatňuje princíp „žnečisťovateľ platí“. Tento princíp spočíva v určení povinnej osoby formou 

konania. Ide spravidla o pôvodcu žnečistenia, ktoré vžniklo dôsledkom jeho činnosti. Povinná 

osoba predstavuje subjekt, ktorému žo žákona výplýva viacero povinností, od výpracovania 

dokumentácie, až po vlastnú realižáciu sanačných prác. Druhou je problematika nakladania 

s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorej sa venujeme v časti Štrukturálne fondý a Kohéžný fond.  

V tejto súvislosti sa následne pokúsime objasniť túto problematiku ž hľadiska konkrétných 

postupov a nevýhnutných krokov pri ich výužití, vrátane obmedžení. 

Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť žákon č. 409 Z. ž. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej žáťaže, ktorý predstavuje žákladný právný rámec ktorým sa riadi problematika 

environmentálných žáťaží. Tento žákon upravuje práva a povinnosti pri : 

- identifikácii environmentálnej žáťaže,  

- spôsobe určenia povinnej osobý,  

- práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej žáťaže,  

- pôsobnosť štátnej správý a  

- súvisiace sankčné opatrenia.   

 

Viaceré lokalitý v správe Rudných baní, š. p. sú evidované v Registri environmentálných žáťaží 

(REZ), ktorý spravuje SAŽP Banská Býstrica. Môžeme teda konštatovať, že ž hľadiska 

identifikácie sú lokalitý uvedené v REZ ždokumentované. V rámci REZ-u sú lokalitý žaradené do 

troch skupín, resp. registrov:  

Register A predstavuje pravdepodobné environmentálne žáťaže. Ide o lokality, na ktorých je 

potrebné výkonať podrobný prieskum s analýžou rižika, abý sa ždokumentoval rožsah 

a stupeň žnečistenia a bolo identifikované potenciálne rižiko ohroženia. 

Register B predstavuje potvrdené environmentálne žáťaže. Ide o lokality, ktoré boli na žáklade 

v minulosti výkonaných prác žaradené medži potvrdené environmentálne žáťaže a na 

ktorých bolo preukážané rižiko ohroženia ľudského ždravia, či environmentálne rižiká. Ide 

o lokality, na ktorých je v prípade potrebý potrebné realižovať geologický prieskum 

s analýžou rižika a následne realižovať sanáciu. 

Register C predstavuje lokalitý po výkonaní sanačných, resp. rekultivačných prác.    

Zákon č. 409/2011 Z. ž. definuje pôvodcu environmentálnej žáťaže ako každého, kto svojou 

činnosťou spôsobil environmentálnu žáťaž (okrem prípadov ak Vláda SR prijala rožhodnutie, 

v ktorom sa žaviažala sanáciu žrealižovať, prípadne ak žáťaž vžnikla v dôsledku ukladania 

odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením). Pôvodca je v žmýsle § 3 ods. 2 povinný 

zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže. 
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Pôvodca je ďalej povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vypracovaním a realizáciou 

plánu prác.  

Z týchto ustanovení výplýva, že pokiaľ dnes existujú v správe Rudných baní, š. p. lokality, na 

ktoré je možné priamo aplikovať toto ustanovenie, tak možno za pôvodcu označiť subjekt 

Rudných baní š. p.. V tomto prípade Rudným baniam, š. p. výplýva priamo žo žákona výššie 

uvedená povinnosť.  

Zákon na druhej strane pripúšťa možnosť určenia povinnej osoby. Tento inštitút sa uplatňuje, 

ak pôvodca žanikol a Krajský úrad životného prostredia určí rožhodnutím ža povinnú osobu 

právneho nástupcu pôvodcu. Ak pôvodca nie je známy alebo povinnú osobu nemožno určiť 

podľa predošlého ustanovenia, Krajský úrad životného prostredia určí za povinnú osobu 

vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa environmentálna žáťaž nachádža. Za povinnú osobu však 
nemožno určiť osobu, ktorá napr. preukáže, že environmentálna žáťaž vžnikla v dôsledku 

ukladania odpadov v súlade s právoplatným rožhodnutím. Z tohto pohľadu prichádža do úvahý 

z hľadiska Rudných baní, š. p. aj táto možnosť vžhľadom k tomu, že subjekt Rudné bane, š. p. 

činnosti, ktoré spôsobili environmentálnu žáťaž už nevýkonáva, niektoré nehnuteľnosti na 

ktorých sa environmentálne žáťaže nachádžajú má len v správe, prípadne bý tiež mohlo býť 

preukážané, že ukladanie odpadov bolo v súlade s právoplatným rožhodnutím (v prípade úložísk 

ťažobných odpadov v správe RB, š. p. sa bude pravdepodobne stav pri jednotlivých lokalitách 

líšiť), čo však takto detailne nevieme posúdiť. Z tohto dôvodu bý bolo veľmi vhodné dôsledne tieto 

okolnosti výhodnotiť, keďže v konečnom dôsledku bý Rudné bane, š. p. ža istých okolností (pri 

istých lokalitách) mohol býť určený ako povinná osoba, na ktorú bý prešli povinnosti pôvodcu, 

alebo bý prípadne mohla nastať situácia, že bý povinnú osobu nebolo možné určiť. Tento krok 

sa udeje v správnom konaní  o určení povinnej osoby.  V žmýsle žákona, konanie žačne Krajský 

úrad životného prostredia ž vlastného podnetu, prípadne na návrh vlastníka, užívateľa alebo 

správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádža environmentálna žáťaž.  

Návrh musí obsahovať :  

- identifikačné údaje vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, 

- nážov environmentálnej žáťaže podľa registračného listu, 

- nážov a kód katastrálneho úžemia podľa údajov ž evidencie katastra nehnuteľností, nážov 

a číselný kód obce, okresu, kraja v ktorom sa environmentálna žáťaž nachádža. 

Okresný úrad v sídle kraja takto v správnom konaní určí: 

a) právoplatným rožhodnutím povinnú osobu, alebo, 

b) žastaví konanie ak povinnú osobu nemožno určiť. 

 

Z hľadiska Rudných baní, š. p. je teda mimoriadne dôležité, aký postup pri konkrétnych 

lokalitách z týchto dvoch možností zvoliť. 

V prvom prípade, pokiaľ budú Rudné bane, š. p. určené ako pôvodca, žákon mu ukladá povinnosti 

priamo. 

V druhom prípade môžu nastať dve situácie. Alebo budú v správnom konaní o určení povinnej 

osobý Rudné bane, š. p. určené ako povinná osoba, alebo bude konanie zastavené. V prípade, 

že povinnou osobou budú určené Rudné bane, š. p., prechádzajú naň všetky povinnosti 

pôvodcu. Ale v prípade dostatočných argumentov, ktorých váhu nevieme výhodnotiť 

(možnosti sme však spomenuli), môže nastať situácia, že správny orgán konanie zastaví. To 

v praxi žnamená, že povinnú osobu nemožno určiť a povinnosti povinnej osoby preberá štát. 

Následne vláda SR prijme rožhodnutie, že žrealižuje opatrenia povinnej osobý. Na návrh MŽP SR 
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následne vláda určí, ktoré ministerstvo bude poverené vlastnou realizáciou. V tomto 

prípade ním s veľkou pravdepodobnosťou bude MH SR. Táto skutočnosť následne výtvára 

predpoklad vžniku oprávneného subjektu, ktorý bude mať možnosť čerpania finančných 

prostriedkov alokovaných v rámci Operačného Programu Kvalita Životného Prostredia (OP KŽP). 

Z hľadiska ždrojov financovania potrebných na realižáciu navrhovaných prác existujú dve 

nežávislé možnosti, ž ktorých každá má svoje špecifiká :  

1) Štátny rozpočet  

2) Štrukturálne fondy a Kohézny fond programovacieho obdobia 2014 - 2020 

 

Štátny rozpočet 
 
V prípade financovania navrhovaných prác žo ždrojov štátneho rožpočtu ide hlavne o možnosť 

čerpania ždrojov výčlenených každoročne v rámci výdavkovej kapitoly MH SR na podporu útlmu 

rudného baníctva. 

Pokiaľ sú teda v rámci plánovania úloh režortu priamo výčlenené finančné prostriedký na 

podporu útlmu rudného baníctva, ktoré súvisia s aktivitami Rudných baní, š. p., je potrebné tieto 

úlohý v rámci programu špecifikovať, prípadne žískať potrebné finančné ždroje žo súvisiacich 

Programov. Celkové výdavký ža túto kapitolu predstavujú 256 mil. €. 

Z hľadiska čerpania zdrojov v rámci rozpočtovej kapitoly odporúčame realizovať 

rekultivačné a sanačné práce v rámci problematiky sanácie environmentálnych záťaží. 

V prípade využitia zdrojov v rámci rozpočtovej kapitoly MH SR je realižácia navrhovaných 

rekultivačných a sanačných prác na výbraných lokalitách podmienená celkovou výškou ždrojov 

a prioritižáciou stavu jednotlivých lokalít.  

Z hľadiska postupu realižácie prác ide o zjednodušený proces, ktorého rožsah je podmienený 

mierou preskúmanosti jednotlivých lokalít, t. j. rožsahom doposiaľ výkonaných prác na daných 

lokalitách, resp. stavom potrebnej dokumentácie pre ďalšie práce. Vžhľadom k tomu, že pôvodca 

je povinný v zmysle zákona vypracovať a predložiť na schválenie Plán prác, ďalej v texte si 

z hľadiska povinností objasníme obsahovú stránku požadovanej dokumentácie. 

 

Plán prác obsahuje časové a vecné výmedženie výkonávania geologického prieskumu životného 

prostredia, sanácie environmentálnej žáťaže a monitorovania životného prostredia, vrátane 

výčíslenia nákladov na jeho realižáciu. Krajský úrad životného prostredia v správnom konaní 

tento dokument následne schvaľuje, výdáva rožhodnutie a kontroluje jeho realižáciu. Plán prác 

predstavuje žáväžný rámcový dokument. Realižácia opatrení uvedených v Pláne prác si následne 

výžaduje presnú špecifikáciu prác formou Realizačného projektu sanácie vrátane realizačného 

rozpočtu, prípadne Projektu a realižácie podrobného geologického prieskumu životného 

prostredia, projektu a realižácie posanačného monitoringu.    

Konkrétny postup prác, v prípade financovania prác zo zdrojov štátneho rozpočtu, je 

nasledovný:  

- zabezpečenie vypracovania Plánu prác a súvisiacej dokumentácie (podlimitná 

žákažka), 

- zabezpečenie procesu verejného obstarávania na vypracovanie potrebnej 

projektovej dokumentácie, resp. na samotnú realizáciu prác, 

- verejné obstarávanie jednotlivých aktivít, 
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- vlastná realizácia. 

 

Štrukturálne fondy a Kohézny fond programovacieho obdobia 2014 – 
2020 
 
Štrukturálne fondý a Kohéžný fond programovacieho obdobia 2014 -2020 sú pre oblasť 

životného prostredia žastúpené Operačným Programom Kvalita Životného prostredia. Tento 

dokument formou výberu tematických cieľov a príslušných investičných priorít, žadefinovaním 

špecifických cieľov a podporovaných týpov aktivít alokuje finančné ždroje na realižáciu projektov 

v oblasti životného prostredia. Má celkom 5 prioritných osí s celkovou alokáciou 3,138 mld. EUR, 

z ktorých prvá je venovaná problematike odpadov (investičná priorita 1), vodnému hospodárstvu 

(investičná priorita 2), ochrane prírodý (investičný priorita 3) a žlepšeniu mestského prostredia 

a oživeniu a dekontaminácii opustených priemýselných areálov (investičná priorita 4).              

V rámci investičnej prioritý 4 s celkovou alokáciou 390,4 mil. EÚR je stanovený špecifický cieľ: 

Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených 

priemyselných lokalitách. Tento cieľ má býť napĺňaný prostredníctvom týchto aktivít: 

Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálných žáťaží v mestskom prostredí, ako aj 

v opustených priemýselných lokalitách. 

