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ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

Účelom tohto zákona je ustanoviť zásady
ochrany a racionálneho využívania nerastného
bohatstva, najmä pri vyhľadávaní a prieskume,
otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov,
úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom
v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti
prevádzky a ochrany životného prostredia pri
týchto činnostiach.

• HORNINY
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§ 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a
využívaní
nerastného bohatstva (banský zákon)

Geologické faktory životného prostredia

V roku 2000 sa pokračovalo v zostavovaní súborov regionálnych máp geologických faktorov životného prostredia vybraných regiónov SR v mierke 1:50 000. V roku 2000 bol ukončený región Banská Bystrica-Zvolen.
Ďalšie regióny: severovýchodná časť okresu Levice, Povodie Slanej v okrese Rožňava, Stredné Považie,
TIBREG, Povodie Kysuce, Povodie Popradu a Hornej Torysy a Chvojnická pahorkatina sú rozpracované.
Cieľom týchto súborov máp je podať ucelené informácie o geologickej zložke životného prostredia a antropogénnom zaťažení jednotlivých regiónov širokému okruhu užívateľov (ekológovia, environmentalisti,
prírodovedci, vodohospodári a pod.). Súbory týchto máp sa stanú dôležitým podkladom pre rozhodovací
proces na úrovni orgánov ochrany životného prostredia, ako aj pri zavádzaní systémov ekologickej optimalizácie hospodárenia v krajine.
Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov životného prostredia (ČMS Geologické faktory) je
účelovo zameraný na tie geologické faktory a na takú formu výstupov, ktoré môžu slúžiť ako vstupné údaje
pri riešení problémov ochrany životného prostredia a optimalizácii využívania geopotenciálov krajiny.
Monitoring slúži na sledovanie a vyhodnocovanie mechanizmov negatívnych zmien v geologickom
prostredí, na základe čoho umožňuje predvídať ich dopady v čase a priestore a aktivovať opatrenia na
zmierňovanie negatívnych dopadov týchto faktorov na prijateľnú mieru. ČMS Geologické faktory je
otvoreným systémom a v súčasnosti pozostáva z 13 podsystémov. Zoznam monitorovaných javov a lokalít v
rámci ČMS Geologické faktory v roku 2000 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Najdôležitejšie výsledky, získané počas monitorovania v roku 2000 možno v stručnosti zhrnúť nasledovne:
V rámci svahových deformácií typu zosúvania za najzávažnejšie sa považuje aktivizácia pohybu na lokalite
Okoličné (posun o cca 10 cm za obdobie 1 roku), ako aj potenciálna nestabilita zosuvov v Malej Čausi,
Finticiach a vo Veľkej Čausi. Zo svahových pohybov typu plazenia boli najzaujímavejšie výsledky
preukázané na lokalite Košický Klečenov.
Na lokalitách monitorovania stability skalných zárezov boli zaznamenané najvýraznejšie lokálne
porušenia (uvoľnenie bloku) na lokalite Banská Štiavnica. Najväčšie pôsobenie eróznych procesov bolo
zistené na lokalite Brezová pod Bradlom – 1,89 km eróznych rýh na 1 km2.
V súlade s novými poznatkami o starých ekologických záťažiach sa spracovali nové formy hodnotenia lokalít.
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Tabuľka č. 34: Štruktúra, vecná náplň a lokalizácia území monitorovaných v rámci ČMS Geologické faktory

Zdroj: ŠGÚDŠ
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Geotermálna energia

Sp
Sl rá
ov va
en o
sk st
ej av
re e ž
pu iv
bl otn
ik é
y ho
v
ro pr
ku ost
20 red
00 ia

