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ZOZNAM SKRATIEK 

BTEX - benzén, toluén, etylbenzén, xylény (monocyklické aromatické uhľovodíky) 

ClU - alifatické chlórované uhľovodíky 

DCE          - cis 1,2 dichlóretén / dichlóretén / dichlóretylén 

DNAPL    - kvapaliny nemiešateľné (nerozpustné alebo ťažko rozpustné) s vodou vytvárajúce           

separátnu fázu, ktoré sú ťažšie ako voda. 

EOCl - extrahovateľný organicky viazaný chlór 

EZ - environmentálna záťaž 

ID - indikačný limit 

ISEZ - informačný systém environmentálnych záťaží  

IT - intervenčný limit / intervenčný limit pre priemyselné územia 

LNAPL    - kvapaliny nemiešateľné (nerozpustné alebo ťažko rozpustné) s vodou vytvárajúce 

separátnu fázu, ktoré sú ľahšie ako voda 

NEL - nepolárne extrahovateľné látky 

PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky 

PCE         - (altern. aj TTCE, TECE) / tetrachlóretén / tetrachlóretylén / 1,1,2,2-tetrachlóretén 

m p. t. - meter pod terénom 

SHMÚ  - Slovenský hydrometeorologický ústav 

SR - Slovenská republika 

TCE         - trichlóretén / trichlóretylén / 1,1,2-trichlóretén 

VC            -  vinylchlorid 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O GEOLOGICKEJ ÚLOHE 

Predložená záverečná správa geologickej úlohy je vypracovaná na základe zmluvy 

o geologických prácach č. 71/2015/7.2., uzavretý medzi Ministerstvom životného prostredia 

SR a spoločnosťami ENVIGEO, a.s., Vodní zdroje Holešov a.s., EKOHYDROGEO Žitný 

s.r.o., tvoriacich skupinu dodávateľov PRIESKUM EZ, ako úspešnými uchádzačmi vo 

verejnom obstarávaní ozn. 2014/S 195-34507 – na zákazku „Pravdepodobných 

environmentálnych záťaží – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ pre časť 

9: „Pravdepodobné environmentálne záťaže 9.1 až 9.5: Šurany – bývalý areál Elitexu a STS, 

Horné Orešany – časť Majdan – bývalá chem. továreň,  Hodruša – Hámre – Sandrik, Nová 

Baňa – areál bývalých závodov technického skla, Žarnovica – areál bývalej Preglejky“. 

Zmluva o geologických prácach bola uzavretá dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

(http://www.crz.gov.sk). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 6.5.2015. 

Záverečná správa je vypracovaná podľa ustanovení zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických 

prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších 

predpisov. 

Súčasťou záverečnej správy je aj analýza rizika znečisteného územia, ktorá je vypracovaná 

podľa požiadaviek smernice Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2015-7 (ďalej len 

„smernica č. 1/2015-7) na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

 

1.1 MIESTOPISNÉ VYMEDZENIE ÚZEMIA 

Tabuľka 1 Administratívne údaje o skúmanom území 

Názov kraja Nitriansky  kraj 

Číselný kód kraja 4 

Názov okresu Okres Nové Zámky 

Číselný kód okresu 404 

Názov obce Šurany 

Číselný kód obce 503592 

Názov katastrálneho územia Šurany 

Kód katastra 861898 

Parcela č. 

Agentúra – projekt domy s.r.o. (3412/1, 3412/4, 

3412/5, 3412/6, 3412/8, 3412/16, 3412/23, 

3412/32, 3412/39), Agro SEPO s.r.o. (3413/21, 

3413/22, 3413/27, 3413/30, 3413/31, 3413/36), 

ARTEPA, s.r.o. (3413/6, 3413/7, 3413/11, 

3413/12, 3413/13, 3413/14, 3413/17, 3413/24, 

3413/28, 3413/37, 3413/38, 3397/2, 3956/13), 

Ing. Iveta Demínová (3412/2, 3412/10, 3412/11, 

3412/12, 3412/13, 3412/24, 3412/25, 3412/26, 

3412/27, 3412/42, 3412/46, 3412/47), KDS, s.r.o. 

(3412/14, 3412/15, 3412/16, 3412/17, 3412/31, 

3412/35, 3412/36, 3412/37), KURUC-

COMPANY spol. s.r.o. (3413/5, 3413/15, 

3413/18, 3413/19, 3413/20, 3413/32, 3413/29, 

http://www.crz.gov.sk/
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3413/40, 3413/41), Slovenský pozemkový fond 

(E-2641/107, E-2682), Stredná odborná škola 

technická (3413/1, 3413/3, 3413/2, 3413/4), 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

(3403, 3410/1, 3410/4, 3410/3) 

