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Obsah prednášky 

 Úvod do problematiky prieskumu environmentálnych záťaží na 

príklade prípade prieskumu environmentálnej záťaže Pukanec – 

skládka kalov Hampoch: 

 

– legislatívne požiadavky na geologické práce (stručne) 

– rámec riešenia problematiky environmentálnych záťaží (stručne) 

– spôsob riešenia geologickej úlohy prieskumu environmentálnej 

záťaže (na príklade prieskumu z r. 2014) 

 

 rozsah prác a metodika prieskumu EZ, 

 výsledky prác a ich vyhodnotenie vo forme záverečnej správy, analýzy 

rizika a štúdie uskutočniteľnosti sanácie. 



Aktuálne právne a metodické predpisy na úseku 

environmentálnej záťaže: 

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

• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický 
zákon 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon 

• Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia SR č. 
1/2012 - 7 Analýza rizika znečisteného územia 

 

 http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-
zataze/informacne-zdroje  



Osoba, zodpovedná za riadenie a vyhodnotenie geologických prác (= zodpovedný riešiteľ 

geologickej úlohy) musí mať odbornú spôsobilosť na daný druh prác (= prieskum 

životného prostredia alebo hydrogeologický prieskum) podľa geologického zákona. 

Kto môže vykonať prieskum environmentálnej 

záťaže? 

Organizácia vykonávajúca prieskum environmentálnej záťaže (= prieskum životného 

prostredia podľa geologického zákona) musí mať geologické oprávnenie. 

 



Ustanovenia o prieskume environmentálnej záťaže: 

 Príloha č. 11: Požiadavky na rozsah prieskumných a analytických prác 

 Ciele prieskumných prác: 

 - identifikácia zdrojov, t.j. určenie pôvodu znečistenia, 

 - informácia o priestorovom rozložení znečistenia, 

 - posúdenie možnosti ohrozenia okolia (vzťah kontaminácia – receptor), 

 - kvalitatívna charakteristika znečistenia (druh kontaminantov a ich forma), 

 - podmienky transportu znečistenia – mobilita znečistenia, transportné média, filtračné 

charakteristiky horninového prostredia, prítomnosť voľnej fázy.  

Metodický pokyn MŽP SR č. 1/2012-7 na vypracovanie analýzy rizika 



Ustanovenia o prieskume environmentálnej záťaže: 

 Príloha č. 11: Požiadavky na rozsah prieskumných a analytických prác 

 Pre spracovanie AR je potrebné realizovať geologický prieskum životného prostredia v 

etape podrobného prieskumu. 

 Prieskum musí: 

 - vymedziť znečistenie, vrátane hĺbkového ohraničenia, 

 - zmapovať ohniská znečistenia, 

 - popísať výskyt voľnej fázy, 

 - definovať pozaďové hodnoty, 

 - štatisticky vyhodnotiť koncentrácie znečisťujúcich látok, 

 - overiť fyz.-chemické parametre horninového prostredia (zrnitosť, priepustnosť, ...), 

 - zistiť smer prúdenia podzemnej vody, 

 - popísať obmedzenia a neistoty.  

Metodický pokyn MŽP SR č. 1/2012-7 na vypracovanie analýzy rizika 







Rámec riešenia problematiky environmentálnych záťaží 

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010 - 2015  

(ŠPS EZ, schválený vládou SR III/2010) 

+ verejné zdroje (OP ŽP) 

Monitorovanie environmentálnych záťaží na území 

Slovenskej republiky  

(ŠGÚDŠ – prednáška Kordík – Slaninka ... 

Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných 

lokalitách Slovenskej republiky  

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách 

Slovenskej republiky 

31 pravdepodobných environmentálnych záťaží, 23 environmentálnych záťaží 
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- prvý prieskum 1990 (J. Kubu, IGHP Žilina) 

- Ľ. Viest – r. 1993 (HGP), r. 1994 (doplňujúci HGP) 

– vrty VHM-1 až 13 

- A. Auxt – r. 1996 – 1997 – sanačné čerpanie a 

čistenie podzemných vôd – vrty VHM-A a VHM-B 

- 1998 – rekultivácia skládky kalov (prekrytie a 

odvodnenie skládky) 

M. Šuchová – r. 1997 – 1998 - monitorovanie

  



Začiatok prác – február 1996 Koniec prác – november 1996 



Rozsah prieskumných prác – r. 2014 

- geofyzikálne merania (MES, DEMP, vertikálne vodivostné 

profily) 

- atmogeochemické merania (80 bodov) 

- prieskumné sondy Geoprobe – 3 ks + 3 ks (zámena) 

- monitorovacie vrty ZP-1 až ZP-6 

- vzorkovacie práce a terénne merania 

- hydrodynamické a stopovacie skúšky 

- laboratórne práce: NEL-IR, C10 - C40,  

 PAU, BTEX+ClÚ, Cd, Cr, Cu, Pb,  

 Hg, Ni, As, Zn, ekotoxicita,  

 mikrobiálne osídlenie 



Geofyzikálne merania 

- MES – „multikábel“ - elektrická rezistivitná tomografia  

- DEMP - dipólové elektromagnetické profilovanie)  

- vertikálne vodivostné profily (Geoprobe) 







Atmogeochemické merania 



Prieskumné sondy (Geoprobe) - 3 + 3 ks 



Monitorovacie vrty ZP-1 až ZP-6 



Monitorovacie vrty ZP-1 až ZP-6 



Vyhodnotenie prác – geologická stavba 



Vyhodnotenie prác – geologická stavba, hydrogeológia 



Vyhodnotenie prác – znečistenie územia 

Znečistenie podzemnej vody – sondy Geoprobe  



Znečistenie podzemnej vody – monitorovacie vrty  



Chlórované etény  







Model prúdenia podzemnej vody  



Vyhodnotenie prác geologického prieskumu 

- vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu (podľa 

geologického zákona) 

- vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (podľa 

metodického pokynu MŽP SR č. 1/2012 – 7) 

- vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie 

- vypracovanie návrhu na zmeny v Registri environmentálnych 

záťaží 



Analýza rizika 



Hodnotenie rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou 



Hodnotenie zdravotných rizík 



Návrh cieľových hodnôt sanácie 



Štúdia uskutočniteľnosti sanácie 



Štúdia uskutočniteľnosti sanácie – sanácia podzemných vôd ClÚ 

reaktívne bariéry podporovaná prirodzená atenuácia (HRC, ISBR) 

in situ chemická oxidácia (ISCO) sanačné čerpanie a čistenie 



Záverečná správa z geologického prieskumu environmentálnej 

záťaže Pukanec – skládka kalov Hampoch 

- 8 kapitol / 62 strán 

- 18 grafických príloh 

- 9 tabuľkových príloh 

- laboratórne protokoly (kópie) / 72 strán 

- model prúdenia podzemnej vody 

- čiastková záverečná správa z geofyzikálneho prieskumu 

- analýza rizika / 53 strán 

- štúdia uskutočniteľnosti sanácie / 41 strán 

- návrh na aktualizáciu údajov v Registri environmentálnych záťaží 

 



Cena geologických prác – PEZ Pukanec - skládka kalov Hampoch 



Vyhodnotenie prác geologického prieskumu 

Komisia pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou 

rizika znečisteného územia (pri Ministerstve životného prostredia SR 

Bratislava) 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava – Geofond 

Záverečná správa z geologického prieskumu 

+ analýza rizika znečisteného územia 

oponentské konanie 

(2 oponenti) 



Ďakujem za pozornosť! 


