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ABSTRAKT 

 
Predkladaný príspevok sa zaoberá odkaliskami gurónov, nachádzajúcimi sa na strednom 

Slovensku  v obci Predajná, ktoré predstavujú ako staré environmetálnej záťaže významný zdroj 
znečistenia pre okolité životné prostredie daného územia. Príspevok predkladá možné koncepčné 
modely šírenia  kontaminácie z odkalísk, ktoré by mohol nastať  v prípade povrchového splavu, alebo 
prípadným priesakom z odakalísk. Koncepčné modely šírenia kontaminácie z odkalísk Predajná I a 
Predajná II poukazujú na hrozbu šírania sa pestrej zmesy kntaminantov obsiahnutých v gudrónovom 
odpade a na rozsah tohto znečistenia v prípade  nastania možného scenáru. 
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ABSTRACT 

 
This article deals with acid tar ponds situated in the Central Slovakia region, in urban area of 

Predajná, which represent as an old environmental burden a dynamic source of pollution for the 
surrounding environment of the area. The article presents possible conceptual models of contamination 
spread from acid tar ponds, which could occur in case of surface flow or potential groundwater flows. The 
conceptual models for the spread of contamination from the ponds Predajná I and Predajná II point to the 
threat of spreading a varied mixture of contaminants contained in acid tar waste and the extent of this 
contamination in the event of a possible scenario. 
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Úvod 
 
V oblasti stredného Slovenska, na území obce Predajná sa nachádzajú 2 odkaliská z odpadom 

gudrónového charakteru.Odkaliská Predajná I a Predajná II slúžili ako úložiská nebezpečného odpadu 
z kyslej rafinácie ropy. Boli produkované spoločnosťou Petrochema Dubová pri výrobe a rafinácii 
olejov  v období rokov 1964 - 1984 [1]. 

Územie oboch odkalísk sa nachádza v oblasti Národného parku Nízke Tatry, v katastri 
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obce Predajná v časti Hôrka, ktorá je situovaná medzi obcami Predajná a Lopej a neďaleko odkalísk sa 
nachádza hranica chránenej vodohospodárskej oblasti. Slovenská inšpekcia životného prostredia – 
inšpektorát Banská Bystrica vykonala v roku 2009 inšpekciu, zameranú na stav gudrónovýchodkalísk 
v Predajnej a výsledky inšpekcie konštatovali veľké nedostatky, hlavne z hľadiska zabezpečenia 
ochrany vôd.  

 
Charakteristika odkaliska Predajná I 
 
Odkalisko Predajná I bolo vybudované v roku 1964 ako zemná hrádza o výške 10až 15 m a vznikol 

tak priestor 100 000m3 odpadu s celkovou plochou 109 211 m2 [2; 3].O spôsobe jeho budovania a 
úprave jeho dna nie je k dispozícii žiadna dokumentácia. Počas plnenia bolo pozorované, že hladina v 
odkalisku pri plnení nenarastala, ale sa stále pohybovala v rozmedzí 1m. Ako správne uviedli 
Maloveský, Schwarz a Tupý [4] dochádzalo tu k únikom odpadov do podložia, prípadne do brehov 
odkaliska. V roku 1974 bolo odkalisko Predajná I uzatvorené a v dôsledku intenzívnej zrážkovej 
činnosti v 1975 hrozilo pretečenie hrádze. Základné charakteristiky odkaliska sú zobrazené v tabuľke 
č. 1. 

 
Tab. 1 Základná charakteristika odkaliska Predajná I (Upravené podľa : [4]) 

Začiatok prevádzky odkaliska  1963 

Ukončenie prevádzky odkaliska 1974 

Plocha odkaliska  10 577 m2 

Kapacita odkaliska 100 000 m3 

Množstvo uloženého odpadu  100 000 m3 

Priemerná hĺbka 9,45 m 

 
Charakteristika odkaliska Predajná II 
 

Odkalisko Predajná II (obr.č.8) bolo budované v roku 1974 a je vzdialené od odkaliskaPredajná I 
cca 200 m [5].  Základné charakteristiky odkaliska sa nachádzajú v tabuľke č. 2. Na tomto odkalisku 
bol pozorovaný dvakrát únik deponovaného materiálu a hladina odkaliska vtedy klesla o 2,04 m. 
Vzhľadom na to, že k úniku došlo v roku 1979 a 1984, nie sú z daného času dostupné žiadne analýzy o 
úniku, a preto ako tvrdí Maloveský et al. [4], dá sa len predpokladať z rozvrstvenia jednotlivých 
frakcií, že sa jednalo o únik vodnej fázy cez pukliny v jeho dne. 