Č. listu vlastníctva 

Agentúra – projekt domy s.r.o. (3883), Agro 

SEPO s.r.o. (3743), ARTEPA, s.r.o (3874, 4061), 

Ing. Iveta Demínová (3156), KDS, s.r.o. (2718), 

KURUC-COMPANY spol. s.r.o (3813), 

Slovenský pozemkový fond (5886, 4611), Stredná 

odborná škola technická (1852), Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť a.s (643) 

Názov environmentálnej záťaže (podľa ISEZ) NZ (033) / Šurany – bývalý areál Elitexu a STS 

Identifikátor environmentálnej záťaže (podľa 

ISEZ) 
SK/EZ/NZ/605 

 

Areál sa nachádza v západnej časti obce Šurany. Záujmové územie – bývalý areál Elitexu 02 

a STS je ohraničený zo severnej strany cestou 2. triedy 580, z juhu a zo západu 

poľnohospodárskym polom. Za východnou hranicou areálu začína obytná zástavba obce 

Šurany. Dokumentované územie sa nachádza na liste 45-23 základnej mapy SR s mierkou 

1:50 000. 

 

Obrázok 1 Mapa skúmaného územia a okolia s vyznačením bývalého areálu Elitexu 02  a STS 

a okolitých objektov v mierke 1:10 000 (zdroj: Mapový klient ZBGIS, s. a.) 

Pozn.: V situácii je označený skúmaný areál pod názvom Elitex 02 a STS, aby nedošlo k zámene s bývalým 

areálom Elitexu v Šuranoch (hlavný výrobný podnik), ktorý je situovaný v juhovýchodnej časti mesta. Názov 

Elitex 02 bol zaužívaný miestnymi obyvateľmi. Toto označenie budeme používať aj my. 

 

 



 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

                         Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

 15 

Vymedzenie pravdepodobných zdrojov znečistenia životného prostredia 

Geologická úloha rieši registrovanú pravdepodobnú environmentálnu záťaž NZ(033)/Šurany 

– bývalý areál Elitexu a STS (bývalé závody Elitex 02 a STS-ka v západnej časti mesta 

Šurany). Podľa dostupných informácií v areáli nebol realizovaný žiadny geologický prieskum 

a tak nemáme žiadne informácie o presnom zdroji (zdrojoch) znečistenia.  

Pravdepodobná environmentálna záťaž bola zaregistrovaná na základe geologického 

prieskumu blízkej skládky odpadov uskutočneného v r. 1996 (Danko, 1996). Počas 

prieskumných prác bolo pod areálom skládky  zistené alarmujúce znečistenie alifatickými 

chlórovanými uhľovodíkmi. Podľa výsledkov tohto prieskumu zdrojom znečistenia pod 

skládkou nie je samotná skládka odpadov. Vzhľadom na zistený smer prúdenia podzemných 

vôd, ktoré pritekajú pod skládku zo severovýchodu bol za zdroj určený približne 600 m 

severovýchodne vzdialený areál Elitexu 02 a STS. Tu sa podľa dostupných informácií 

v minulosti dlhodobo používali chlórované uhľovodíky na odmasťovanie súčiastok.  

Toto podozrenie potvrdili výsledky rozboru vzorky zo sondy situovanej za juhozápadnou 

hranicou priemyselného areálu (S-41, obr. 3) a výsledky rozboru vzoriek odobratých zo 

studne priamo z bývalého areálu Elitexu a STS (studňa STS-1, obr. 3). Koncentrácie 

znečisťujúcich látok tu prekračovali IT hodnoty. Kompletné výsledky analýz vzoriek 

odobratých v týchto miestach podávame v nasledujúcej kapitole. 

V rámci projektu SIEZ (Palúchová a kol., 2008) bola ako jeden pravdepodobný zdroj 

znečisťujúcich látok identifikovaná galvanizovňa nachádzajúca sa v juhozápadnej časti areálu 

(obrázok 2, 3). 

 

 

Obrázok 2 Miesto bývalej galvanizovne v juhozápadnej časti areálu (Paluchová a kol., 2008) 
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Pozn.: Na mape sú vyznačené predpokladané ohniská znečistenia, ktoré boli identifikované v minulosti. 

Predpokladalo sa, že v rámci bývalého areálu  Elitexu 02 a STS sa nachádza viac zdrojov znečistenia, ktoré 

doteraz neboli presne identifikované. Prieskumné diela boli navrhnuté po celom areáli. 

Obrázok 3 Mapa skúmaného územia lokality s vyznačením predpokladaných ohnísk 

znečistenia   
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2. CIEĽ GEOLOGICKEJ ÚLOHY 

Geologická úloha rieši pravdepodobnú environmentálnu záťaž registrovanú v Registri 

environmentálnych záťaží (http://envirozataze.enviroportal.sk/) pod názvom „NZ 

(033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS“ a pod identifikátorom SK/EZ/NZ/605 (stav 

k V/2015).  

V areáli pravdepodobne dochádzalo dlhodobo k manipulácii s chlórovanými uhľovodíkmi, čo 

spôsobilo znečistenie podzemných vôd pomerne rozsiahleho územia vysoko prevyšujúce IT, 

ktoré sa do súčasnej doby neriešilo.  

