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Projekty financované z OPŽP 
 

• Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej 
republiky – 54 lokalít (2012-2015) „PEZ1“ 

 
• Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných 

lokalitách Slovenskej republiky – 87 lokalít (2014-2015) „PEZ2“ 
 
• Projekty sanácie  environmentálnych záťaží na vybraných 19 lokalitách 

(2013-2015) „SEZ“ 
 
• Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží 

metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním – 87 (2014-2015) 
„DPZ“ 

 

 
 





• Termín realizácie: 11/2011 – 12/2015 
 

• Cieľ: podrobný geologický prieskum EZ 
 

• Podpora: 8 639 552 € 
 

• Prijímateľ pomoci: MŽP SR 

Prieskum environmentálnych záťaží na 
vybraných lokalitách  Slovenskej republiky  





Cieľ projektu 

 
Cieľom projektu bol podrobný geologický prieskum životného prostredia 
pravdepodobných environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania 
analýz rizika znečisteného územia, štúdií uskutočniteľnosti sanácie a 
príprava všetkých relevantných podkladov pre sanáciu 
environmentálnych záťaží. 



• realizácia komplexného prieskumu stavu podzemných a povrchových 
vôd, pôd, zemín a horninového prostredia v oblasti výskytu 
environmentálnej záťaže využívajúci vhodné geofyzikálne, 
geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické 
práce,  

• preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, 
• identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia, identifikácia 

a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich 
kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,  

• zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia,  

Ciele geologickej úlohy 



• zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na 
ľudské zdravie a životné prostredie,  

• vybudovanie monitorovacej siete podzemných vôd,  
• vypracovanie záverečnej správy z podrobného geologického 

prieskumu životného prostredia,  
• vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia 
• vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti  sanácie, ktorá obsahuje 

variantné riešenia pre sanáciu environmentálnej záťaže, 
definovanie obmedzení a neistôt a ekonomické zhodnotenie 
navrhovaných riešení. 

Ciele geologickej úlohy + 



Z 268 vysoko prioritných lokalít bolo na podrobný geologický prieskum 
životného prostredia vybraných 54. Predmetné lokality sú areály rôznych 
priemyselných podnikov, areály železníc, opustené a pochované skládky 
odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov a iných nebezpečných látok, 
vojenské areály, lokality postihnuté ťažbou nerastov a ich spracovaním a 
inými obslužnými činnosťami.  
 
Z hľadiska riešenia problematiky environmentálnych záťaží bolo potrebné 
zamerať sa v prvej fáze na prieskum a monitoring a v ďalšej fáze na sanáciu 
environmentálnych záťaží. Výsledky podrobného geologického prieskumu 
slúžia ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanácie vybraných 
environmentálnych záťaží. 

 Východisková situácia 



Realizáciou projektu boli získané detailné údaje o znečistení, kvantitatívne a 
kvalitatívne overenie znečistenia, priestorový vývoj a zmeny znečistenia, 
prirodzené znižovanie znečisťujúcich látok a úplná interpretácia zistených 
dát. 
 
Komplexná realizácia geologických prác bola nevyhnutným predpokladom 
pre výber najvhodnejších metód pre možnosti zmenšovania a odstránenia 
environmentálnych  záťaží na prioritných lokalitách.  

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 



Výsledky projektu zlepšujú informovanosť verejnosti o rizikách 
vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží čo prispieva k 
lepšiemu spoločenskému a politickému uznaniu problematiky 
environmentálnych záťaží a riešeniu problematiky tak, aby nebola 
odsúvaná na nasledujúce generácie. Projekt prispel k postupnému 
zníženiu a odstráneniu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaži na 
zdravie ľudí a životné prostredie. Udržateľnosť projektu je zabezpečená 
následným monitorovaním faktorov životného prostredia. 

Výsledky a dopady projektu 







potreba sanácie:         42 
preradenie A(pravdepodobná EZ) do B (potvrdená EZ):  19 



Komárno SA 





Merník 





Vysoké Tatry – skládka pod lesom 



Bošany 





Kuchyňa 







Udržateľnosť projektov = 5 rokov monitorovanie  



Ďakujem za pozornosť 
 

vladimir.maly@enviro.gov.sk 

 

Projekt “Prieskum environmentálnych zaťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ s NFP24140111463 bol 
realizovaný pomocou Operačného programu Životne prostredie, Prioritná os 4 - 4.1 Odpadové hospodárstvo. 
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