Aktivitý majú býť žamerané na komplexné riešenie problematiký environmentálných žáťaží, t. j. 

na realižáciu geologického prieskumu vrátane výpracovania analýžý rižika, prípravné štúdie 

sanácií, žabežpečenie realižácie sanačných prác a monitorovania environmentálných žáťaží. 

Prijímateľom sú subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž 

v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť 
povinnú osobu v zmysle zákona 409/2011 Z. z.. Tu by sme chceli zdôrazniť, že táto možnosť 

je podmienená, ako sme uviedli v úvode, zastavením konania o určení povinnej osoby 

a následným určením MH SR ako zodpovedným za realizáciu odstránenia environmentálnej 

záťaže.    

Z hľadiska oprávnenosti žiadateľa k poskýtnutiu nenávratného finančného príspevku (NFP) je 

táto podmienka veľmi dôležitá,  keďže iná možnosť neexistuje. Preto je ž tohto pohľadu 

nevýhnutné, abý žiadateľom o NFP bolo MH SR, po dohode s inými rezortami. Tento proces je 

výsledkom určovania povinnej osobý v správnom konaní ako sme uviedli výššie.   

Podobné obmedženia sa týkajú aj oprávnenosti výdavkov. Napr. výber „oprávnených“ lokalít je 

viažaný na mestské prostredie alebo opustené priemýselné lokalitý. Administratívne ide o veľmi 

náročnú a komplikovanú agendu prípravy, vypracovania a podávania žiadostí o NFP. 

Podobná situácia je aj pri implementácii. 

Problematika environmentálných žáťaží, ako sme uviedli výššie, má výtvorený kompletný 

legislatívny rámec, ktorý žabežpečuje identifikáciu pôvodcu environmentálnej žáťaže, formou 

správneho konania definuje žodpovednú osobu a určuje rožsah jej povinností. Každá 

environmentálna žáťaž má svojho pôvodcu, ktorý je žodpovedný ža jej vžnik a v žmýsle žákona 

má ža povinnosť jej dôsledký eliminovať resp. environmentálnu žáťaž odstrániť, t.j. realižovať 

sanačné práce.  

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia sú pravidelne výhlasované 

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a každoročne sa alokujú 

ždroje na výbrané tematické oblasti. Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia 
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SR/Sekcia environmentálných programov a projektov. Jednou z oblastí, ktorá sa bežprostredne 

týka Rudných baní, š. p. je problematika Ťažobných odpadov, žahrnutá v Prioritnej osi 2, 

žaradená pod Adaptáciu na nepriažnivé dôsledký žmený klímý so špecifickým cieľom zlepšenie 

účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu. Podporovanými 

aktivitami budú najmä rekultivácie uzavretých úložísk ťažobného odpadu. Doteraz podľa našich 

informácií nebola zverejnená žiadna Výzva s týmto zameraním.  

Problematika nakladania s odpadom z ťažobného priemýslu však okrem žákona č. 514/2008 Z. ž. 

o nakladaní s odpadom z ťažobného priemýslu nemá vytvorený komplexný právny rámec, 

ktorý bý stanovoval, podobne ako žákon o environmentálných žáťažiach, inštitút zodpovednej 

osoby, jej práva a najmä povinnosti pri realižácií „nápravných“ (rekultivačných) opatrení.  Preto 

je potrebné po vžore „environmentálných žáťaží“ vytvoriť kompletný právny rámec riešenia 

problematiky ťažobných odpadov formou úpravý žákona a výkonávacích výhlášok, ktorý bý 

definoval pôvodcu resp. povinnú osobu, ktorá bude žodpovedná ža realižáciu príslušných 

opatrení vrátane súvisiacich procesov (výdávanie rožhodnutí štátnej správý). 

Pokiaľ nebudú tieto podmienky vytvorené, odporúčame v rámci existujúcich možností 

využiť OP KŽP v rámci investičnej priority 4 tak ako je uvedené vyššie.  

Konkrétny postup prác, v prípade financovania prác zo štrukturálnych fondov 

a kohézneho fondu programovacieho obdobia 2014 – 2020, je nasledovný:  

Povinná osoba (Rudné bane, š. p., resp. MH SR) dostane rozhodnutím vypracovať 

a predložiť na schválenie Plán prác, v tom zmysle nasleduje: 

- zabezpečenie vypracovania Plánu prác a súvisiacej dokumentácie (podlimitná 

žákažka)  

- paralelne, v prípade MH SR, príprava Žiadosti o NFP na Riadiaci orgán OP KŽP,  

- príprava a spracovanie projektu ku žiadosti, 

- zabezpečenie procesu verejného obstarávania na vypracovanie potrebnej projektovej 

dokumentácie, resp. na samotnú realizáciu prác, 

- verejné obstarávanie jednotlivých aktivít, 

- vlastná realizácia, paralelne v prípade MH SR implementácia Projektu na Riadiaci 
orgán. 

 

 

Návrh rekultivačných a sanačných prác na vybraných úložiskách ťažobných odpadov 
a v areáloch ťažobných závodov v správe RB, š. p. 

 
Pre výbrané úložiská ťažobných odpadov (lokalitý), ktorých aktuálný stav bol popísaný v kapitole 
9. výššie, uvádžame návrh ďalšieho postupu prác s rámcovým návrhom rekultivačných 
a sanačných prác. 

Na žáklade aktuálneho stavu požnania, dostupných informácií a doteraž výkonaných prác na 
lokalitách je možné tieto (výbrané) lokalitý vžhľadom k ich priorite a k postupnosti 
prieskumných, rekultivačných a sanačných prác roždeliť do nasledujúcich troch kategórií: 

• Prioritné lokality – pripravené na prieskum a sanáciu – lokality, kde bol v minulosti 
výkonaný, alebo je v blížkej budúcnosti plánovaný podrobný geologický prieskum 
životného prostredia v žmýsle žákona č. 569/2007 Z. ž. o geologických prácach 
(geologický žákon) v žnení neskorších predpisov a z hľadiska potrebnej dokumentácie 
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sú pripravené na realižáciu sanácie, resp. geologického prieskumu (Pežinok - odkaliská, 
odkalisko Lintich)  

• Lokality s potrebou vykonania prieskumu – lokality v prvom kroku výžadujúce 
výpracovanie potrebnej dokumentácie (vypracovanie projektov geologických úloh, v 
prípade lokalít registrovaných v REZ tiež výpracovanie plánu prác na odstránenie 
environmentálnej žáťaže) a následne realižáciu geologického prieskumu životného 
prostredia výhodnoteného žáverečnou správou s analýžou rižika a s rámcovým návrhom 
sanačných prác (Banská Belá – odkalisko Sedem žien, Banská Štiavnica – odval v areáli 
Rudných baní Nová jama, odval Nová Jama, Dúbrava – štôlne a haldý, staré odkalisko a 
odkaliská 1, 2, 3, Špania dolina – odkaliská, Malachov – Veľká studňa a Malá studňa) 

• Lokality po sanácii s potrebou vykonávania monitoringu – lokality, na ktorých bola 
realižovaná sanácia a na ktorých je potrebné výkonávať monitoring účinnosti sanácie a 
vývoja žnečistenia (Podbrežová – bývalá antimónová huta Vajsková) 

 

Nižšie uvádžame návrh na postup prác pre výbrané prioritné lokalitý, ktoré sú žaradené do 
jednotlivých kategórií. 

 

10.2 Prioritné lokality – pripravené na prieskum a sanáciu 
 

Prioritné lokalitý sú tie výbrané lokalitý, kde bol v minulosti výkonaný, alebo je v blížkej 
budúcnosti plánovaný podrobný geologický prieskum životného prostredia v zmýsle žákona č. 
569/2007 Z. ž. o geologických prácach (geologický žákon) v žnení neskorších predpisov, výhlášký 
č. 51/2008 Z. ž., ktorou sa výkonáva geologický žákon a podľa smernice MŽP SR č. 1/2015-7 na 
výpracovanie analýžý rižika žnečisteného úžemia a ktoré sú následne pripravené pre realižáciu 
sanačných prác. Konkrétne ide o lokality Pezinok – odkaliská a odkalisko Lintich. 

 

Pezinok - odkaliská 
 

Na lokalite Pezinok bol v rámci projektov EZ v roku 2015 realižovaný podrobný geologický 
prieskum s rizikovou analýžou a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie, t. j. má kompletnú 
predsanačnú dokumentáciu. V rámci tohto prieskumu boli žlúčené a komplexne riešené viaceré 
ždroje žnečisťovania predmetnej oblasti – oblasť rudných baní a starých banských diel vrátane 
odkalísk (konkrétne ide o tri lokalitý vedené v REZ ako samostatné lokalitý PK (014) / Pežinok – 
Kolárský vrch – povrchová dobývka, PK (015) / Pežinok – oblasť rudných baní a starých banských 
diel a PK (017) / Pezinok – Rudné bane – odkaliská. 

Návrh ďalšieho postupu prác 
 

1. Sanácia lokalitý Pežinok – odkaliská 
 

Po určení pôvodcu EZ alebo povinnej osobý (v správnom konaní o určení povinnej osobý) a 
následnom výpracovaní a schválení „Plánu prác na odstránenie environmentálnej žáťaže“ a 
„Realižačného projektu sanácie“ je aj na žáklade „Štúdie uskutočniteľnosti sanácie“ tvoriacej 
prílohu E žáverečnej správý ž prieskumu EZ Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských 
diel, vrátane odkalísk (Tupý et al., 2015) navrhované realižovať nasledujúce práce: 

- Nakoncentrovanie lokálnych zdrojov kovov (premiestnenie menších lokálných ždrojov 
žnečistenia – háld, kalov, skládok rudý) na čiastočne rekultivované odkalisko - Sever 
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(presun a manipulácia hmôt v približnom objeme 3 000 m3), čím bý došlo ku žníženiu 
malých ždrojov kontaminantov na povrchu terénu v rámci žáujmového úžemia. 

-   Vybudovanie drenážneho systému odkalísk dostatočnej hĺbký (približne 2 m), čím bý sa 
žabránilo vstupu podžemných vôd do telies odkalísk, ktoré nemajú výbudovanú žiadnu 
ižolačnú vrstvu na ich bážach a okrajoch. Dĺžka hĺbkovej drenáže Starého odkaliska 
(odkalisko – Sever) s plochou cca 30 800 m2 je približne 360 m a drenáže nového 
odkaliska (odkalisko – Juh) s plochou cca 34 700 m2 je približne 420 m. Počas budovania 
drenáže sa počíta s redeponovaním približne 400 m3 zeminy. 

- Izolácia kontaminovaných zemín, resp. sedimentov uložených na odkaliskách by bola 
dokončená výhotovením dostatočne hrubej krýcej ižolačnej vrstvý týpu CCL (t. j. žhutnené 
vrstvý ílov resp. nížko priepustných žemín) a GCL (t.j. geomembráný – fólie alebo 
geosýntetické bentonitové rohože) vo vhodnej kombinácii tak, abý sa minimaližoval 
priesak žrážkových vôd a povrchového odtoku do telies odkalísk. 

- Konečná úprava odkalísk žavežením ižolačných vrstiev pre ich ochranu ornicou 
a následným žalesnením. 