 

1. identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobnej environmentálnej 

záťaže v skúmanom území  

2. komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti 

výskytu environmentálnej záťaže využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, 

meračské, laboratórne a iné geologické práce,  

3. preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia,  

4. identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia, identifikácia a charakteristika všetkých 

znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,  

5. zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika 

vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,  

6. vybudovanie monitorovacej siete podzemných vôd, 

7. vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia, 

analýzy rizika znečisteného územia, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie, 

ktorá bude obsahovať variantné riešenia pre sanáciu environmentálnej záťaže, 

definovanie obmedzení a neistôt a ekonomické zhodnotenie navrhovaných riešení. 

 

http://envirozataze.enviroportal.sk/
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3. ÚDAJE O PROJEKTE A JEHO ZMENÁCH 

Práce na úlohe sa vykonávali v súlade s projektom geologickej úlohy, vypracovanom podľa 

ustanovení § 12 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 16 a nasledujúcich vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 

č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. 

Projekt geologickej úlohy, ktorý vypracovala spoločnosť ENVIGEO a.s. (Tupý, 2015), bol 

schválený objednávateľom – Ministerstvom životného prostredia SR dňa 13.8.2015. 

Realizácia prác bola priebežne sledovaná objednávateľom formou kontrol, z ktorých boli 

spracované protokoly.  

V priebehu realizácie geologickej úlohy neboli realizované žiadne zmeny projektu.  
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4. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÝCH POMEROV SKÚMANÉHO 

ÚZEMIA 

4.1 Geomorfologické pomery 

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr a Lukniš in Mazúr, 1980) patrí 

lokalita do oblasti Podunajskej nížiny, celku Podunajská rovina, časť Novozámocké pláňavy. 

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 122 m n. m..  

Priamo dotknuté územie bývalého areálu Elitexu 02 a STS má rovinatý reliéf so sklonom 

reliéfu <1°.   

 

4.2 Geologické pomery 

Záujmové územie je tvorené kvartérom, pod ktorým vystupuje neogén.  

 

Kvartér 

Kvartér v predmetnom území a jeho okolí tvoria fluviálne sedimenty (obr. 4):  

 holocénne nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité  hliny  

 pleistocénne piesčité štrky a štrky nižších stredných terás s pokryvom spraší 

a nerozlíšených deluviálnych hlín a splachov. 

 

Neogén 

Neogén je tvorený štrkopieskovou formáciou (Ruman – kollárovské súvrstvie), ktorá je 

reprezentovaná štrkmi a pieskami s polohami piesčitých ílov. Hrúbka rumanu je v rozmedzí 

30 – 205 m (Harčár, Priechodská et al., 1988). Štrky sú zložené z valúnov kremeňa, rohovcov, 

pieskovcov, zriedka z kryštalických bridlíc. Piesky sú jemnozrnné až hrubozrnné, obsahujú 

polohy zelenkastých ílov, ktoré miestami prechádzajú až do pestrých ílov.  

Bližšie geologické pomery charakterizujeme pomocou vrtov a sond, ktoré boli realizované 

v minulosti v rámci starších prieskumných prác v okolí skúmaného areálu (vrty S-1, S-2, S-

31, S-41, HV-336; vyznačené v geologickej mape – obrázok 4). 

Priamo v posudzovanom území a v jeho blízkom okolí boli predchádzajúcimi prieskumami 

potvrdené štrky a piesky, ktoré sú pokryté premenlivou vrstvou jemnozrnnejšieho  materiálu. 

V dotknutom území tvoria tento pokryv  najmä sprašové a ílovité silty. Hrúbka pokryvných 

sprašoidných alebo ílovitých sedimentov je rozdielna – v širšom okolí kolíše od 1 do 20 m. Za 

južnou hranicou bývalého areálu Elitexu 02 a STS vo vrte S-41 je to 2 m (obr. 6). Severne od 

areálu vo vrtoch S-1 a S-2 je to približne 3,5 m (obr. 5), vo vrte HV-336 cca 2 m. Hrúbka 

sprašovitých sedimentov vo vrte S-31 pri  skládke odpadu, ktorá sa nachádza asi 500 

juhozápadne od skúmaného areálu je už viac ako 10 m (vrt S-31; Danko, 1996). 

Pod pokryvnou vrstvou sprašových siltov už vystupujú štrkovo-piesčité sedimenty  

s hrúbkami pravdepodobne niekoľko desiatok metrov a s polohami ílov vo svojom vnútri. 