 
Tab. 2 Základná charakteristika odkaliska Predajná II (Upravené podľa : [4]) 

Začiatok prevádzky odkaliska  1974 

Ukončenie prevádzky odkaliska 1982 

Plocha odkaliska  15 000m2 

Kapacita odkaliska 120 000 m3 

Množstvo uloženého odpadu  25 000 m3 

Priemerná hĺbka  m 
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Materiál a metódy 
 
Na spracovanie modelu šíreniakontaminácie sme v prípade povrchového splavu a v prípade šírenie 

kontaminácieúnikom do podzemných vôd použili software MapInfoProfesional 11.5.2. Ako 
podkladovámapa bola použitá OpenStreetMap. Jednotlivé vrstvy boli do mapy vkladané na 
základečlenitosti terénu. Smer šírenia kontaminácie u podzemných vôd bol vytvorený na základeich 
prúdenia pod telesom gudrónovýchodkalísk, ako aj na základe výskytu kontaminácie, ktoré sa objavilo 
v minulosti vo vrtoch okolo odkalískgudrónov. Pri tvorbe koncepčných modelov sme vzchádzali z 
hydrogeologických správ [9; 6; 7; 8]. Koncepčný model má hypotetický charakter a vychádza z 
najhoršieho možného scenáru, ktorý by mohol nastať v prípade priesaku z odkaliska, alebo v prípade 
povrchového splavu. V koncepčnom modely sú definované nasledujúce oblasti: 
1. Referenčná oblasť je oblasť, ktorá nie je ovplyvnená znečistením; 
2. Indikačná oblasť je oblasť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená znečistením.Ide o oblasť 
predpokladaného vývoja šírenia znečistenia. Reprezentujú ju všetkymonitorovacie vrty a recipienti na 
danom území; 
3. Zdroj znečisťovania je aktívny zdroj, ktorý spôsobuje kontamináciu prostredia.V našom 
prípade sú to obe odkaliská Predajná I a Predajná II. [10] 

 
Výsledky a diskusia 

 
V prípade šírenia kontaminácie v prostredí prichádzajú do úvahy 2 migračné cesty. Prvou je šírenie 

podzemnou vodou, ktoré by mohlo nastať v prípade úniku gudrónov cezpodložie odkaliska. Druhou 
možnou cestou migrácie je povrchový splav, ktorý by moholnastať v prípade dlho pretrvávajúcich 
zrážok, prípadne pri pretrhnutí hrádze. 
 
Šírenie kontaminácie podzemnou vodou 

 
Obr. 1 Model šírenia kontaminácie podzemnou vodou (Vytvorené aplikáciou MapInfo) 
 
Ako môžeme vidieť na obr.č.1, modrou farbou je označená referenčná oblasť. Táto oblasť sa 

nachádza v svahu nad zdrojom znečisťovania, ktorý predstavujú gudrónové odkaliská Predajná I a 
Predajná II, označené červenou farbou. Pri tvorbe referenčnej oblasti pre podzemné vody sme 
vychádzali z prúdenia podzemnej vody v skúmanej oblasti, ktoré je naznačené v smere modrých šípok. 
Ako je z obr. č 1 evidentné, referenčná oblasť je situovaná proti smeru prúdenia podzemnej vody. 
Zdroj znečisťovania v podobe oboch odkalísk môžeme považovať za dlhodobý zdroj znečisťovania 
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podzemnej vody, hlavne kontaminantmi ako sú NEL, fenoly a saponáty, ktoré boli nájdené v minulosti 
monitorovacích vrtoch [7]. Kontaminanty sa do podzemných vôd môžu dostávať formou priesakov z 
odkaliska. K neustálemu kontaktu odpadu s podzemnou vodou nedochádza. Podzemné vody sú 
výlučne napájané zrážkovou vodou [6; 7; 8], smer prúdenia podzemných vôd je podmienený spádom 
podložia a celková výdatnosť drenovanej podzemnej vody kolíše v závislosti na hodnote ročných 
alebo dlhšie trvajúcich priemerných zrážok [88]. Na základe uvedených skutočností sme vyznačili v 
koncepčnom modeli (obr. č. 1) indikačnú oblasť (ružová farba), ktorá by mohla byť ovplyvnená 
priesakom kontaminantov. Podzemnou vodou by sa mohli dostať kontaminanty až do povrchových 
tokov a ovplyvniť tak povrchové vody Jasenského potoka a rieky Hron. Rozšírenie kontaminácie v 
podzemných vodách ohraničujú južne horniny spodného triasu (kremence a bridlice) a západne erózna 
báza povrchového recipienta - Jasenský potok a juhovýchodne do recipenta Veľký Gapeľ, tieto ďalej 
ústia do rieky Hron [8; 9]. Čo sa týka povrchových zdrojov kontaminácie podzemnou vodou je tu 
vysoká miera neistoty, nakoľko v povrchových tokoch sa kontaminácia našla len v Jasenskom potoku, 
kde išlo o nadlimitné hodnoty NEL a As. [7] Zdroj kontaminácie sa nachádza z najväčšou 
pravdepodobnosťou mimo odkalísk. Na obr. č. 1 je oranžovou farbou znázornená aj možná indikačná 
oblasť. Ide o okrajovú oblasť šírenia podzemnej vody, v ktorej vykonané analýzy v monitorovacích 
vrtoch HOP 13 a HOP 15 potvrdili kontamináciu ropnými uhľovodíkmi a saponátmi. [9] 
 