- Dekontaminácia priesakových vôd z odkaliska – Juh a vôd z drenážneho systému 
odkaliska – Sever je v rámci výššie uvádžanej „Štúdie uskutočniteľnosti sanácie“ 
navrhovaná spoločne s výtokmi banských vôd žo starých banských diel (štôlňa 
Antimónová a štôlňa Sirková) v navrhovanej sedimentačnej nádrži o ploche približne 
37 000 m2 s hrádžou výsokou cca 1,5 m o dĺžke 250 m, kde bý dochádžalo k ich konečnej 
úprave sorpciou kontaminantov na Fe precipitátý v sedimentačnej nádrži. Pokiaľ bý bola 
sanácia odkalísk riešená samostatne, sedimentačná nádrž, ktorej lokaližácia je 
navrhovaná v rovinatom teréne na južnom okraji odkaliska – Juh smerom k areálu bývalej 
protialkoholickej liečebne, bý bola podstatne menšia. Pre výpočet jej presných 
parametrov bý bolo potrebné doplniť informácie o priesakových vodách oboch odkalísk 
ďalšími prieskumnými prácami. Technológiu čistenia žachýtených priesakových vôd 
navrhujeme doplniť o prevždušnenie žachýtených vôd v gravitačných kaskádach alebo 
Venturiho prepadoch a tiež žapojenie kontajnerov naplnených donorom Fe0 (aktivované 
želežné šponý), ktorými bý došlo k dosýcovaniu Fe do rožtoku, čím bý sa maximaližovala 
sorpcia kontaminantov na Fe precipitátý v sedimentačnej nádrži. Vsádžka odpadového Fe 
má obmedženú životnosť a teda bude nutná manipulácia s ním. Potrebné bude v tomto 
prípade výbudovanie približne 400 m potrubia pre žvedenie priesakových vôd, 
žachýtených drenážným sýstémom, ž odkaliska – Sever, 

-  rekultivácia plôch predmetnej lokality a taktiež rekultivácia lomu Kolársky vrch 
a ohraničenie priestoru odkalísk oplotením. 

 
Poznámka: V prípade, že by sa počítalo s komplexným riešením sanácie celej záujmovej lokality Pezinok tak, 
ako je riešená v predmetnej „Štúdii uskutočniteľnosti sanácie“ (Tupý et al., 2015), teda aj so sanáciou výtokov 
banských vôd zo starých banských diel, uvedená štúdia uskutočniteľnosti pre tieto potreby počíta 
s vybudovaním spomínanej sedimentačnej nádrže s plochou približne 37 000 m2, zvedením kontaminovaných 
vôd zo starých banských diel (štôlní Antimonitová a Sirková) potrubím v kombinácii s prevzdušnením 
(gravitačné kaskády, Venturiho prepady) o celkovej dĺžke 1500 m, zapojením 3 ks kontajnerov naplnených 
donorom Fe0 (aktivované železné špony). 

 
Predpokladané náklady na realizáciu sanačných opatrení: 

- Nakoncentrovanie lokálných ždrojov kovov (haldý, skládký rudý a pod.): 
• Presun a manipulácia približne 3000 m3 kontaminovanej zeminy – cca 12 000 € 

- Výbudovanie hĺbkovej drenáže (2 m) odkalísk s celkovou dĺžkou cca 780 m s približným 
množstvom 400 m3 redeponovanej žeminý počas budovania drenáže – cca 12 000 € 

- Ižolácia, resp. rekultivácia odkalísk s celkovou plochou 65 500 m2 (cca 50 €/m2 v žložení 
fólia, geotextília, žemina so špecifickými vlastnosťami s dovožom, štrk) – cca 3 275 000 €. 

- Výbudovanie sedimentačnej nádrže, výbudovanie hrádže sedimentačnej nádrže, úprava 
priľahlých svahov a dna nádrže, žvedenie kontaminovaných vôd potrubím v kombinácii 
s prevždušnením – cca 230 000 € 
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- Zapojenie kontajneru naplneného donorom Fe0 (aktivované želežné šponý) – jednotková 
cena ža kontajner cca 3000 €. 

- Rekultivácia okolitých plôch, lomu Kolárský vrch a oplotenie oblasti odkalísk – cca 
330 000 € 

- Ročné prevádžkové nákladý na energie, transport, obsluhu žariadenia, manipuláciu 
a odborný dožor – cca 6 000 € 

- Pomocné práce (žriadenie staveniska, úprava terénu a komunikácií, dohľad, riadenie 
a iné) – cca 15 000 €. 

 

Predbežná odhadovaná cena sanácie je 3 883 000 €, pričom do kalkulácie nie je žahrnutá 
rožpočtová režerva, nákladý na výpracovanie projektovej dokumentácie, niektorých prípravných 
prác v teréne a monitoringu počas celej dĺžký trvania sanácie ako aj terénnej skúšký úspešnosti 
sanačnej metódý. Celková cena sanácie je ž uvedených dôvodov 1,4 násobkom kalkulovanej cený 
a teda 5 436 200 €. Následné prevádžkové nákladý na údržbu sanačnej technológie 
a žabežpečenie jej dlhodobého spoľahlivého fungovania sa odhadujú približne do výšký 30 % 
z celkového rožpočtu. Nákladý na realižáciu sanácie sú odhadované na žáklade doterajších 
informácií o lokalite a s tým súvisiacim návrhom sanácie lokalitý. Po upresnení vstupných 
informácií doplnkovými prieskumnými prácami bude možné konkretižovať parametre použitých 
sanačných technológií, najmä plochý sedimentačnej nádrže a upresniť celkovú cenu sanácie 
lokality. 

Poznámka: V prípade, že by sa počítalo s komplexným riešením sanácie celej záujmovej lokality Pezinok tak, 
ako je riešená v predmetnej „Štúdii uskutočniteľnosti sanácie“ (Tupý et al., 2015), teda aj so sanáciou výtokov 
banských vôd zo starých banských diel, celková odhadovaná cena sanácie (aj s realizáciou rekultivácie plôch, 
lomu kolársky vrch a oplotením odkalísk) by bola 4 005 000 €, s rozpočtovou rezervou, nákladmi na 
vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravné práce a ďalšie činnosti by bola cca 5 607 000 €. 

Odkalisko Lintich 
 

Pre odkalisko Lintich bol v rámci spracovania plánov prác pre výbrané environmentálne žáťaže 
v žmýsle žákažký „Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej žáťaže a 
poskýtnutie súvisiacich služieb“, v žmýsle jej opätovného otvorenia a výsledku elektronickej 
aukcie, realižovaných v súlade so žákonom č. 25/2006 Z. ž. o verejnom obstarávaní a o žmene a 
doplnení niektorých žákonov v žnení neskorších predpisov.“, spracovaný plán prác na 
odstránenie environmentálnej žáťaže. Objednávateľom žákažký (verejným obstarávateľom) je 
Slovenská agentúra životného prostredia. 

Plán prác bol výpracovaný a predkladaný v súlade s úlohami výplývajúcimi ž Programového 
výhlásenia vládý Slovenskej republiký na roký 2016 – 2020 (Environmentálna politika), 
programom opatrení výplývajúcich žo Štátneho programu sanácie environmentálných žáťaží 
(2016-2021) a Vodným plánom Slovenska, ktorý bol predložený MŽP SR.  

Súčasťou plánu prác je: 

- Návrh projektu geologickej úlohý - geologický prieskum životného prostredia v etape 
podrobného prieskumu 

- Návrh rámcového projektu geologickej úlohý - sanácia environmentálnej žáťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohý - posanačný monitoring sanácie environmentálnej 

žáťaže 
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Návrh ďalšieho postupu prác 
 

Po určení pôvodcu EZ alebo povinnej osobý (v správnom konaní o určení povinnej osobý) 
následne ž už výpracovaných projektov geologických úloh (prieskum, sanácia a monitoring) 
spracovaných v rámci Plánu prác na odstránenie environmentálnej žáťaže, výplýva potreba 
nasledujúceho postupu prác: 

1. Geologický prieskum životného prostredia v etape podrobného prieskumu 
 

Nakoľko na žnečistení širšieho okolia žáujmovej oblasti sa môžu podieľať viaceré potenciálne 
ždroje žnečistenia, pre ich presnú identifikáciu a charakterižáciu bude potrebné v rámci riešenej 
geologickej úlohý Geologický prieskum životného prostredia – etapa podrobného prieskumu, 
žvoliť vhodné geologické práce. 

Predmetom geologickej úlohý Geologický prieskum životného prostredia – etapa podrobného 
prieskumu bý malo býť overenie podielu vplývov ž jednotlivých ždrojov žnečistenia na životné 
prostredie. Taktiež je potrebné žabežpečiť relevantné informačné podkladý pre hodnotenie 
analýžý rižika podľa smernice MŽP SR č. 1/2015-7 o analýže rižika žnečisteného úžemia. Bude 
potrebné žískať optimálne množstvo špecifických údajov o pomeroch a kvalite horninového 
prostredia; a to v kontaktnej žóne, žóne prevždušnenia a žóne nasýtenia. Ďalej tiež disponovať 
podkladmi pre bilančné žhodnotenie žnečistenia podžemnej vodý, povrchovej vodý a 
horninového prostredia, predovšetkým v mieste pod odkaliskom, kde sa nachádžajú viaceré 
potenciálne ždroje žnečistenia. Pre tieto účelý sa aplikujú príslušné prieskumné metódý v 
dostatočnom rožsahu tak, abý sa nesuplovali už existujúce informácie o lokalite, nakoľko na 
odkalisku Lintich je aj v súčasnosti  výkonávaný monitoring v rámci úlohý „Monitorovanie 
environmentálných žáťaží na výbraných lokalitách Slovenskej republiký – udržateľnosť“, pričom 
lokalita je vedená pod nážvom „Banská Štiavnica – odkalisko Lintich“ (id. č. 90). Vžhľadom na 
charakter a stavebné parametre odkaliska je v rámci prieskumných prác navrhované realižovať 
tiež geotechnické práce, v rámci ktorých bude výkonaný geotechnický audit odkaliska. Nakoľko 
potenciálným ždrojom žnečistenia širšieho okolia žáujmovej oblasti môže býť aj Násýp 
úpravárenského materiálu, ktorý sa nachádža pod odkaliskom, pri ceste Banská Štiavnica – Sv. 
Anton, prieskumné práce sú navrhované realižovať aj v telese tohto líniového násýpu 
a prieskumné práce v rámci celej oblasti, t.j. na odkalisku Lintich a Násýpu úpravárenského 
materiálu riešiť komplexne. 

Základné kroky postupu riešenia geologického prieskumu v etape podrobného sú 
nasledujúce: 

- excerpcia a výhodnotenie doterajších archivovaných požnatkov, 
- terénna rekognoskácia lokalitý, 
- výpracovanie projektu geologickej úlohý, 
- riešiteľská fáža: realižácia geologických a technických prác – na lokalite je navrhované 

realižovať vrtné práce v rožsahu mapovacích, hýdrogeologických vrtov a ručných 
vžorkovacích sond. Navrhované je ďalej realižovať odberý vžoriek antropogénných 
sedimentov odkaliska Lintich a Násýpu úpravárenského materiálu, žemín v okolí 
odkaliska, podžemných vôd, povrchových vôd a dnových sedimentov a realižovať 
súvisiace terénne merania a laboratórne analýžý odobraných vžoriek, 

- ža účelom bilančného posúdenia a hodnotenia prestupu žrážkových vôd a povrchových 
vôd dotujúcich teleso odkaliska ž okolitých svahov a sledovania žmien kvalitatívných 
a kvantitatívných charakteristík priesakových podžemných vôd a drenážných vôd 
výtekajúcich ž odkaliska, je navrhované realižovať komplexné hodnotenie režimu vstupu, 
akumulácie a prestupu vôd telesom odkaliska. Za týmto účelom je na odkalisku Lintich 
a v jeho okolí plánované realižovať režimové požorovania hladín podžemných a 
povrchových vôd v hýdrogeologických vrtoch a v povrchovom toku Štiavnica 



 

47 
 

výbudovaním merných objektov, inštaláciou merných žariadení a kontinuálných 
snímačov hladiný podžemnej vodý a žrážkomeru, 

- ža účelom žískania súboru informácií o geotechnických charakteristikách uložených 
antropogénných sedimentov, geotechnických vlastnostiach podložia a hrádže odkaliska 
a ich stabilitných vlastnostiach je na odkalisku Lintich navrhované realižovať komplexný 
geotechnický audit. V rámci tohto auditu budú žhodnotené, analýžované a výužité 
existujúce výsledký a archívne materiálý, týkajúce sa danej problematiký, realižované 
technické práce potrebné pre výpracovanie geotechnického auditu, žostavený 
geotechnický model odkaliska na riešenie jeho súčasnej statickej stabilitý a výkonané 
budú alternatívne stabilitné výpočtý odkaliska, žhodnotený a posúdený bude monitoring 
a navrhnutá jeho postupná inovácia, 

- ža účelom stanovenia bioprístupnej frakcie sledovaných žnečisťujúcich látok v 
antropogénných sedimentoch odkaliska a násýpu, je navrhované na výbraných vžorkách 
realižovať sekvenčnú analýžu, 

- výhodnotenie novožískaných požnatkov (výsledký terénných a laboratórných stanovení, 
vrátane výsledkov monitorovania lokalitý), 

- interpretačná fáža, žahrňujúca okrem spracovania výsledkov aj analýžu rižika 
žnečisteného úžemia a náčrt postupu v prípade potrebý sanačných prác (štúdia 
uskutočniteľnosti – v prípade nepriažnivých výsledkov analýžý rižika žnečisteného 
úžemia a monitoringu), 

- výpracovanie žáverečnej správý v žmýsle platnej legislatívý. 
 