Predpokladaná hrúbka štrkov a pieskov po najbližšiu ílovitú polohu v okolí skúmaného areálu  

je od 3 m (vrt S-41; obr.6) do 6 m (vrty S1, S2; obr. 5). Severnejšie od posudzovaného územia 
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vo vrte HV-336 je to až vyše 30 m.  Polohy ílov boli zachytené vo vrtoch S1 a S2 v hĺbke cca 

10 m (obr. 5). Vo vrte S-41 v cca 6 m (obr.6). Vo vrte HV-336 až v hĺbke 36 m. 

Vlasko (2003) štrkovo-piesčité sedimenty zistené pod pokryvnou nepriepustnou vrstvou 

spraší a ílov  považuje za kvartérne štrkovo-piesčité fluviálne akumulácie nižších stredných 

terás. Danko (1996)  ich priraďuje k neogénu. 

 

 

 

Vysvetlivky ku geologickej mape: 

 

Kvartér: 

Holocén 

  fhh          Fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité    

                 hliny dolinných nív a nív horských potokov   

Pleistocén 

  šthr2       Fluviálne sedimenty: piesčité štrky a štrky nižších stredných terás s pokryvom   

                 spraší a nerozlíšených deluviálnych hlín a splachov 

Terciér – neogén: iba v rezoch 

Obrázok 4 Geologická mapa územia s vyznačením bývalého areálu Elitexu 02 a STS, skládky 

odpadov a vrtov realizovaných v minulosti (pomerná mierka) 
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Vysvetlivky: 

 

 

Obrázok 5 Geologický profil vrtov S-1 a S-2 (Vlasko, 2003) 
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Obrázok 6 Profil vrtu S-41(Danko, 1996) 

 

4.3 Hydrogeologické pomery 

Rajonizácia 

Podľa hydrogeologickej rajonizácie (Šuba, 1981) leží záujmové územie v hydrogeologickom 

rajóne Q 072 „kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky“. 

Podľa rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES a nariadenia vlády č. 282/2010 Z. z. patria 

kvartérne podzemné vody popisovanej oblasti patria do útvaru Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti povodia Váh SK1000400P. 

V útvare podzemnej vody SK1000400P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä 

alúviálne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty stratigrafického 

zaradenia pleistocén – holocén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje 

medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 10 m - 30 m, hodnota 

koeficientu filtrácie sa tu rádovo pohybuje v rozsahu 1.10
-4

 až 1.10
-3

 m.s
-1

.  

Predkvartérne podzemné vody dotknutého územia patria do útvaru medzizrnových 

podzemných vôd Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh SK2001000P. V 
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útvare podzemnej vody SK2001000P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä jazerno-

riečne sedimenty najmä piesky a štrky, íly stratigrafického zaradenia neogén. V 

hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný 

rozsah hrúbky zvodnencov je 30 m - 100 m, hodnota koeficientu filtrácie sa tu rádovo 

pohybuje v rozsahu 1.10
-4

 až 1.10
-3

 m.s
-1

.  

 

Bližšie hydrogeologické pomery 

Bližšie geologické pomery územia, ktoré charakterizujeme pomocou starších prieskumných 

prác realizovaných v území (Danko, 1996; Vlasko, 2003).  

Pokryvné sprašové sedimenty sú z hydrogeologického hľadiska prakticky bezvýznamné. 

Prejavujú sa ako málo priepustné sedimenty s významnou kapilárnou vzlínavosťou vody. 

V rámci prieskumných prác bola v nich zistená podzemná voda iba v miestach, kde ich 

hrúbka dosahuje viac ako 10 m (v okolí skládky odpadov –pozri vrt S-11, S-21, S-31; obr. 4). 

Ide o vody presakujúce cez nadložné priespustnejšie vrstvy. Podzemná voda sa tu šíri iba 

v tenkých piesčitých preplástkoch a iba do bezprostredného okolia.  

Z hľadiska hydrogeologických pomerov sú významné sedimenty štrko-piesčitej formácie, 

ktoré sú kolektorom podzemnej vody. Sú relatívne dobre zvodnené s prúdiacou podzemnou 

vodou v smere SV – JZ. Smer prúdenia podzemnej vody bol zistený Dankom (1996) a je 

znázornený v mape hydroizohýps (nasledujúci obrázok). 

  

 

Obrázok 7 Mapa hydroizohýps a smeru prúdenia podzemnej vody (Danko, 1996) 
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Hladina podzemnej vody v blízkom okolí skúmaného areálu (vrty S-41, S-1, S2; obr.4, 5, 6) 

bola narazená v hĺbke 3 – 4 m pod terénom. Ustálila sa v hĺbke 2,5 – 3 m.  Zistená hrúbka 

štrkopieskov po najbližšiu polohu ílov (piesčitých ílov) je 3 – 6 m (obr. 5, obr.6). Vo vrte HV-

336 umiestneného viac severne od skúmaného areálu bola zistená poloha ílov až v hĺbke cca 

15 m. Polohy ílov v horninovom prostredí pôsobia ako hydrogeologický izolátor v území. 

