
Dúbrava Odkalisko č. 2 

Rudné bane, š.p. Banská Bystrica-stredisko Spišská Nová Ves - Dočasné opatrenia 

 

 

- Havária 

Miesto – parc. Č. (KN E 2 – 1922) – C KN 572/1 k.ú. Lazisko. LV 481 vlastník 

fyzická osoba 

- Dátum: 14. – 15.11.2019 

- Príčiny – Na ploche medzi odkaliskami 1 a 2 kde je situovaný pravostranný prítok 

vodného toku Palúdžanka prebiehala ťažba a približovanie kalamitnej drevnej 

hmoty. Tiež v období medzi  9. a 14. novembrom 2019 došlo k silným až 

extrémnym zrážkam (10 – 40 mm). 

Neupravené brehy bezmenného potoka, vysoká hladina vody, zdevastovaný terén 

následkom prepravy drevnej hmoty, prekážky v koryte bezmenného potoka (strom), 

zanesené priepusty spôsobili vybreženie vodného toku, nasmerovanie na iný smer 

a následne naplavenie veľkého množstva vody na pláň Odkaliska č. 2, odplavenie 

rekultivačnej vrstvy, vyvrátenie stromov a kríkov, pretrhnutie hrádze a následne 

odplavenie flotačných pieskov (ťažobného odpadu) uloženého v telese odkaliska. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

- Dôsledky: Odplavený „flotačný piesok“ (ťažobný odpad) do nižšie položených 

plôch a priestorov vodného toku Paludžanka, v k.ú. obci Lazisko, Dúbrava, Svätý 

Kríž a Gôtovany. 



Objem odplaveného materiálu: cca 9600 m3 flotačného piesku (ťažobného odpadu) 

a (nie milióny) vrátane rekultivačnej vrstvy.  

 

 
 

 

 

- Odstraňovanie následkov – vzniknutá situácia si vyžiadala riešenia: dočasné,  

okamžité a dlhodobé. 

Dočasné opatrenia – Rudné bane, š.p. Banská Bystrica a stredisko Spišská Nová 

Ves ihneď po ohlásení udalosti vykonali: 

 vrátenie pravostranného prítoku potoka do pôvodného koryta a vyčistenie  

zanesených vtokových objektov zdevastovaných inou činnosťou 

 vizuálne označenie výstražnou dvojfarebnou páskou miesto havárie 

a výstražnými tabuľami napr. „Závalové pásmo, zákaz vstupu“. 

 denné vizuálne prehliadky havarovaného telesa odkaliska a jeho okolia 

 bol vykonaný technicko-bezpečnostný dohľad po havárii odkaliska 

 boli objednané rozbory vzoriek nánosov flotačného ťažobného odpadu piesku 

v akreditovanom skúšobnom laboratóriu v Spišskej Novej Vsi 

 od 02.12.2019 zamestnanci strediska Spišská Nová Ves v súčasnosti 

vykonávajú výrub husto zarastených plôch na pláni odkaliska aby bolo možné 

pokračovať v dočasných zabezpečeniach v rámci bezpečnosti a ochrany 

odkaliska a jeho okolia – prečistenie a doplnenie odtokových žľabov a objektov 

a vpusti zmiernenie svahov devastovaného miesta a hrádze odkaliska 

a následná pravidelná kontrola stavu veci. 



 vypracovanie náčrtu projektu dočasného zabezpečenia resp. čiastočného 

odstránenia následkov havárie na základe výškopisného a polohopisného 

zamerania výpočtu objemu devastácie a záverečnej správy akreditovaného 

laboratória. 

 

Ďalej na stavenisku v rámci okamžitých sanačných opatrení bola v poškodenej časti 

odkaliska č. 2 realizovaná úprava svahov vzniknutej strže a dočasná úprava stabilizačnej hrádze 

odkaliska násypom z lomového kameniva, ďalej sa pokračuje vo výrube drevín a krovín 

v stabilizačnej časti na hornej pláni odkaliska č. 2 v určenom rozsahu a pokračuje v ďalších 

nutných opatreniach.  

 

Náklady: 

Dočasné – okamžité práce: Rudné bane, š.p. B. Bystrica   110 000.00 eur 

  ENVIGEO, s.r.o.            180 000.00 eur 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 