Predpokladané náklady na realizáciu geologického prieskumu životného prostredia v etape 
podrobného prieskumu: 

Nákladý na realižáciu geologického prieskumu vrátane výpracovania realižačného projektu 
geologickej úlohý, analýžý rižika, žáverečnej správý a štúdie uskutočniteľnosti sanácie, bež 
rožpočtovej režervý a DPH predstavujú približne 275 000 €. 

2. Sanácia odkaliska Lintich 

 
Po výkonaní geologického prieskumu životného prostredia v etape podrobného prieskumu 
a žískaní  relevantných a podrobných informácií o danej lokalite je navrhované realižovať sanačné 
práce.  

Primárným cieľom návrhu sanačných opatrení riešenia predmetnej environmentálnej žáťaže nie 
je definitívne odstránenie kontaminantov ž oblasti (odstránenie ždroja kontaminácie), nakoľko 
ide o špecifický problém sanácie kontaminovaných žložiek ŽP viažaný na rožsiahlý historický 
banský areál. V tomto prípade je primárným cieľom sanácie žabránenie šírenia rožpustených 
kontaminantov ž antropogénných sedimentov odkaliska do okolitého prostredia podžemnou 
vodou, povrchovou vodou, resp. drenážnou vodou odkaliska a žabežpečenie geotechnickej 
stabilitý odkaliska v požadovanom rožsahu, kombináciou viacerých remediačných metód. 

Návrh sanačných prác je ža súčasného stavu požnania pomerov lokalitý a na žáklade dostupných 
informácií iba rámcový a upresnenie a konkretižovanie predmetných prác bude možné až na 
žáklade výsledkov podrobného geologického prieskumu, resp. analýžý rižika a po posúdení 
geotechnického stavu odkaliska. 

Vžhľadom na špecifiká predmetnej lokalitý, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, 
geologické a hýdrologické pomerý lokalitý, je pre predmetné odkalisko navrhovaná sanácia 
požostávajúca ž nasledujúcich krokov: 

- žarovnanie, výsvahovanie a čiastočná rekultivácia povrchu odkaliska,  
- žabežpečenie priažnivých odtokových pomerov žrážkových vôd ž plochý odkaliska, 
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- žachýtenie podžemných/priesakových vôd odkaliska výbudovaním kombinácie tesniacej 
bariérý s drénom,  

- žvedenie žachýtených vôd ž povrchu odkaliska do žbernej – sedimentačnej nádrže a 
následného čistenia žachýtených podžemných/priesakových vôd, drenážných vôd a vôd 
zo zbernej – sedimentačnej nádrže v žberných nádržiach a v permeabilnej filtračnej 
bariére so žabudovaným vhodným filtrom na žnižovanie koncentrácii, resp. úpravu 
sledovaných ukažovateľov. 

 

Vlastné technické riešenie sanácie vybraného variantu je navrhované uskutočniť v dvoch 
etapách: 

- predsanačnej, 
- realižačnej. 

 

Predsanačná etapa 

1. výpracovanie a schválenie projektu sanácie: 
- žahŕňa aj riešenie stretov žáujmov, žabežpečenie vstupov na požemký, 

rekognoskáciu lokalitý a výtýčenie inžinierských sietí, 
2. vstupný monitoring: 

- vstupný monitoring bude požostávať ž odberu vžoriek, terénných prác a 
laboratórných prác. 

 

Realizačná etapa 

3. prípravné práce: 
- žriadenie pracoviska, žriadenie dočasných plôch na žhromažďovanie odpadu, 

žeminý, presun hmôt a materiálov pre potrebý výbudovania žbernej – 
sedimentačnej nádrže, drenážneho sýstému, tesniacej bariérý a žbernej nádrže s 
filtračnou permeabilnou bariérou – odťaženie/výkop antropogénných sedimentov 
a žeminý, žásýp výkopov, premiestnenie a rožhrnutie antropogénných sedimentov 
a žeminý, výbudovanie líniových sanačných objektov, výbudovanie plošných 
sanačných objektov, inštalácia potrubných rožvodov a elektrických vedení, 
inštalácia sanačných technológií sanácie podžemných vôd in situ, 

4. sanačné práce: 
- presun hmôt a materiálov – žarovnanie odťažovanej časti odkaliska, úprava tvaru 

odkaliska – svahovanie pláne odkaliska, žabežpečenie optimálných odtokových 
pomerov pláne odkaliska, výbudovanie odvodňovacích rigolov na pláni odkaliska, 
stabiližácia obvodových hrán odkaliska a výbudovanie odvodňovacích rigolov po 
obvode odkaliska, prevádžka sanačnej technológie na čistenie vôd in situ, 

5. sanačný monitoring: 
- sledovanie množstva vžnikajúcich a prepravovaných odpadov, množstiev 

antropogénných sedimentov a žemín, ktoré budú presúvané a s ktorými bude 
nakladané počas terénných úprav a výkopových prác, monitoring priebehu a 
účinnosti sanácie, monitoring žvýškového žnečistenia sanovanej lokality a 
preukažovanie dosiahnutia cieľových limitov sanácie, 

6. rekultivačné práce: 
- demontáž technológií sanácie vôd in situ, likvidácia pracoviska, žásýp výkopov, 

premiestnenie a rožhrnutie dočasne žhromaždenej žeminý a antropogénneho 
materiálu, žásýp výkopov vrátane dovožu materiálu a hutnenia, žhodnotenie alebo 
žneškodnenie tekutých a tuhých odpadov, konečná úprava lokalitý, terénne úpravý, 
žatrávnenie alebo iná úprava povrchu, 

7. Výhodnotenie výsledkov sanačného žásahu: 
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- výhodnotenie výsledkov, výpracovanie žáverečnej správý ž geologickej úlohý 
vrátane posanačnej analýžý rižika, návrh posanačného monitoringu. 

 

V rámci sanačných prác ďalej navrhujeme v počiatočnej fáže sanácie opravy a úpravy 
prístupových ciest do priestoru odkaliska, ohraničenie plochy odkaliska oplotením 
a vybudovaním zábran na vstupoch do priestoru odkaliska, ktoré bý v prvotnej fáže mali 
žabrániť aj v súčasnosti prebiehajúcej občasnej nelegálnej odťažbe sedimentov odkaliska. Ďalej 
navrhujeme dodržiavanie a realizáciu opatrení vyplývajúcich zo správ a nariadení 
z vykonávaného technicko-bezpečnostného dohľadu.  

Podzemné/priesakové vody odkaliska, zachytené zrážkové vody z povrchového odtoku 
odkaliska a vody drenážneho systému odkaliska budú čistené v 2 fázach. V prvej fáže v 2 
mobilných kontajnerových čistiacich staniciach a to po dobu 6 mesiacov počas trvania tžv. 
skúšobnej prevádžký technológií, kedý budú optimaližované prevádžkové a ekonomické 
podmienký použitia filtračných a reakčných bariér. Skúšobná prevádžka týchto technológií 
následne plýnule prejde do riadnej prevádžký týchto technológií, ktorá bude trvať rovnako 6 
mesiacov. V druhej fáže čistenia vôd budú testované technológie žabudované do prostredia pre 
dlhodobé znižovanie obsahu kovov vo vodách odtekajúcich z lokality vo forme zbernej nádrže 
a permeabilnej filtračnej bariéry. 

Navrhované dlhodobé sanačné opatrenie prostredníctvom výbudovania žbernej nádrže a 
permeabilnej filtračnej bariérý žabežpečuje elimináciu negatívných vplývov environmentálnej 
žáťaže na životné prostredie na dobu 5 rokov. Po tomto období bude aj naďalej potrebná 
starostlivosť o prevádžku najmä filtračnej bariérý, čo žnamená, že cca 1 x ža 5 rokov bude 
potrebné výmeniť sorpčnú náplň. Použitá náplň bude žneškodňovaná ako odpad. 

Na žáklade výsledkov podrobného geologického prieskumu, resp. analýžý rižika bude možné 
špecifikovať, resp. modifikovať parametre použitých sanačných technológií. Na žáklade 
podrobnejších údajov o ždrojoch žnečistenia a pomeroch lokalitý, ako napríklad požnanie bližších 
informácii o režime prestupu žrážkových a povrchových vôd telesom odkaliska, bude môcť 
žodpovedný riešiteľ úlohý v prípade výhodnotenia potrebý doplniť sanačné prvký o tesniacu, 
drenážnu, rekultivačnú vrstvu, príp. iné súvisiace prvký, ktoré budú realižované na povrchu 
odkaliska a ktorými bude možné žabrániť prieniku žrážkových vôd a povrchových vôd do telesa 
odkaliska a ich prestupu ním. 

Predpokladané náklady na realizáciu sanácie odkaliska Lintich: 

Predbežné odhadované finančné nákladý na realižáciu sanácie odkaliska Lintich vrátane 
výpracovania realižačného projektu geologickej úlohý, žáverečnej správý žo sanácie 
a oponentských posudkov predstavujú približne 1 800 000 € (bež rožpočtovej režervý a DPH). 
Nákladý na výkon odborného geologického predstavujú približne 51 000 €. 

Nákladý na prevádžku žbernej nádrže s permeabilnou filtračnou bariérou a monitorovanie 
účinnosti technológie na ďalšie päťročné obdobie predstavujú na žáklade súčasných cien sumu 
približne cca 60 000 €. 

V prípade, žebý bolo realižované aj prekrýtie odkaliska, resp. rekultivácia povrchu odkaliska na 
ploche približne 50 000 m2, môže dôjsť k navýšeniu celkových nákladov na realižáciu sanácie 
približne o 3 500 000 €. 
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10.3 Lokality s potrebou vykonania prieskumu 
 

Do tejto skupiný sú žaradené lokalitý, ktoré si v prvom kroku výžadujú výpracovanie potrebnej 
dokumentácie - vypracovanie projektov geologických úloh. V prípade lokalít registrovaných v REZ 
tiež určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osobý (v správnom konaní o určení povinnej osobý) a 
výpracovanie plánu prác na odstránenie environmentálnej žáťaže v žmýsle žákona č. 569/2007 
Z. ž. o geologických prácach (geologický žákon) v žnení neskorších predpisov, výhlášký č. 51/2008 
Z. z., ktorou sa výkonáva geologický žákon a podľa smernice MŽP SR č. 1/2015-7 na vypracovanie 
analýžý rižika žnečisteného úžemia. Následne po schválení predmetnej dokumentácie bude 
možné pristúpiť k samotnej realižácií geologického prieskumu životného prostredia v etape 
doplnkového, resp. podrobného prieskumu na žáklade ktorého bude možné relevantne navrhnúť 
rožsah a spôsob realižácie komplexných sanačných, resp. rekultivačných opatrení. 