Vo vrte S-41 bola vykonaná hydrodynamická skúška, ktorou bola zistená hodnota koeficientu 

filtrácie 1,53.10
-4

 m.s
-1

 a koeficientu prietočnosti 3,82.10
-4

 m
2
.s

-1
. Na základe zistených 

koeficientov podľa klasifikácie priepustnosti a prietočnosti hornín (Hanzel a kol.) je 

horninové prostredie mierne priepustné so strednou prietočnosťou. 

Podzemné vody v danom území (sonda S-1) sú stredne mineralizované s mernou vodivosťou 

102 mS.m
-1

, slabo alkalickej reakcie s pH 7,36.  

 

4.4 Klimatické pomery  

Na základe mapy klimatických oblastí (Lapin, Faško, Melo, Šťastný, Tomlain in Atlas krajiny 

SR, 2002) územie patrí do teplej oblasti (T), teplého, veľmi suchého okrsku s teplou zimou. 

Podľa štatistík (Štastný, Nieplová, Melo in Atlas krajiny SR, 2002a,b) priemerná teplota 

vzduchu v skúmanom území dosahovala v období rokov 1961 – 1990 v januári -3°C a v júli 

19°C. Aktuálne hodnoty (r. 2005 – 2008) priemernej ročnej teploty vzduchu uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 2 Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice Hurbanovo za roky 2005 – 2008 

Rok/mes. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Priem. roč. 

teplota (˚C) 

2005 -0,2 -3,1 2,9 11,3 16,2 18,7 20,8 18,7 16,7 10,5 3,5 0,2 9,68 

2006 -3,7 -1,9 3,3 12,2 14,8 19,7 23,6 18,0 17,1 11,8 7,1 2,4 10,37 

2007 4,0 4,5 7,2 12,0 17,6 21,3 22,6 21,5 13,7 9,6 3,3 -0,8 11,38 

2008 1,5 2,7 5,6 11,3 16,6 21,0 21,0 20,5 15,1 11,4 6,8 2,6 11,34 

Priemer  0,4  22,0  10,69 

(Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2005, 2006, 2007, 2008, stanica Podhájska, SHMÚ) 

 

Priemerný ročný úhrny zrážok za obdobie rokov 1960 – 1990  bol 550 mm (Faško a Štastný 

in Atlas krajiny SR, 2002). Priemerný úhrn zrážok v mesiaci január bol 30 mm a priemerný 

mesačný úhrn zrážok v júli bol 60 mm.  

Nasledujúca tabuľka udáva aktuálne (2005 – 2008) priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok. 

 

 

 

 

 



 

 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

25 

 

Tabuľka 3 Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok zo stanice Podhájska (mm) za roky 2005 

– 2008 

Rok/mes. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Ročný 

úhrn 

(mm) 

2005 37,7 56,8 10,1 85,9 46,6 55,9 106,1 116,7 50,2 11,6 46,2 156,8 780,6 

2006 57,4 58,4 31,4 47,6 103,0 74,4 19,6 114,7 12,3 29,2 35,8 6,7 590,5 

2007 63,5 53,6 49,0 0,3 82,4 56,0 25,2 84,4 79,7 39,8 53,2 20,6 607,7 

2008 36,1 10,7 65,9 31,9 28,1 94,3 117,1 30,8 63,5 19,9 34,8 59,3 592,4 

Priemer 48,7  67,0  642,8 

(Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2005, 2006, 2007, 2008, stanica Podhájska, SHMÚ) 

 

4.5 Pedologické pomery 

Podľa mapy pôdnych typov (nasledujúci obrázok) sa na dotknutom území dominantne 

nachádzajú černozeme kultizemné karbonátové, lokálne modálne a erodované a regozeme 

kultizemné karbonátové; zo spraší (C1). 

Cambel a Rehák (in Atlas krajiny, 2002) pripisujú pôdam tejto oblasti strednú retenčnú 

schopnosť a strednú priepustnosť. Čurlík a Šály (in Atlas krajiny, 2002) pôdu tejto oblasti 

charakterizujú podľa zrnitosti ako hlinitú. 
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C2

C1

L5

L4

L1

C7

C2

 

Vysvetlivky: 

dotknuté územie 

C1 Černozeme kultizemné karbonátové, lokálne modálne a erodované a regozeme kultizemné karbonátové; zo 

spraší 

C2 Černozeme kultizemné, lokálne modiálne a erodované a regozeme typické karbonátové; zo spraší 

C7 Černozeme čiernicové karbonátové, sprievodne čiernice kultizemné karbonátové, lokálne čiernice slancové 

až slaniskové, lokálne slaniská a slance – S; z karbonátových fluviálnych a sprašových sedimentov 

L1 Čiernice kultizemné, sprievodne čiernice glejové, lokálne modálne; prevažne z nekarbonátových aluviálnych 

sedimentov  

L4 Čiernice glejové, sprievodne čiernice kultizeme a gleje; z karbonátových a nekarbonátových aluviálních 

sedimentov 

L5 Čiernice kultizemné karbonátové a čiernice glejové karbonátové, lokálne slancové až slaniskové a slaniská až 

slance – S; z veľmi ťažkých aluviálních sedimentov 

Obrázok 8 Pôdne jednotky (Pôdna mapa Slovenska 1 : 400 000, s. a.) s vyznačením 

dotknutého územia 

 

4.6 Hydrologické pomery 

Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci 

čiastkových povodí do povodia Váhu.  