V rámci tektonickej a seizmickej aktivity územia boli v niektorých oblastiach Slovenska zistené rozdielne
rýchlosti pohybov oproti roku 1999. V sledovanom období bolo makroseizmicky zaznamenaných 24
nevýrazných zemetrasení s epicentrom na území Slovenska (z toho 12 bolo zaznamenaných aj seizmometricky), ktorých intenzita dosiahla maximálne 4° EMS. Pomerne značná seizmická energia bola uvoľnená pri
zemetrasení dňa 11.7.2000 o 2.49 hod. s epicentrom na území Rakúska (cca 50 km zjz od Bratislavy) s epicentrálnou intenzitou cca 7° EMS. Toto zemetrasenie bolo zaznamenané v 30 sídlach na území západného
Slovenska – od Bratislavy po Senicu, Starú Turú, Trnavu, Galantu a Horný Bar.
V rámci monitorovania kvality aktívnych riečnych sedimentov bolo zistené, že najvýraznejšie kontaminované odberové body sú Nitra-Chalmová, Hron-Sliač, Štiavnica-ústie do Ipľa, Ipeľ–Ipeľský Sokolec, HornádKolinovce, Hnilec-prívod do nádrže Ružín (výrazný vplyv Smolníckeho potoka). Ovplyvnené sú
predovšetkým antropogénnou činnosťou, najmä minulým ale aj súčasným banským a hutníckym priemyslom, dôsledkom čoho kontaminácia sedimentov As, Pb, Cu, Zn, Hg, Cd výrazne prekračuje platné limitné
hodnoty.
V rámci sledovaných plôch pre monitorovanie pôdneho radónu podľa očakávania najvyššie hodnoty objemovej aktivity radónu boli zistené pri obci Hnilec (maximum 1 413 kBq/m3, priemer 501 kBq/m3, smerodajná odchýlka 273 kBq/m3). V Oraviciach, v Bobroveckej doline, kde je monitorovaný termálny prameň pri
vrte OZ-1 - bola nameraná doposiaľ najvyššia koncentrácia radónu vo vode na Slovensku (1 407 Bq/l).

Značný tepelno-energetický potenciál územia Slovenska predstavuje geotermálna energia. V súčasnosti je
na Slovensku vymedzených 26 hydrogeotermálnych oblastí, resp. štruktúr, ktoré zaberajú 27 % plošnej
rozlohy územia Slovenska. Ide hlavne o terciérne panvy, resp. vnútrohorské depresie, ktoré sú rozložené predovšetkým v pásme vnútorných Západných Karpát (južne od bradlového pásma). Zdrojom geotermálnej
energie sú geotermálne vody, ktoré sú viazané hlavne na triasové dolomity a vápence vnútrokarpatských tektonických jednotiek (krížňanský a chočský príkrov v podloží terciéru), menej na neogénne piesky, pieskovce
a zlepence (centrálna depresia podunajskej panvy, hornostrhársko-trenčská prepadlina, dubnícka depresia),
resp. na neogénne andezity a ich pyroklastiká (štruktúra Beša – Čičarovce). Tieto horniny ako kolektory
geotermálnych vôd mimo výverových oblastí sa nachádzajú v hĺbke 200-5 000 m a vyskytujú sa v nich geotermálne vody s teplotou 20-240 °C.
Geotermálne vody na Slovensku boli doteraz overené pomocou vrtov v 15-tich vymedzených oblastiach.
V rokoch 1971-2000 bolo realizovaných celkom 66 geotermálnych vrtov, ktorými sa overilo viac ako 1000 l/s
s teplotou na ústí vrtu 20-129 °C, ktorých tepelný výkon predstavuje okolo 220 MWt (pri využití po referenčnú teplotu 15 °C). Geotermálne vody boli získané vrtmi hlbokými 210-3616 m, výdatnosť vrtov sa pri
voľnom prelive pohybovala prevažne v rozmedzí 5-40 l.s-1. Z hľadiska zloženia sa jedná hlavne o Na-HCO3Cl, Ca-Mg-HCO3-SO4 a Na-Cl typ vôd s mineralizáciou 0,7-20,0 g.l-1.
Sumárny tepelno-energetický potenciál geotermálnych vôd Slovenska vo všetkých perspektívnych oblastiach reprezentuje 5 538 MWt, z čoho 4 985 MWt pripadá na tepelno-energetický potenciál zásob geotermálnych vôd (t.j. dynamickú zložku geotermálnej energie) a 553 MWt na tepelno-energetický potenciál
zdrojov geotermálnych vôd (t.j. statickú zložku geotermálnej energie). V súčasnosti sa geotermálna energia
na Slovensku využíva v 35 lokalitách s tepelne využiteľným výkonom asi 83 MWt, ale s pomerne nízkou
účinnosťou okolo 30 %, čo predstavuje 25 MWt. Aj tento výkon však ušetrí za rok asi 42 600 t hnedého
uhlia (pri 200 dňoch vykurovania) alebo 16 mil. m3 zemného plynu. Nahradením týchto palív geotermálnou
energiou sa dosiahlo zníženie emisií - vzhľadom k hnedému uhliu: TZL o 208 t za rok, SO2 o 790 t za rok,
NOx o 125 t za rok, CO2 o 42 t za rok; a v prípade zemného plynu: TZL o 1,5 t za rok, SO2 o 0,3 t za rok,
NOx o 59 t za rok a u CO2 - o 4,32 t za rok.
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Staré banské diela
V dejinách Slovenska má baníctvo mimoriadnu historickú tradíciu a informácie o ťažbe sú súčasťou
mnohých archívnych materiálov. Baníctvo na Slovensku sa spomína už z doby Keltov v 4.storočí pred n.l. a
intenzívne sa začalo rozvíjať najmä v 12. storočí. Na základe tejto veľmi intenzívnej banskej činnosti zostalo na území SR množstvo opustených banských diel, ktoré aj v súčasnosti môžu negatívne vplývať na životné prostredie.
Na základe zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) MŽP SR
zabezpečuje aj zisťovanie starých banských diel. Vedenie registra starých banských diel zabezpečuje
ŠGÚDŠ. Register a jeho informačná databáza obsahuje 16 379 objektov starej banskej činnosti.