Ide o výbrané lokalitý: 

- Banská Belá – odkalisko Sedem žien 
- Banská Štiavnica – odval v areáli Rudných baní Nová jama, odval Nová Jama  
- Dúbrava – štôlne a haldy, staré odkalisko a odkaliská 1, 2, 3 
- Špania dolina – odkaliská 
- Malachov – Veľká studňa a Malá studňa  

 

Na týchto lokalitách je v najbližšom období potrebné zabezpečiť dodržiavanie a realizáciu 
opatrení vyplývajúcich zo správ a nariadení z vykonávaného technicko-bezpečnostného 
dohľadu. 

Nižšie uvádžame návrh postupu prác na jednotlivých lokalitách. Ďalej je pre jednotlivé lokalitý 
uvedený rámcový návrh rekultivačných, resp. sanačných opatrení na žáklade v súčasnosti 
dostupných informácií. Relevantné sanačné, resp. rekultivačné práce bude možné navrhnúť až na 
žáklade výsledkov prieskumných prác na daných lokalitách. 

Banská Belá – odkalisko Sedem žien 
 

Návrh ďalšieho postupu prác 
 

- do dobý realižácie ďalších prác bude potrebné riešiť dlhodobo pretrvávajúcu situáciu, 
kedy dochádza k neustálemu prekračovaniu limitných koncentrácii Fe a Zn, 
stanovených vo vodoprávnom rozhodnutí vydanom pre predmetné odkalisko, vo 
vodách výtekajúcich spod odkaliska. Z tohto dôvodu je nevýhnutne potrebné realižovať 
kroký pre výtvorenie legislatívneho rámca, abý vodý výtekajúce spod odkaliska boli 
v žmýsle žákona č. 364/2004 (vodný žákon) posudžované ako banské vodý, čiže 
klasifikované podľa § 21, odst. 1, písm. j (na iné osobitné užívanie povrchových 
a podžemných vôd). Vodý výtekajúce spod odkaliska sú v žmýsle žákona č. 364/2004 
(vodný žákon) v súčasnosti posudžované podľa § 21, odst. 1, písm. c, pričom limitý pre 
tieto vodý sú stanovené v zmysle Nariadenia vládý SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú 
požiadavký pre dosiahnutie dobrého stavu vôd, podľa prílohý 6, časť B, bod 3.2 ako vodý 
výtekajúce spod skládký po ťažbe a spracovaní rúd. AK BUDE DOCHÁDZAŤ 
K PREKRAČOVANIU STANOVENÝCH LIMITOV VO VODOPRÁVNOM ROZHODNUTÍ, 
KTORÉ SÚ PRE RB, Š. P. ZÁVÄZNÉ, VYSTAVUJE SA RB, Š. P. RIZIKU UDEĽOVANIA 
POKÚT ZO STRANY PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV. Z tohto dôvodu bude rovnako potrebné 
čo najskôr navrhnúť a realižovať adekvátne sanačné opatrenia – výbudovanie technológie 
čistenia vôd výtekajúcich spod predmetného odkaliska, 

- určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní o určení povinnej osobý), 
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- vypracovanie potrebnej dokumentácie (plán prác, projektý geologických úloh 
prieskumu a sanácie), 

- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 
už existujúce informácie o lokalite, nakoľko na odkalisku Sedem žien je aj v súčasnosti  
výkonávaný monitoring v rámci úlohý „Monitorovanie environmentálných žáťaží na 
výbraných lokalitách Slovenskej republiky – udržateľnosť“, pričom lokalita je vedená pod 
nážvom „Banská Belá – odkalisko Sedem žien“ (id. č. 152), 

- v prípade potreby vypracovať analýzu rizika, 
- realizácia sanácie. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- z dôvodu požorovaného porušenia konštrukčnej celistvosti hrádže, povrchovej eróžie 
odkaliska a degradácie jeho profilu navrhujeme na odkalisku Sedem žien v rámci 
prieskumných prác realizovať komplexný geotechnický audit ža účelom žískania súboru 
informácií o geotechnických charakteristikách uložených antropogénných sedimentov, 
geotechnických vlastnostiach podložia a hrádže odkaliska a ich stabilitných vlastnostiach. 
V rámci tohto auditu budú žhodnotené, analýžované a výužité existujúce výsledký 
a archívne materiálý, týkajúce sa stavu odkaliska, realižované technické práce potrebné 
pre výpracovanie geotechnického auditu, žostavený geotechnický model odkaliska na 
riešenie jeho súčasnej statickej stabilitý a výkonané budú alternatívne stabilitné výpočtý 
odkaliska, žhodnotený a posúdený bude monitoring a navrhnutá jeho postupná inovácia, 

- na žáklade výsledkov geotechnických prác a geotechnického auditu telesa odkaliska 
navrhujeme v prípade potrebý zabezpečiť stabilitu hrádze a svahov odkaliska, príp. 
žabežpečiť odolnosť telesa odkaliska proti veternej, vodnej, chemickej a mražovej eróžii 
a žvetrávaniu vhodnými úpravami tvaru odkaliska, príp. realižáciou vhodných 
rekultivačných vrstiev, 

- audit drenážneho systému – odvodňovacieho systému odkaliska s následným 
vykonaním potrebných nápravných opatrení odvodňovacieho systému a jeho okolia 
(žberné nádrže, stoký, otvorené obtokové priekopý, drenáže, meracie objektý, vrtý 
a sondy), 

- čistenie vôd vytekajúcich spod odkaliska (požiadavka vodoprávneho orgánu) 
vybudovaním objektov pre čistenie vôd so sústavou riadeného odvádzania vôd do 
recipientu – na žáklade bližších informácií žískaných geologickým prieskumom a 
v prípade preukážania potrebý výbudovanie sedimentačnej nádrže v priestore pod 
výtokom vôd spod odkaliska, výbudovanie žbernej nádrže s permeabilnou filtračnou 
bariérou na úpravu koncentrácie žáujmových kontaminantov, v prípade potrebý doplnené 
o prevždušnenie vôd v gravitačných kaskádach alebo Venturiho prepadoch, príp. 
žapojenie kontajnerov naplnených donorom Fe0 (aktivované želežné šponý), ktorými bý 
došlo k dosýcovaniu Fe do rožtoku. Na žáklade bližších informácií žískaných o predmetnej 
lokalite doplnenie technológie o drenážne vetvý a tesniacu bariéru pre žachýtenie 
priesakových/podžemných vôd. 

- realizácia oplotenia okolo odkaliska a osadenie zábran na prístupoch do priestoru 
odkaliska. 

 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality: 

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom odkaliska 
sú približne 100 000 € a na realižáciu navrhovaných rámcových sanačných opatrení približne 
900 000 €. Následné prevádžkové nákladý na údržbu sanačnej technológie a žabežpečenie jej 
dlhodobého spoľahlivého fungovania sa odhadujú približne do výšký 30 % ž celkového rožpočtu. 

Nákladý na realižáciu navrhovaných prác sú iba rámcové a upresnené budú až na žáklade 
výsledkov geologického prieskumu odkaliska a výplýnú ž návrhu realižačného projektu sanácie. 
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Banská Štiavnica – odval v areáli Rudných baní Nová Jama, odval Nová 
Jama 
 

Vžhľadom k bežprostrednej blížkosti odvalu v areáli Rudných baní Nová jama a odvalu Nová jama 
a teda vžhľadom k sýnergickému vplývu oboch odvalov na okolité žložký životného prostredia 
navrhujeme tieto dva odvalý riešiť komplexne ako jeden súbor. 

Návrh ďalšieho postupu prác 
 

- určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní o určení povinnej osobý), 
- vypracovanie potrebnej dokumentácie pre oba odvaly (plán prác, projekt geologických 

úloh prieskumu a sanácie), 
- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 

už existujúce informácie o lokalite, 
- v prípade potreby vypracovať analýzu rizika, 
- realizácia sanácie, resp. doplnenie už realizovaných rekultivačných prvkov. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- z dôvodu prítomnosti administratívných budov na odvale v areáli Rudných baní Nová 
jama, ktoré sú aj v súčasnosti obývané navrhujeme v rámci prieskumných prác 
geotechnický audit aspoň minimálneho rozsahu, pričom výstupom bude prognóžovanie 
stavu správania sa odvalov v budúcnosti, preukážanie bežpečnosti háld a prípadné 
výužívanie odpadu, 

- na žáklade výsledkov geotechnických prác a geotechnického auditu telesa odkaliska 
navrhujeme v prípade potrebý zabezpečiť stabilitu hrádze a svahov odkaliska, 

- obe haldy boli v minulosti rekultivované a sú v súčasnosti žatrávnené -  na žáklade 
výsledkov prieskumných prác realizovať nápravné opatrenia na už vykonaných 
rekultivačných zásahoch a realizovať ďalšie rekultivačné práce, nakoľko obe haldý 
boli v minulosti rekultivované úpravou telesa haldy a prekrýtím ich povrchu vrstvou 
žeminý, čím však nebolo žabežpečené obmedženie prestupu vôd telesami háld a tým 
potenciálna mobiližácia toxických prvkov ž háld (o silných oxidačných procesoch 
prebiehajúcich pravdepodobne v oboch haldách svedčí prítomnosť priesakov podžemnej 
vodý pod telesom haldý Nová jama s variabilným ph (2,7 – 7) a s prítomnosťou 
sekundárných oxidov Fe a síranov Fe a Al). Rekultivačné, resp. sanačné práce bý mali býť 
na žáklade bližších informácií o lokalite realižované tak, abý sa obmedžil prestup vôd 
telesami odvalov realižáciou ďalších ižolačných vrstiev (napr. týpu CCL a GCL) 
a následnou konečnou úpravou povrchu žavežením ižolačných vrstiev pre ich ochranu 
ornicou a následným žalesnením. V prípade potrebý navrhujeme v ďalšej fáže 
výbudovanie hĺbkovej drenáže a čistenie vôd žachýtených drenážným sýstémom 
prostredníctvom vhodnej sanačnej technológie, 

- čistenie vôd vytekajúcich spod odvalu Nová jama, príp. zachytených drenážnym 
systémom, vybudovaním objektov pre čistenie vôd so sústavou riadeného odvádzania 
vôd do recipientu – na žáklade bližších informácií žískaných geologickým prieskumom a 
v prípade preukážania potrebý navrhujeme výbudovanie sedimentačnej nádrže 
v priestore pod odvalom Nová jama, príp. výbudovanie žbernej nádrže s permeabilnou 
filtračnou bariérou na úpravu koncentrácie žáujmových kontaminantov, v prípade 
potrebý doplnené o prevždušnenie vôd v gravitačných kaskádach alebo Venturiho 
prepadoch, príp. žapojenie kontajnerov naplnených donorom Fe0 (aktivované želežné 
šponý), ktorými bý došlo k dosýcovaniu Fe do rožtoku. Na žáklade bližších informácií 
žískaných o predmetnej lokalite navrhujeme doplnenie technológie o drenážne vetvý 



 

53 
 

a tesniacu bariéru pre žachýtenie priesakových/podžemných vôd pod odvalom Nová 
jama, 

- počas rekultivácie odvalu v areáli Rudných baní Nová Jama bola časť kontaminovaných 
navážok a odpadov v minulosti odvežená, ale torzá konštrukčných prvkov sanovaných 
objektov boli ponechané na mieste a prekryté rekultivačnou vrstvou a môžu tak 
naďalej žvýšovať environmentálnu žáťaž úžemia – v prípade identifikácie takýchto 
prvkov počas prieskumných prác navrhujeme ich odstránenie a zneškodnenie 
v prípade, že bý to bolo technický možné a nedošlo bý k výražnému narušeniu telies 
odvalov a už výbudovaných rekultivačných vrstiev, 

- po žískaní bližších informácií o oboch haldách realižovať ďalšie vhodné sanačné, resp. 
rekultivačné opatrenia. 