V blízkosti skúmaného územia sa nenachádza žiadny vodný tok. Najbližším vodným tokom je 

rieka Malá Nitra  (číslo hydrologického poradia 4-21-12-064), ktorá preteká okrajom 
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Nitrianskeho seku a Nitrianskeho Hrádku a tečie stredom mesta Šurany, západne od 

skúmaného areálu vo vzdialenosti približne 1 km. Malá Nitra je pôvodné prietokové rameno 

slovenskej rieky Nitry, ktoré sa s ňou rozpája pri časti mesta Nitra – Dolné Krškany a spája na 

juhu časti mesta Šurany – Nitriansky Hrádok (pred obcou Bánov). 

 

 

Obrázok 9 Výsek z vodohospodárskej mapy Slovenska M 1:50 000 s vyznačeným bývalého 

areálu Elitexu 02 a STS 

 

Na rieke Malá Nitra  nie sú inštalované žiadne vodomerné stanice SHMU (Blaškovičová a 

kol., 2011). 

Približne 300 m južne od hraníc bývalého areálu Elitexu 02 a STS – v bývalom areáli 

mestských služieb sa nachádza malá vodná plocha. Podľa miestnych obyvateľov ide o jamu 

po ťažbe piesku resp. štrku. V okolí Šurian je evidovaných 8 mokradí lokálneho významu, 

ktoré sa viažu prevažne na plochy štrkovísk a starých ramien. Dotknutá vodná plocha nie je 

zaradená v zozname mokradí. 

 

Chránené vodohospodárske a vodárenské územia  

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa dotknuté územie nenachádza v žiadnej 

vodohospodársky chránenej oblasti.  

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 

významných vodných a vodárenských vodných tokov je rieka Malá Nitra vodohospodársky 

významný tok v celej svojej dĺžke. Rieka nie je vodárensky významný tok.  
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4.7 Chránené územia 

Chránené územia prírody  

Záujmové územie nepatrí medzi územia chránené osobitnými predpismi z hľadiska 

všeobecnej ochrany prírody alebo ochrany podzemnej vody, povrchovej vody, pôdy 

a horninového prostredia. Dotknuté územie nie je súčasťou ani nezasahuje do veľkoplošných 

chránených území (chránená krajinná oblasť, národný park) vyhlásených na území Slovenskej 

republiky. Taktiež nezasahuje ani do maloplošných chránených území (chránený areál, 

(národná) prírodná rezervácia, (národná) prírodná pamiatka), ktoré sú predmetom ochrany 

prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Priamo dotknuté územie priamo nezasahuje ani do chránených 

území NATURA 2000.  

Najbližšie chránené územie prírody sa nachádza približne 500 m na západne od bývalého 

areálu Elitexu a STS (Chránené vtáčie územie SK CHVU 005 Dolné Považie). 
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5.  DOTERAJŠIA GEOLOGICKÁ PRESKÚMANOSŤ 

Zo skúmaného územia je známych viacero starších geologických úloh, z ktorých výsledky 

sme prezentovali vo všeobecných kapitolách, týkajúcich sa geologických 

a hydrogeologických pomerov územia (kap. 4.2 a kap. 4.3). Na základe týchto prác sme 

opísali geologické a hydrogeologické pomery územia (Danko, 1996; Vlasko, 2003). Citované 

úlohy prinášajú zaujímavé údaje aj z hľadiska hodnotenia kontaminácie životného prostredia. 

V nasledujúcom texte uvádzame a hodnotíme výsledky týchto prieskumov vzhľadom ku 

kvalite životného prostredia (znečistenie horninového prostredia a podzemnej vody). 

Zároveň vyhodnocujeme výsledky analýzy vzoriek podzemnej vody, ktorú nariadila odobrať 

Slovenská inšpekcia životného prostredia v bývalom areáli Elitexu a STS (Mentel, 1996).  

Výsledky vyhodnocujeme v zmysle smernice č. 1/2015-7 (nasledujúce tabuľky). 

 

Danko J., 1996: Šurany – skládka odpadov, podrobný IGP a HGP, GEOHYCO, 

Bratislava 

V rámci podrobného geologického prieskumu z r. 1996 (Danko) na neďalekej skládke 

odpadov v Šuranoch boli odobraté aj vzorky podzemnej vody. V rámci podrobného 

prieskumu boli odvŕtaná vŕtaná monitorovacia sonda S-41,  ktorá sa nachádza blízko bývalého 

areálu Elitex 02 a z ktorej sa odobrala vzorka vody. Taktiež bola odobratá vzorka vody zo 

studne priamo v areáli STS. 