Výhradné ložiská nerastov
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Bilancia zásob ložísk SR

Bilancia zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky k 31. 12. 2000 poskytuje prehľad o množstve zásob
výhradných ložísk, o ťažbe a úbytku zásob, v členení podľa druhov nerastov zoradených do skupín – energetické suroviny, rudy, nerudy. Podľa stupňa preskúmanosti sú vykazované zásoby členené do troch kategórií
Z-1 (najvyšší stupeň preskúmanosti), Z-2 (stredný stupeň) až Z-3 (najnižší stupeň) a podľa možností ich
ekonomického využitia na bilančné (využiteľné v súčasnosti) a nebilančné (v súčasnosti nevyužiteľné, ale na
základe technologických a ekonomických kritérií využiteľné v budúcnosti) a podľa prípustnosti ich vydobytia na voľné a viazané zásoby. Výpočty zásob výhradných ložísk SR posudzuje Komisia pre klasifikáciu zásob
výhradných ložísk nerastných surovín a schvaľuje minister ŽP. Bilancia zásob výhradných ložísk SR k
31.12.2000 obsahuje údaje o 751 výhradných ložiskách.
Tabuľka č. 35: Ložiská energetických surovín (stav
k 31.12.2000)

Tabuľka č. 36: Ložiská rúd (stav k 31.12.2000)

Zdroj: ŠGÚDŠ

Zdroj: ŠGÚDŠ

Geologické zásoby výhradných ložísk SR dosiahli k 31. 12. 2000 (v prepočte na metrické tony) viac ako 17 mld.
ton, s výraznou prevahou nerudných nerastných surovín (15,7 mld. ton – 90,75 % z celkových zásob). Geologické
zásoby energetických (0,4 mld. ton) a rudných nerastných surovín (1,2 mld. ton) dosiahli k vykazovanému termínu
nízky podiel na celkovom surovinovom potenciáli overených zásob nerastných surovín – len 9,25 %.
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Ložiská nevyhradených nerastov
Evidencia ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky k 31.12.2000 uvedená v tabuľkovej časti
poskytuje prehľad o množstve zásob jednotlivých druhov nevyhradených nerastov.

Podzemné vody
Prehľad zásob podzemných vôd hydrogeologických celkov Slovenskej republiky k 31.12.2000 (pozri
tabuľkovú časť kapitoly) poskytuje prehľad o množstve zásob podzemných vôd vypočítaných na základe
hydrogeologických prieskumov, posúdených Komisiou pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd a
schválených MŽP SR.
Tabuľka č. 38: Ložiská nevyhradených nerastov
(stav k 31.12.2000)
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Tabuľka č. 37: Ložiská nerúd (stav k 31.12.2000)

Zdroj: ŠGÚDŠ

Tabuľka č. 39: Zásoby podzemných vôd SR (stav k 31.12.2000)

Zdroj: ŠGÚDŠ
Legenda:
C1– vypočítané na základe zhodnotenia existujúcej hydrogeologickej preskúmanosti
C2 – vypočítané na základe hydrogeologického prieskumu s krátkodobou čerpacou skúškou
B – vypočítané na základe hydrogeologického prieskumu s dlhodobou čerpacou skúškou
A – vypočítané na základe hydrogeologického prieskumu s poloprevádzkovou
skúškou

Tabuľka č. 40: Staré banské diela (stav k 31.12.2000)

Zdroj: ŠGÚDŠ

Zdroj: ŠGÚDŠ
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