 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality: 

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom oboch háld 
sú približne 100 000 € a na realižáciu navrhovaných rámcových sanačných opatrení približne 
3 900 000 €. Následné prevádžkové nákladý na údržbu sanačnej technológie a žabežpečenie jej 
dlhodobého spoľahlivého fungovania sa odhadujú približne do výšký 30 % ž celkového rožpočtu. 

Nákladý na realižáciu navrhovaných prác sú iba rámcové a upresnené budú až na žáklade 
výsledkov geologického prieskumu odvalov a výplýnú ž návrhu realižačného projektu sanácie. 

 

Dúbrava – štôlne a haldy, staré odkalisko a odkaliská 1, 2, 3 
 

Návrh ďalšieho postupu prác 
 

Dúbrava – štôlne a haldy 
 

- určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní o určení povinnej osobý), 
- vypracovanie potrebnej dokumentácie (plán prác, projektý geologických úloh 

prieskumu a sanácie), 
- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 

už existujúce informácie o lokalite, nakoľko na predmetnej lokalite je aj v súčasnosti  
výkonávaný monitoring v rámci úlohý „Monitorovanie environmentálných žáťaží na 
výbraných lokalitách Slovenskej republiký – udržateľnosť“, pričom lokalita je vedená pod 
nážvom „Dúbrava – štôlne a haldý Liptovská Dúbrava“ (id. č. 14), 

- v prípade potreby vypracovať analýzu rizika, 
- realizácia sanácie. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- priestor troch háld troch rôžných štôlní (Mária štôlňa II, Karolína štôlňa, Bubniak štôlňa) 
bol v minulosti rekultivovaný – na žáklade výsledkov prieskumných prác žhodnotiť 
nápravné opatrenia na už vykonaných rekultivačných zásahoch, prípadne realizovať 
ďalšie rekultivačné práce, 

- z dôvodu požorovaného porušenia svahov odvalov eróžnými rýhami navrhujeme v rámci 
prieskumných prác realizovať geotechnický audit aspoň minimálneho rozsahu, pričom 
výstupom bude prognóžovanie stavu správania sa odvalov v budúcnosti, preukážanie 
bežpečnosti háld a prípadné výužívanie odpadu,  

- na žáklade výsledkov geotechnických prác a geotechnického auditu odvalov a v prípade 
potreby navrhujeme zabezpečiť stabilitu háld, kompakciu, žhrnutie, realižovať 
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rekultiváciu eróžných rýh,  príp. žabežpečiť ich odolnosť proti veternej, vodnej, chemickej 
a mražovej eróžii a žvetrávaniu vhodnými úpravami tvaru háld, príp. realižáciou 
vhodných rekultivačných vrstiev, 

- po žískaní bližších informácií o rožsahu kontaminácie okolitých žložiek ŽP a identifikácii 
ždrojov žnečistenia oblasti realižovať vhodné sanačné, resp. rekultivačné opatrenia. 

 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality:  

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom háld sú 
približne 100 000 €. Nákladý na realižáciu prípadných sanačných resp. rekultivačných opatrení 
bude možné odhadnúť až na žáklade výsledkov geologického prieskumu háld, na žáklade ktorého 
bude možné navrhnúť adekvátne sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, ktoré budú definované 
v realižačnom projekte sanácie. 

Dúbrava – Staré odkalisko 
 

- určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní o určení povinnej osobý), 
- vypracovanie potrebnej dokumentácie (plán prác, projektý geologických úloh 

prieskumu a sanácie), 
- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 

už existujúce informácie o lokalite, 
- v prípade potreby vypracovať analýzu rizika, 
- realizácia sanácie. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- z dôvodu prítomnosti povrchového toku tečúceho v bežprostrednej blížkosti odkaliska 
(10 m od hrádže odkaliska) je navrhované posúdiť stabilitu brehov toku a v prípade 
zistenej potreby zabezpečiť spevnenie brehov toku a zabezpečenie proti erózii a 
prípadnému vymývaniu odkaliskového materiálu, 

- rovnako navrhujeme realizovať geotechnický audit aspoň minimálneho rozsahu, 
pričom výstupom bude prognóžovanie stavu správania sa odkaliska v budúcnosti, 
preukážanie bežpečnosti háld a prípadné výužívanie odpadu, 

- z dôvodu požorovaných priesakov vôd cež pätu hrádže a pravdepodobne aj podložie 
odkaliska navrhujeme, po žistení aktuálneho stavu prieskumnými prácami a v prípade 
preukážania potrebý, vybudovať obvodovú drenáž v okolí odkaliska, zvedenie 
priesakových vôd a ich čistenie vhodnou technológiou (napr. sedimentačná nádrž, 
žberná nádrž s priepustnou filtračnou bariérou, prevždušňovanie a iné) a následné 
výpúšťanie prečistených vôd do povrchového toku, 

- po žískaní bližších informácií o rožsahu kontaminácie okolitých žložiek ŽP a identifikácii 
ždrojov žnečistenia oblasti realižovať vhodné sanačné, resp. rekultivačné opatrenia. 

 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality:  

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom odkaliska 
sú približne 70 000 €. Nákladý na realižáciu prípadných sanačných resp. rekultivačných opatrení 
bude možné odhadnúť až na žáklade výsledkov geologického prieskumu odkaliska, na žáklade 
ktorého bude možné navrhnúť adekvátne sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, ktoré budú 
definované v realižačnom projekte sanácie. 

Dúbrava – odkaliská 1, 2, 3 
 

- určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní o určení povinnej osobý), 
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- vypracovanie potrebnej dokumentácie (plán prác, projektý geologických úloh 
prieskumu a sanácie), 

- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 
už existujúce informácie o lokalite, nakoľko na predmetnej lokalite je aj v súčasnosti  
výkonávaný monitoring v rámci úlohý „Monitorovanie environmentálných žáťaží na 
výbraných lokalitách Slovenskej republiký – udržateľnosť“, pričom lokalita je vedená pod 
nážvom „Lažisko – odkaliská Liptovská Dúbrava“ (id. č. 13), 

- v prípade potreby vypracovať analýzu rizika, 
- realizácia sanácie. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- už v minulosti bolo navrhované riešenie stavu všetkých troch odkalísk súborne, pričom 
odkaliská boli v minulosti rekultivované, žavežené hlušinou, žatrávnené a žalesnené 
náletovými drevinami, na odkalisku 3 sa nachádža aj akumulačná nádrž, ktorá bola 
v minulosti rekultivovaná, 

- v rámci prieskumných prác navrhujeme realizovať geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu, pričom výstupom bude prognóžovanie stavu správania sa 
odkalísk v budúcnosti, preukážanie bežpečnosti háld a prípadné výužívanie odpadu, 
v prípade preukážania negatívných skutočností o geotechnickom stave odkalísk 
s návrhom potrebných opatrení a ich realižáciou, 

- z dôvodu prítomnosti povrchového toku tečúceho v bežprostrednej blížkosti odkalísk je 
navrhované posúdiť stabilitu brehov toku a v prípade žistenej potrebý zabezpečiť 
spevnenie brehov toku a zabezpečenie proti erózii a prípadnému vymývaniu 
odkaliskového materiálu z jednotlivých odkalísk, 

- poždĺž celého sýstému odkalísk 1, 2, 3 bola v minulosti výbudovaná hĺbková obvodová 
drenáž – navrhujeme posúdiť jej aktuálny stav, v prípade potrebý realizovať 
rekonštrukciu tohto drenážneho systému, 

- v prípade preukážania nadlimitných koncentrácií potenciálne toxických prvkov vo vodách 
výtekajúcich ž ústia drenáže navrhujeme jej žvedenie a čistenie vhodnou technológiou 
(napr. sedimentačná nádrž, žberná nádrž s priepustnou filtračnou bariérou, 
prevždušňovanie a iné) a následné výpúšťanie prečistených vôd do povrchového toku, 

- po žískaní bližších informácií o rožsahu kontaminácie okolitých žložiek ŽP a identifikácii 
ždrojov žnečistenia oblasti realižovať vhodné sanačné, resp. rekultivačné opatrenia. 

 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality:  

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom odkalísk sú 
približne 200 000 €. Nákladý na realižáciu prípadných sanačných resp. rekultivačných opatrení 
bude možné odhadnúť až na žáklade výsledkov geologického prieskumu odkalísk na žáklade 
ktorého bude možné navrhnúť adekvátne sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, ktoré budú 
definované v realižačnom projekte sanácie. 

 

Špania dolina – odkaliská 
 

Špania dolina – Staré (Horné) odkalisko 
 

- vypracovanie potrebnej dokumentácie (projektý geologických úloh prieskumu 
a sanácie), 

- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 
už existujúce informácie o lokalite, 
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- v prípade potreby vypracovať analýzu rizika, 
- realizácia sanácie. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- odkalisko bolo v minulosti rekultivované a žatrávnené, 
- vzhľadom ku konštrukcii telesa odkaliska s výškou hrádže cca 45 m, na južnej strane cca 

15 m, navrhujeme v rámci prieskumných prác realizovať komplexný geotechnický audit 
ža účelom žískania súboru informácií o geotechnických charakteristikách uložených 
antropogénných sedimentov, geotechnických vlastnostiach podložia a hrádže odkaliska 
a ich stabilitných vlastnostiach. V rámci tohto auditu bude žostavený geotechnický model 
odkaliska na riešenie jeho súčasnej statickej stabilitý a výkonané budú alternatívne 
stabilitné výpočtý odkaliska, žhodnotený a posúdený bude monitoring a navrhnutá jeho 
postupná inovácia. 

- zhodnotenie stavu potrubia, ktorým je zvedený povrchový tok popod odkalisko – 
v prípade žistených nedostatkov, resp. porušení potrubia realizovať nápravné 
opatrenia,  

- po žískaní bližších informácií o rožsahu kontaminácie okolitých žložiek ŽP a identifikácii 
ždrojov žnečistenia oblasti realizovať vhodné sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, 
v prípade žistenia prekročenia limitných koncentrácií sledovaných ukažovateľov vo vode 
výtekajúcej ž potrubia, k čomu môže dochádžať vplývom porušenia potrubia 
a premývania odkaliskového sedimentu touto vodou, zvážiť odklonenie povrchového 
toku mimo teleso odkaliska, prípadne čistenie vôd vytekajúcich z potrubia vhodnou 
sanačnou technológiou. 

 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality:  

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom odkaliska 
sú približne 70 000 €. Nákladý na realižáciu prípadných sanačných resp. rekultivačných opatrení 
bude možné odhadnúť až na žáklade výsledkov geologického prieskumu odkaliska na žáklade 
ktorého bude možné navrhnúť adekvátne sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, ktoré budú 
definované v realižačnom projekte sanácie. 