Šírenie kontaminácie povrchovým splavom 
 

 
Obr. 2 Model šírenia kontaminácie povrchovým splavom (Vytvorené aplikáciou MapInfo) 

 

Obe odkaliská nachádzajúce sa v Predajnej sú odokryté a pri zrážkovej činnosti sú dopĺňané 
zrážkovou vodou. Keďže odkalisko Predajná I je naplnené v celom svojom objeme v období 
výdatných zrážok, prípadne na jar v období topenia sa snehu je ako opatrenie proti vyliatiu odkaliska z 
hrádze zavedené odčerpávanie vrchnej vrstvy. Model šírenia kontaminácie povrchovým splavom 
(obr.č.2) vychádza z hypotézy preliatia hrádze a jej následnému pretrhnutiu, ku ktorému by došlo 
prípadným tlakom. Ako uviedli výsledky výskumu [11], ktorý sa zameral na posúdenie stability 
hrádze odkaliska Predajná I, stabilita hrádze je na dobrej úrovni a spĺňa nároky súčasných noriem [12]. 
My sme vychádzali z predpokladu, že na danom území by nebolo zabezpečené odčerpávanie vrchnej 
vrstvy odkaliska a došlo by k výdatnej zrážkovej činnosti, ktorá by bola dlhodobá a naviac by došlo aj 
k naplneniu odkaliska Predajná II (t.j. najhorší možný scenár). Ak by došlo k takémuto scenáru z 
odkalísk by sa mohli infiltrovať kontaminanty do horninového prostredia, prípadne priamo do 
povrchového toku Zdroj znečistenia, znázornený na obr.č.2 červenou farbou, ktorý predstavujú 
odkaliská pri povrchovom splave, by sme mohli zhodnotiť z hľadiska pôsobenia ako jednorazové. Ku 
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kontaminácii okolia povrchovým splavom v súčasnosti dochádza len v minimálnej miere a len v 
blízkosti odkalísk. Zobrazovaný model je zameraný na širšiu oblasť znečistenia, ku ktorej by mohlo 
dôjsť vo vyššie popísanej situácii teda pri havarijnom úniku. Treba však podotknúť, že ak by takáto 
situácia nastala, dôsledky znečistenia by boli dlhodobé. Modrou farbou je ako v predchádzajúcom 
modely znázornená referenčná oblasť, ktorá je situovaná vo svahu, teda predpoklad kontaminácie pri 
vyliatí sa hrádze je nulový. Žltou farbou, je zobrazená indikačná oblasť. Je to oblasť ktorá by mohla 
byť v prípade povrchového splavu kontaminovaná. Pri spracovaní tohto modelu sme vychádzali z 
členitosti terénu. Pri pretečení odkaliska predpokladáme, že kontaminácia by sa mohla šíriť od 
juhovýchodu až po juhozápad v závislosti od miesta pretrhnutia hrádze. Kontaminácia by sa následne 
mohla rozširovať až po rieku Hron, vzdialenú  asi 900m na juh od lokalít. V prípade odkaliska 
Predajná II by sa kontaminácia šírila najmä juhozápadným smerom a taktiež ako pri odkalisku 
Predajná I by kontaminácia mohla zasiahnuť povodie rieky Hron. V prípade povrchového splavu 
môžeme hovoriť o kontaminácii horninového prostredia, cez ktoré sa môžu kontaminanty následne 
šíriť do podzemnej vody a do povrchových vôd. Okolité prostredie by tak bolo kontaminované pestrou 
zmesou látok, ktoré odkaliská obsahujú, ako napr. fenoly, PAU, PCB ,NEL, či voľnú H2SO4. 
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ZOZNAM SKRATIEK 
 
NEL  nepolárne extrahovateľné látky  
PAU   polyaromatické uhľovodíky 
PCB  polychlorovanébifenyly  
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