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Prehľad prezentácie 

 Základné informácie o projekte (GÚ) 
„Monitorovanie environmentálnych záťaží  

na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ 

 Metodika a aktuálny stav riešenia 

 Vybrané štúdie a prvotné výsledky 
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Základné informácie o projekte 
 Operačný program Životné prostredie (OPŽP-PO4-11-2)            

Odpadové hospodárstvo                                     
Riešenie problematiky environmentálnych záťaží 
vrátane ich odstraňovania 

 MŽP SR (Sekcia geológie a prírodných zdrojov)- ŠGÚDŠ 

 Obdobie: 04/2012 - 12/2015 

 Spolufinancovanie EÚ – Kohézny fond 
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Východiská projektu – legislatívny rámec 
Legislatívny rámec EÚ 
 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 2000 ustanovujúca 

rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 

 Smernica 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, o 
ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality 

 Spoločná implementačná stratégia (CIS WFD), predovšetkým pokyn č. 17 na zabránenie 
alebo obmedzenie priamych a nepriamych vstupov (kontaminantov do vôd), pokyn č. 7 
o monitorovaní, pokyn č. 15 o monitorovaní podzemných vôd 

Národný legislatívny rámec 
 Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach + Vyhláška 

 Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 409 z 21. októbra 2011 o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Národné strategické dokumenty 
 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015 (ŠPS EZ) 
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 Navrhnúť, vybudovať a implementovať monitorovacie 
systémy pre vybrané environmentálne záťaže na Slovensku 

 Zistiť aktuálny stav znečistenia na sledovaných lokalitách 

 Geologická úloha nadväzuje na výsledky rezortných úloh MŽP 
SR, najmä na projekty: Systematická identifikácia 
environmentálnych záťaží SR (Paluchová et al., 2008) a 
Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych 
záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (SAŽP, 2010) 

 Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády Slovenskej 
republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program 
sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015 

 

Ciele projektu 
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Riešené lokality 
 Inventarizácia: 161 lokalít 
 4-8 lokalít/osoba 
 Vysoká a stredná priorita 
 Rôzny stupeň poznania a 

stav monitoringu 
 Rôzny typ aktivity 
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 Spracovanie archívnych materiálov (Enviroportál, Geofond) 

 Rekognoskácia lokalít 

 Tvorba koncepčných modelov 

 Návrh monitorovania – vybudovanie monitorovacej siete, 
podporné metódy (GF, DPZ) 

 Odber vzoriek a analytické spracovanie 

 Priebežné vyhodnocovanie výsledkov 

Metodika a aktuálny stav riešenia 
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Rekognoskácia terénu 
 Lokalizovanie existujúcich vrtov a objektov, ktoré môžu 

priniesť dôležitú informáciu pri navrhovaní a realizácii 
monitorovacích prác 

 Overovenie reprezentatívnosti a technického stavu 
objektov pre ich ďalšie využitie 

 Terénne merania indikačných parametrov (EC, pH, 
teplota, hladina podzemnej vody....) pre určenie rozsahu a 
intenzity monitoringu 
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Rekognoskácia terénu 
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Rekognoskácia terénu 

 dokumentácia – 701 existujúcich vrtov  
 (137 vrtov na rekonštrukciu) 
 150 domových studní 
  pramene, priesakové vody, drenáže,... 
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Tvorba koncepčných modelov 
Zjednodušená predstava o šírení kontaminantov v horninovom 
prostredí pre každú lokalitu samostatne (schémy A-E) 

ZDROJ→ ŠÍRENIE ZNEČISTENIA→ RECEPTOR 
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Návrh monitoringu 
Na základe koncepčného modelu ► návrh monitoringu ► odber vzoriek a analýzy 

 Zohľadniť zdroje a miesta úniku znečistenia do podzemnej vody 

 Smer prúdenia podzemnej vody 

 Aspoň 1 pozaďové pozorovanie 

 Hustota a frekvencia objektov na základe správania sa znečisťujúcich látok v 
prostredí (napr. doba zdržania, migračné vlastnosti, tvorba degradačných 
produktov, atď.) 