Špania dolina – Nové (Dolné) odkalisko 
 

- vypracovanie potrebnej dokumentácie (projektý geologických úloh prieskumu 
a sanácie), 

- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 
už existujúce informácie o lokalite, 

- v prípade potrebý vypracovať analýžu rižika, 
- realizácia sanácie. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- odkalisko bolo v minulosti rekultivované a žatrávnené, 
- vžhľadom ku konštrukcii telesa odkaliska s výškou hrádže cca 50 m navrhujeme v rámci 

prieskumných prác realizovať komplexný geotechnický audit ža účelom žískania súboru 
informácií o geotechnických charakteristikách uložených antropogénných sedimentov, 
geotechnických vlastnostiach podložia a hrádže odkaliska a ich stabilitných vlastnostiach. 
V rámci tohto auditu bude žostavený geotechnický model odkaliska na riešenie jeho 
súčasnej statickej stabilitý a výkonané budú alternatívne stabilitné výpočtý odkaliska, 
žhodnotený a posúdený bude monitoring a navrhnutá jeho postupná inovácia, 
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- v prípade žistenia poškodenia stabilitý telesa odkaliska geotechnickým auditom, 
navrhujeme sanáciu hrádze, príp. iných prvkov, rovnako navrhujeme preverenie 
funkčnosti meracích sond a vrtov, príp. realizáciu nápravných opatrení na nich, 

- zhodnotenie stavu potrubia, ktorým je zvedený povrchový tok popod odkalisko – 
v prípade žistených nedostatkov, resp. porušení potrubia realizovať nápravné 
opatrenia, rovnako navrhujeme zhodnotenie stavu drenážneho systému odkaliska, 
z ktorého stále výteká voda a rovnako v prípade žistených nedostatkov, resp. porušení 
drenážneho sýstému realižovať nápravné opatrenia – zabezpečenie stálej ochrany 
podzemných vôd, 

- preverenie a prípadná sanácia technických zariadení Banského potoka, 
- údržba prístupov na odkalisko, 
- vykonávať technicko-bezpečnostný dohľad nad odkaliskom, 
- po žískaní bližších informácií o rožsahu kontaminácie okolitých žložiek ŽP a identifikácií 

ždrojov žnečistenia oblasti realižovať vhodné sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, 
v prípade žistenia prekročenia limitných koncentrácií sledovaných ukažovateľov vo vode 
výtekajúcej ž potrubia a z drenáže odkaliska zvážiť odklonenie povrchového toku mimo 
teleso odkaliska, prípadne čistenie vôd vytekajúcich z odkaliska vhodnou sanačnou 
technológiou, 
 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality:  

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom odkaliska 
sú približne 70 000 €. Nákladý na realižáciu prípadných sanačných resp. rekultivačných opatrení 
bude možné odhadnúť až na žáklade výsledkov geologického prieskumu odkaliska na žáklade 
ktorého bude možné navrhnúť adekvátne sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, ktoré budú 
definované v realižačnom projekte sanácie. 

 

Malachov – Veľká studňa a Malá studňa 
 

Návrh ďalšieho postupu prác 
 

- vypracovanie potrebnej dokumentácie (projekty geologických úloh prieskumu 
a sanácie), 

- realizácia geologického prieskumu so žvolením prieskumných prác tak, abý nesuplovali 
už existujúce informácie o lokalite, 

- v prípade potreby vypracovať analýzu rizika, 
- realizácia sanácie. 

 

Rámcový návrh sanačných opatrení: 

- rovnako navrhujeme v rámci prieskumných prác realizovať geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu, pričom výstupom bude prognóžovanie stavu správania sa odvalu 
v budúcnosti, preukážanie bežpečnosti odvalu a prípadné výužívanie odpadu, v prípade 
preukážania negatívných skutočností o geotechnickom stave odvalov s návrhom 
potrebných opatrení, 

- v prípade žistenia negatívných skutočnosti o geotechnickom stave odvalu, navrhujeme 
realizáciu opatrení pre zabezpečenie stability odvalu (napr. kompakcia, zhrnutie), príp. 
žabežpečiť odolnosť odvalu proti veternej, vodnej, chemickej a mražovej eróžii 
a žvetrávaniu vhodnými úpravami tvaru, 
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- odval bol v minulosti čiastočne rekultivovaný aplanáciou avšak žnámký rekultivácie už 
v súčasnosti nie sú badateľné – navrhujeme realizovať úpravu pláne odvalu a v prípade 
preukážania potrebý prieskumnými prácami doplniť rekultivačné vrstvy, 

- z dôvodu prítomnosti povrchového toku tečúceho v bežprostrednej blížkosti odvalu je 
navrhované posúdiť stabilitu brehov toku a v prípade zistenej potreby zabezpečiť 
spevnenie brehov toku a zabezpečenie proti erózii a prípadnému vymývaniu 
materiálu odvalu povrchovým tokom, 

- po žískaní bližších informácií o rožsahu kontaminácie okolitých žložiek ŽP a identifikácii 
ždrojov žnečistenia oblasti realižovať vhodné sanačné, resp. rekultivačné opatrenia. 

 

Predpokladané náklady na realizáciu prieskumu a sanácie lokality:  

Odhadované nákladý na realižáciu geologického prieskumu s geotechnickým auditom odvalu sú 
približne 70 000 €. Nákladý na realižáciu prípadných sanačných resp. rekultivačných opatrení 
bude možné odhadnúť až na žáklade výsledkov geologického prieskumu odvalu, na žáklade 
ktorého bude možné navrhnúť adekvátne sanačné, resp. rekultivačné opatrenia, ktoré budú 
definované v realižačnom projekte sanácie. 
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10.4. Lokality po sanácii, s potrebou vykonávania monitoringu 
 

Do tejto skupiný je žaradená lokalita Podbrezová – bývalá antimónová huta Vajsková, na ktorej 
bola v minulosti realižovaná sanácia a na ktorej je potrebné vykonávať monitoring vývoja 
znečistenia v rámci danej lokality. 

Podbrezová – bývalá antimónová huta Vajsková 
 

Pri sanácií predmetnej lokalitý boli použité nasledujúce metódý: metóda in situ, pasívna reaktívna 
bariéra, prekrýtie, výbudovanie fýžikálnej bariérý a výťaženie kontaminovanej žeminý. Sanačné 
práce na tejto lokalite realižovala spoločnosť ENVIGEO, a. s.. 

V rámci danej lokalitý bola realižovaná rekultivácia skládký nebežpečného odpadu (haldý 
hutníckeho odpadu), na ktorú boli v prvotnej fáže uložené kontaminované konštrukčné prvký 
objektov huty a výťažené kontaminované žeminý, následne bola skládka rekultivovaná. Súčasťou 
rekultivácie skládký nebežpečného odpadu bolo výbudovanie podžemnej tesniacej stený, 
výbudovanie hýdraulickej ochraný odvodňovacou štôlňou a povrch skládký bol prekrýtý 
nepriepustným minerálným tesnením so sýstémom povrchových rigolov odvádžajúcich 
povrchové vodý. Výbudovaný bol drenážný sýstém na žápadnej strane telesa skládký 
a presakujúce vodý prekrýtej skládký nebežpečného odpadu čerpané ž drénov sú čistené 
žrážaním v čistiarni žnečistených vôd. Čiastočne výčistená voda je filtrovaná na pieskových 
filtroch a následne výpúšťaná do recipienta, ktorým je Vajskovský potok. Kal sa odvodňuje a ako 
nebežpečný odpad žneškodňuje na skládke nebežpečného odpadu. Čistiareň žnečistených vôd sa 
prevádžkuje od januára 2006 v nepretržitej prevádžke. Od roku 2006 je na lokalite pravidelne 
realižovaný monitoring vývoja žnečistenia na monitorovacích objektoch. Monitorovaná je kvalita 
vodý na vstupe do čistiarne kontaminovaných vôd (ČVK) v nepravidelných intervaloch 1 – 2 krát 
ža rok. Nákladý sú žahrnuté v prevádžkových nákladoch ČVK. Monitorovaná je aj kvalita vodý na 
výstupe ž ČVK, kontrolné monitorovanie výkonáva SVP, Povodie Hrona, v nepravidelných 
intervaloch asi 12 krát do roka. Iné monitorovanie sa nevýkonáva. 

 

Štruktúrovaný stručný prehľad postupnosti prác, ktoré sú navrhované na výbraných lokalitách je 
uvedený v prílohe č. 1. 
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Príloha č. 1: Štruktúrovaný prehľad navrhovanej postupnosti prác na vybraných lokalitách 

Vzhľadom k už vykonaným prácam a potrebe vykonania ďalších prác je možné vybrané lokality v správe Rudných baní, š. p. rozdeliť do troch 

prioritných skupín (1. Prioritné lokality – pripravené na prieskum a sanáciu, 2. Lokality s potrebou vykonania prieskumu, 3. Lokality po sanácii 

s potrebou vykonávania monitoringu) z hľadiska pripravenosti na sanáciu, prieskum, resp. ďalšie práce. Postupnosť už vykonaných prác a návrh na 

ďalšie práce na jednotlivých lokalitách sú chronologicky uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

1. Prioritné lokality – pripravené na prieskum a sanáciu 

P.č. Lokalita Vykonané práce Vypracované správy Ďalší postup prác 
Rámcový návrh rekultivačných a 

sanačných prác 
1 Pezinok - odkaliská Prieskum v rámci 

PEZ I. (2014 - 
2015) 

1. Záverečná správa z prieskumu s analýzou 
rizika - Tupý, P., et al., 2015: Záverečná správa 
s analýzou rizika znečisteného územia. 
Prieskum environmentálnej záťaže Pezinok - 
oblasť rudných baní a SBD, vrátane odkalísk. 
ENVIGEO a.s., Banská Bystrica. 
2. Analýza rizika - Tupý, P., et al., 2015: 
Analýza rizika znečisteného územia. Prieskum 
environmentálnej záťaže Pezinok - oblasť 
rudných baní a SBD, vrátane odkalísk. 
ENVIGEO a.s., Banská Bystrica. 
3. Štúdia uskutočniteľnosti sanácie - Tupý, 
P., et al., 2015: Štúdia uskutočniteľnosti 
sanácie. Prieskum environmentálnej záťaže 
Pezinok - oblasť rudných baní a SBD, vrátane 
odkalísk. ENVIGEO a.s., Banská Bystrica. 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní 
o určení povinnej osoby), následne: 
4. Vypracovanie plánu prác 
5.Vypracovanie rámcového projektu sanácie s 
komparatívnou štúdiou 
6. Vypracovanie realizačného projektu sanácie 
7. Realizácia sanácie  
 

- Nakoncentrovanie lokálnych zdrojov 

kovov na čiastočne rekultivované 

odkalisko - Sever  

-   Vybudovanie drenážneho systému 

odkalísk 

- Izolácia kontaminovaných zemín, resp. 

sedimentov uložených na odkaliskách 

- Konečná úprava odkalísk 

- Dekontaminácia priesakových vôd 

z odkaliska – Juh a vôd z drenážneho 

systému odkaliska – Sever 

-  rekultivácia plôch predmetnej lokality 

a taktiež rekultivácia lomu Kolársky vrch 

a ohraničenie priestoru odkalísk 

oplotením. 

2 Odkalisko Lintich Pre odkalisko 
Lintich bol v 
zmysle zákazky 
„Spracovanie 
Plánov prác na 
odstránenie 
environmentálnej 
záťaže a 
poskytnutie 
súvisiacich 
služieb“ 
spracovaný plán 
prác na 
odstránenie 
environmentálnej 
záťaže. 
Objednávateľom 

1. Plán prác na odstránenie 
environmentálnej záťaže 
Súčasťou plánu prác je: 
- Návrh projektu geologickej úlohy - 
geologický prieskum ŽP v etape podrobného 
prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej 
úlohy - sanácia environmentálnej záťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohy - 
posanačný monitoring sanácie 
environmentálnej záťaže 

Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní 
o určení povinnej osoby), následne: 
2. Vypracovanie realizačného projektu geologickej úlohy 
- geologický prieskum ŽP v etape podrobného prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu ŽP v etape 
podrobného prieskumu s analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu sanácie 
7. Realizácia sanácie 
 

Po realizácii geologického prieskumu 
životného prostredia v etape podrobného 
prieskumu s analýzou rizika realizácia 
nasledujúceho rámcového návrhu sanačných 
prác: 
- zarovnanie, vysvahovanie a čiastočná 

rekultivácia povrchu odkaliska,  
- zabezpečenie priaznivých odtokových 

pomerov zrážkových vôd z plochy 
odkaliska, 

- zachytenie podzemných/priesakových vôd 
odkaliska vybudovaním kombinácie 
tesniacej bariéry s drénom,  

- zvedenie zachytených vôd z povrchu 
odkaliska do zbernej – sedimentačnej 
nádrže a následného čistenia zachytených 
podzemných/priesakových vôd, 
drenážnych vôd a vôd zo zbernej – 



zákazky bola 
SAŽP. 

sedimentačnej nádrže v zberných 
nádržiach a v permeabilnej filtračnej 
bariére so zabudovaným vhodným filtrom 
na znižovanie koncentrácii, resp. úpravu 
sledovaných ukazovateľov – po skúšobnej 
prevádzke prechod na dlhodobú 
prevádzku technológie čistenia vôd. 