Predmetom prieskumných prác bolo územie skládky odpadov v Šuranoch. Po odvŕtaní 

monitorovacích sond na skládke a po jej obvode boli odobraté vzorky zemín a podzemnej 

vody na chemickú analýzu. Po vykonaní chemických analýz na základe vysokého obsahu 

polutantov, hlavne chlórovaných uhľovodíkov aj vo vodách pritekajúcich ku skládke vzniklo 

podozrenie, že zdroj kontaminácie sa pravdepodobne nenachádza v oblasti skládky. Smer 

prúdenia podzemných vôd  poukazoval na oblasť bývalej STS a Elitexu, kde sa 

s chlórovanými uhľovodíkmi pracovalo. Na základe týchto záverov bola odvŕtaná sonda S-41 

v blízkosti Elitexu, z ktorej bola odobratá vzorka vody na chemické analýzy. Tiež bola 

odobratá vzorka podzemnej vody (STS-1) zo studne úžitkovej vody v objekte bývalej STS. 

Pri porovnaní ukazovateľov a normatívov pre podzemné vody zo všetkých pozorovacích sond 

bolo evidentné, že takmer všetky kontaminanty dosahovali v sonde S-41 výrazne vyššie 

vyššie hodnoty, ako v sondách v okolí skládky. 

Zistené hodnoty kontaminácie v oblasti sondy S-41 boli alarmujúce hlavne v ukazovateli 

chlórovaných uhľovodíkov: 1,1,2 trichlóretén svojou koncentráciou 95 000 μg.l
-1

 tak 1900 

násobne presahuje hodnotu IT limitu a podobne 1,1,2,2 tetrachlóreténu ho prevyšuje 515 

násobne. Z kovov prekračovali IT limity aj šesťmocný chróm a cín. 

V studni STS-1 nachádzajúcej sa asi 400 m severovýchodne (t.j. proti smeru prúdenia 

podzemných vôd) od sondy S-41 boli tiež zistené prekročenia IT u chlorovaných 

uhľovodíkov, aj keď už nie v takom rozsahu, ako v sonde S-41 a tiež u cínu.  

Výsledky analýz vzoriek zo vrtu S-41 a studne STS-1 sú vyhodnotené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 4 Obsahy znečisťujúcich látok v sonde S-41 a v studni STS-1 (µg.l
-1

) 

Parameter S-41 STS-1 
Limity podľa smernice 1/2015 - 7 

ID IT 

Kovy 

Antimón 12,9 - 25 50 

Kobalt 6,3 1,2 100 200 

Nikel 6,7 - 100 200 

Striebro 2,8 - - - 

Zinok 526 375 1500 5000 

Chróm šesťmocný 75 11,5 35 75 

Arzén 3 - 50 100 

Hliník 99 - 250 400 

Ortuť 1 0,3 5 5 

Bárium 112 124 1000 2000 

Mangán 70 - - - 

Selén 2,6 - - - 

Tálium 95 - - - 

Berýlium 0,2 - 1 2,5 

Chróm celkový 100 14 150 300 

Meď 5,7 - 1000 2000 

Vanád 14,7 - 150 300 

Cín 181 168 30 150 

Bór <50 <50 500 5000 

Kadmium 1,4 1,2 5 20 

Molybdén 10,3 8,6 180 350 

Olovo 4,9 - 100 200 

Katióny, anióny a iné ukazovatele 

SO4 269 200 - - - 

NH4 130 360 1200 2400 

NO2 430 - 400 500 

F <10 - 2000 4000 

NO3 138 000 - - - 

PO4 <50 - - - 

Cl 141 000 - 150000 200000 

CHSK-Mn 21,03 - 5 10 

Tenzidy <50 - 250 500 

NEL UV 160 - 500 1000 

NEL IR 110 - 500 1000 

Chlórované uhľovodíky 

Chloroform 30 <0,1 - - 

1,1,2-trichloretén 95000 150 25 50 

Dichlorpropan 8,80 <1,0 - - 

1,1,2-trichlóretán 260 <1,0 - - 

Tetrachlóretén 10300 7,1 10 20 

Tetrachlórmetán 1,3 <0,1 5 10 

Tetrachlóretán <1,0 <1 - - 

1,1-dichlóretén 20,0 <0,1 10 20 

Trans 1,2-dichlóretén 77,0 <0,3 25 50 
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Parameter S-41 STS-1 
Limity podľa smernice 1/2015 - 7 

ID IT 

Cis 1,2-dichlóretén 1200 39 25 50 

1,1-dichloretan 1,24 <1,0 - - 

1,2-dichloretán 8,60 <0,1 25 50 

Dichlórmetán   <1,00 <1 15 30 

 

Mentel M., 1996: Rozbor podzemnej vody – vŕtaná sonda, Elitex Šurany na podnet 

SIŽP Inšpektorát životného prostredia, Nitra 

 

V roku 1996 vykonala spoločnosť, ktorá vlastnila areál na podnet Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia odber a rozbor podzemnej vody zameraný na alifatické chlórované 

uhľovodíky z vŕtanej studne v areáli Elitexu. V podkladoch sa neuvádza miesto, kde bola 

vzorka podzemnej vody odobratá. Z výsledku vyplýva, že najvyššia  nadlimitná hodnota je 

u trichlóreténu 214 µg.l
-1

. 