 Sledované parametre by mali byť indikatívne pre konkrétny typ znečisťujúcej 
látky, jej očakávaný vplyv na receptor a pre návrh možností sanačných opatrení 
(merania Eh, pH, EC, T môžu zredukovať rozšírenie a intenzitu monitoringu) 

 Zabudovanie monitorovacích vrtov a hĺbku monitorovania – závisia od povahy 
vstupu znečisťujúcej látky, sezónneho kolísania HPV, vlastností prostredia 
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Realizácia monitorovacích vrtov 
 Riešenie vstupov, povolenia vlastníkov/užívateľov na vykonávanie geologických 

prác a realizáciu monitorovacích vrtov, Achillova päta projektu ŠGÚDŠ 

 Realizácia technických prác, strety záujmov, ENVIGEO, a.s., DEKONTA 
Slovensko, spol. s.r.o., URANPRES, spol. s. r. o., INGEO, a.s.,  AQUATEST  P & R, 
s.r.o. 

 Projekt GÚ  a ČZS (k 31.12.2014: 25 ukončených,  48 priebežne pripravovaných) 
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Nové monitorovacie vrty 

 357 nových monitorovacích vrtov (73 ukončených, 84 začatých lokalít) 
 Hĺbka vrtov cca 10 - 20 m, max 65 m 

 
 

 42 rekonštruovaných existujúcich vrtov 
 
 

 70 lokalít – inštalácia kontinuálnych meračov HPV a teploty 

(stav k 31.12.2014) 

Priebeh monitorovania environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách na Slovensku, R. Jelínek, J. Kordík, I. Slaninka 



www.geology.sk 

Odber vzoriek vôd 
Podzemná a povrchová voda 
 Viac ako 800 vzoriek na stanovenie fyzikálno-chemických ukazovateľov 

 Frekvencia 1-4 x ročne 

 In-situ merania 
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Odber vzoriek zemín 
Novo realizované vrty 
 2 neporušené vzorky/lokalita, 3 porušené vzorky/vrt, fyzikálno-mechanické 

vlastnosti zemín 

 k 31.11.2014 odobraných ˃ 900 porušených vzoriek, ˃ 120 neporušených vzoriek 

 Účelovo odoberané vzorky z vrtov na stanovenie fyzikálno-chemických 
ukazovateľov 

Pôdy a zeminy 
 cca 350 vzoriek pôd pre stanovenie fyzikálno-chemických ukazovateľov – 

charakteristika nesaturovaného prostredia 

Riečne sedimenty 
 cca 100 vzoriek pre stanovenie fyzikálno-chemických vlastností, charakteristika 

povrchového toku, typické odbery „nad a pod“ zdrojom znečistenia 
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Podporné metódy 
Geofyzikálne metódy (SENSOR spol. s r.o., BHF Environmental, 

spol. s r.o., KORAL s.r.o., AG & E, s.r.o., ŠGÚDŠ) 
 Spresnenie priestorovej stavby horninového prostredia 

 Určenie hrúbok pokryvných útvarov, reliéfu nepriepustného 
podložia a priebehu porušených zón 

 Určenie smeru a rýchlosti prúdenia podzemnej vody 

Metódy 
 CMD skríning (DEMP – dipólové elektromagnetické profilovanie) 

 Multikábel a/alebo georadar 

 Metóda spontánnej polarizácie (SP) 

 Metóda nabitého telesa (mNT – HG variant) 

 Karotáž 

 Gamaspektrometria (SG) a emanačné merania (OAR; 222Rn) 

 11 a 12/2014 – príprava čiastkových záverečných správ 

DPZ – ESPRIT spol. s r. o., SENSOR, spol. s r.o., ŠGÚDŠ 
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Vybrané štúdie a prvotné výsledky 
 Vyrábajú/li stavebné prefabrikáty z kremitých pieskov a 

popolčeka. 
 Znečistenie vzniklo pri olejovaní a transporte foriem (NEL) a 

v mechanickej dielni pri narábaní s ropnými uhľovodíkmi 
(NEL) a chlorovanými uhľovodíkmi (rozpúšťadlami). 

 Kontaminácia CIU: 1,1,2,2 tetrachlóretén (PCE), 1,1,2 
trichlóretén (TCE) a 1,2-cis-dichlóretén (DCE) s veľmi malými 
podielmi 1,1-dichlóreténu a vinylchloridu (VC) 

 Kontaminácia je priestorovo ohraničená a nehrozí jej šírenie 
do okolia. 

 V areáli závodu prebieha sanácia podzemnej vody, pôdny 
vzduch bol už odsanovaný.  

 Na lokalite prebieha monitoring. 
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Príspevok vznikol v rámci projektu Operačného programu životné 
prostredie „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných 

lokalitách Slovenskej republiky“, ktorý je spolufinancovaný 
Európskou úniou / Kohéznym fondom (ITMS kód: 24140110231) 
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Ďakujem za pozornosť 
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