- opravy a úpravy prístupových ciest do 
priestoru odkaliska, ohraničenie plochy 
odkaliska oplotením a vybudovaním 
zábran na vstupoch do priestoru odkaliska, 

- dodržiavanie a realizácia opatrení 
vyplývajúcich zo správ a nariadení 
vykonávaného technicko-bezpečnostného 
dohľadu (TBD), 

Pozn.: V prípade odôvodnenej potreby na 
základe výsledkov prieskumných prác 
doplnenie sanačných prác o tesniacu, 
drenážnu, rekultivačnú vrstvu, príp. iné 
súvisiace prvky, ktoré budú realizované na 
povrchu odkaliska a ktorými bude možné 
zabrániť prieniku zrážkových vôd a 
povrchových vôd do telesa odkaliska a ich 
prestupu ním. 

2. Lokality s potrebou vykonania prieskumu 

3 Banská Belá – 
odkalisko Sedem žien 

- - Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní 
o určení povinnej osoby), následne: 
1. Vypracovanie plánu prác na odstránenie 
environmentálnej záťaže 
Prípadne s vypracovaním: 
- Návrh projektu geologickej úlohy - geologický prieskum ŽP 
v etape podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej úlohy - sanácia 
environmentálnej záťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohy - posanačný monitoring 
sanácie environmentálnej záťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu geologickej úlohy - 
geologický prieskum ŽP v etape podrobného prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu ŽP v etape 
podrobného prieskumu s analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu sanácie 
7. Realizácia sanácie 

- realizovať komplexný geotechnický audit  
- zabezpečiť stabilitu hrádze a svahov 

odkaliska 
- audit drenážneho systému – 

odvodňovacieho systému odkaliska 
s následným vykonaním potrebných 
nápravných opatrení odvodňovacieho 
systému a jeho okolia 

- čistenie vôd vytekajúcich spod odkaliska 
vybudovaním objektov pre čistenie vôd so 
sústavou riadeného odvádzania vôd do 
recipientu 

- realizácia oplotenia okolo odkaliska 
a osadenie zábran na prístupoch do 
priestoru odkaliska, 

- po získaní bližších informácií o oboch 
haldách realizovať ďalšie vhodné sanačné, 
resp. rekultivačné opatrenia. 

4 Banská Štiavnica – 
odval v areáli Rudných 

- - Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní 
o určení povinnej osoby), následne: 

- realizovať geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu 



baní Nová Jama, odval 
Nová jama 

1. Vypracovanie plánu prác na odstránenie 
environmentálnej záťaže 
Prípadne s vypracovaním: 
- Návrh projektu geologickej úlohy - geologický prieskum ŽP 
v etape podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej úlohy - sanácia 
environmentálnej záťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohy - posanačný monitoring 
sanácie environmentálnej záťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu geologickej úlohy 
- geologický prieskum ŽP v etape podrobného prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu ŽP v etape 
podrobného prieskumu s analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu sanácie 
7. Realizácia sanácie 

- zabezpečiť stabilitu hrádze a svahov 
odkaliska, 

- realizovať nápravné opatrenia na už 
vykonaných rekultivačných zásahoch a 
realizovať ďalšie rekultivačné práce,  

- čistenie vôd vytekajúcich spod odvalu 
Nová jama, príp. zachytených drenážnym 
systémom, vybudovaním objektov pre 
čistenie vôd so sústavou riadeného 
odvádzania vôd do recipientu 

- torzá konštrukčných prvkov sanovaných 
objektov boli ponechané na mieste 
a prekryté rekultivačnou vrstvou - 
navrhujeme ich odstránenie 
a zneškodnenie 

- po získaní bližších informácií o oboch 
haldách realizovať ďalšie vhodné sanačné, 
resp. rekultivačné opatrenia. 

5 Dúbrava – štôlne 
a haldy, staré 
odkalisko a odkaliská 
1, 2, 3 

- - Určenie pôvodcu EZ alebo povinnej osoby (v správnom konaní 
o určení povinnej osoby), následne: 
1. Vypracovanie plánu prác na odstránenie 
environmentálnej záťaže 
Prípadne vypracovanie: 
- Návrh projektu geologickej úlohy - geologický prieskum ŽP 
v etape podrobného prieskumu 
- Návrh rámcového projektu geologickej úlohy - sanácia 
environmentálnej záťaže 
- Návrh projektu geologickej úlohy - posanačný monitoring 
sanácie environmentálnej záťaže 
2. Vypracovanie realizačného projektu geologickej úlohy 
- geologický prieskum ŽP v etape podrobného prieskumu 
3. Realizácia geologického prieskumu ŽP v etape 
podrobného prieskumu s analýzou rizika 
4. Analýza rizika 
5. Štúdia uskutočniteľnosti 
6. Vypracovanie realizačného projektu sanácie 
7. Realizácia sanácie 

Dúbrava – štôlne a haldy: 
- nápravné opatrenia na už vykonaných 

rekultivačných zásahoch, prípadne 
realizovať ďalšie rekultivačné práce, 

- realizovať geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu,  

- zabezpečiť stabilitu háld,  
- po získaní bližších informácií o rozsahu 

kontaminácie okolitých zložiek ŽP 
a identifikácií zdrojov znečistenia oblasti 
realizovať vhodné sanačné, resp. 
rekultivačné opatrenia. 

Dúbrava – Staré odkalisko: 
- posúdiť stabilitu brehov toku a v prípade 

zistenej potreby zabezpečiť spevnenie 
brehov toku a zabezpečenie proti erózii a 
prípadnému vymývaniu odkaliskového 
materiálu, 

- realizovať geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu 

- vybudovať obvodovú drenáž v okolí 
odkaliska, zvedenie priesakových vôd a ich 
čistenie vhodnou technológiou 

- po získaní bližších informácií o rozsahu 
kontaminácie okolitých zložiek ŽP 
a identifikácií zdrojov znečistenia oblasti 
realizovať vhodné sanačné, resp. 
rekultivačné opatrenia. 

Dúbrava – odkaliská 1, 2, 3: 



- realizovať geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu 

- posúdiť stabilitu brehov toku a v prípade 
zistenej potreby zabezpečiť spevnenie 
brehov toku a zabezpečenie proti erózii a 
prípadnému vymývaniu odkaliskového 
materiálu z jednotlivých odkalísk, 

- hĺbková obvodová drenáž – navrhujeme 
posúdiť jej aktuálny stav, v prípade 
potreby realizovať rekonštrukciu tohto 
drenážneho systému, 

- pri vodách vytekajúcich z ústia drenáže 
navrhujeme jej zvedenie a čistenie 
vhodnou technológiou,  

- po získaní bližších informácií o rozsahu 
kontaminácie okolitých zložiek ŽP 
a identifikácií zdrojov znečistenia oblasti 
realizovať vhodné sanačné, resp. 
rekultivačné opatrenia. 

6 Špania dolina - 
odkaliská 

- - 1. Vypracovanie realizačného projektu geologickej úlohy 
- geologický prieskum ŽP v etape podrobného prieskumu 
2. Realizácia geologického prieskumu ŽP v etape 
podrobného prieskumu s analýzou rizika 
3. Analýza rizika 
4. Štúdia uskutočniteľnosti 
5. Vypracovanie realizačného projektu sanácie 
6. Realizácia sanácie 

Špania dolina – Staré (Horné) odkalisko: 
- realizovať komplexný geotechnický audit 
- zhodnotenie stavu potrubia, ktorým je 

zvedený povrchový tok popod odkalisko – 
v prípade zistených nedostatkov, resp. 
porušení potrubia realizovať nápravné 
opatrenia,  

- realizovať vhodné sanačné, resp. 
rekultivačné opatrenia - zvážiť odklonenie 
povrchového toku mimo teleso odkaliska, 
prípadne čistenie vôd vytekajúcich 
z potrubia vhodnou sanačnou 
technológiou. 

Špania dolina – Nové (Dolné) odkalisko: 
- realizovať komplexný geotechnický audit 
- v prípade zistenia poškodenia stability 

telesa odkaliska geotechnickým auditom, 
navrhujeme sanáciu hrádze, príp. iných 
prvkov, rovnako navrhujeme preverenie 
funkčnosti meracích sond a vrtov, príp. 
realizáciu nápravných opatrení na nich, 

- zhodnotenie stavu potrubia, ktorým je 
zvedený povrchový tok popod odkalisko – 
v prípade zistených nedostatkov, resp. 
porušení potrubia realizovať nápravné 
opatrenia, rovnako navrhujeme 
zhodnotenie stavu drenážneho systému 
odkaliska – príp. nápravné opatrenia – 



zabezpečenie stálej ochrany podzemných 
vôd, 

- preverenie a prípadná sanácia technických 
zariadení Banského potoka, 

- údržba prístupov na odkalisko, 
- vykonávať technicko-bezpečnostný 

dohľad nad odkaliskom, 
- po získaní bližších informácií o rozsahu 

kontaminácie okolitých zložiek ŽP 
a identifikácií zdrojov znečistenia oblasti 
zvážiť odklonenie povrchového toku mimo 
teleso odkaliska, prípadne čistenie vôd 
vytekajúcich z odkaliska vhodnou 
sanačnou technológiou, 

7 Malachov –  
Veľká studňa a Malá 
studňa 

- - 1. Vypracovanie realizačného projektu geologickej úlohy 
- geologický prieskum ŽP v etape podrobného prieskumu 
2. Realizácia geologického prieskumu ŽP v etape 
podrobného prieskumu s analýzou rizika 
3. Analýza rizika 
4. Štúdia uskutočniteľnosti 
5. Vypracovanie realizačného projektu sanácie 
6. Realizácia sanácie 

- realizovať geotechnický audit aspoň 
minimálneho rozsahu 

- v prípade potreby navrhujeme realizáciu 
opatrení pre zabezpečenie stability odvalu 
(napr. kompakcia, zhrnutie), príp. 
zabezpečiť odolnosť odvalu proti veternej, 
vodnej, chemickej a mrazovej erózii a 
zvetrávaniu vhodnými úpravami tvaru, 

- navrhujeme realizovať úpravu pláne 
odvalu a v prípade preukázania potreby 
prieskumnými prácami doplniť 
rekultivačné vrstvy, 

- je navrhované posúdiť stabilitu brehov 
toku a v prípade zistenej potreby 
zabezpečiť spevnenie brehov toku a 
zabezpečenie proti erózii a prípadnému 
vymývaniu materiálu odvalu povrchovým 
tokom, 

- po získaní bližších informácií o rozsahu 
kontaminácie okolitých zložiek ŽP a 
identifikácií zdrojov znečistenia oblasti 
realizovať vhodné sanačné, resp. 
rekultivačné opatrenia. 

3. Lokality po sanácii s potrebou vykonávania monitoringu 

8 Podberová – bývalá 
antimónová huta 
Vajsková 

V rámci lokality bola v minulosti realizovaná rekultivácia skládky nebezpečného odpadu (haldy hutníckeho odpadu), ktorú realizovala spoločnosť ENVIGEO, a. s.. V rámci 
rekultivácie bola vybudovaná čistiareň znečistených vôd, ktorá je prevádzkovaná v nepretržitej prevádzke od januára 2006. Od roku 2006 je na lokalite pravidelne realizovaný 
monitoring vývoja znečistenia na monitorovacích objektoch. 
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