 

Tabuľka 5 Obsah chlórovaných alifatických uhľovodíkov z vŕtanej studne v býv. areáli Elitexu 

Parameter Jednotka Nameraná hodnota 
Limity podľa smernice 1/2015 - 7 

ID IT 

1,1 - dichlóretén µg.l
-1

 0,9 25 50 

Chloroform µg.l
-1

 17 - - 

1,2 – dichlóretán µg.l
-1

 <10 25 50 

1,1,1 – trichlóretán µg.l
-1

 <0,1 - - 

1,1,2 - trichlóretán µg.l
-1

 1,2 - - 

Tetrachlórmetán µg.l
-1

 <0,1 5 10 

1,1,2 – trichlóretén µg.l
-1

 214 25 50 

1,1,2,2 - tetrachlóretén µg.l
-1

 9,0 10 20 

dichlórbenzény µg.l
-1

 <0,01 -- - 
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6. POSTUP RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY 

6.1 METODIKA, POSTUP A ČASOVÁ NADVÄZNOSŤ REALIZOVANÝCH PRÁC 

Metodika realizovaných prác vychádzala z požiadaviek na geologický prieskum životného 

prostredia podľa geologického zákona (zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov), 

jeho vykonávacej vyhlášky (vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov), zohľadňuje ustanovenia zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na 

úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadi sa 

ustanoveniami smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 1/2015-7 

na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. Spôsob riešenia a rozsah navrhovaných 

geologických prác bol zvolený na základe požiadaviek platnej zmluvy o dielo. 

 

Tabuľka 6 Spôsob naplnenia cieľov geologickej úlohy 

Požiadavka Spôsob jej naplnenia 

 identifikácia, overenie a potvrdenie 

prítomnosti pravdepodobnej environmentálnej 

záťaže v skúmanom území  

 podrobný prieskum stavu podzemnej vody, 

pôdy a horninového prostredia v oblasti 

výskytu environmentálnej záťaže 

Vykonali sa prieskumné metódy prvého sledu -

geofyzikálne merania a atmogeochemické 

merania a prieskumné nevystrojené vrty . 

Ovzorkovali sa existujúce monitorovacie vrty. 

Realizovali sa nové monitorovacie vrty, boli 

odobraté vzorky zemín a vzorky podzemných 

vôd a to opakovane počas doby prieskumu (z 

monitorovacích vrtov). 

Vykonali sa 3 overovacie hydrodynamické 

skúšky do 24 hod. Počas celej doby prieskumu 

sa vykonávali režimové merania (hladiny). 

Vykonali sa odbery povrchových vôd a dnových 

sedimentov. 

 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 

 zhodnotenie rizika vyplývajúceho z 

environmentálnych záťaží na ľudské zdravie a 

životné prostredie 

Vykonali sa analýzy vzoriek podzemnej 

a povrchovej vody, zemín a riečnych 

sedimentov. Výsledky sa porovnali s ID a IT 

hodnotami. Vykonali sa testy výluhovateľnosti 

ropných látok zo zemín a 

stanovenie mikrobiálneho osídlenia. 

 vypracovanie záverečnej správy z 

geologického prieskumu životného prostredia, 

Výsledky prieskumných prác sa spracovali vo 

forme záverečnej správy, s príslušnou 

dokumentáciou a grafickými prílohami. 

 vypracovanie analýzy rizika znečisteného 

územia 

Vypracovala sa analýza rizika znečisteného 

územia, ktorá je  súčasťou záverečnej správy. V 

nej sa vyhodnotili environmentálne a zdravotné 

riziká, navrhli spôsoby sanácie a cieľové 

hodnoty sanácie. 

 vypracovanie štúdie variantných riešení pre Súčasťou odovzdanej dokumentácie je  štúdia 
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Požiadavka Spôsob jej naplnenia 

sanáciu environmentálnej záťaže, vrátane 

ekonomického zhodnotenia navrhovaných 

variantov a definovania obmedzení a neistôt 

uskutočniteľnosti sanácie s ekonomickým 

odhadom cenovej náročnosti sanácie, 

posudzujúca rôzne relevantné návrhy sanácie na 

základe získaných výsledkov prieskumných prác 

a analýzy rizika. 

 

 

6.1.1 Chronologický popis geologických prác 

Geologické práce  boli realizované v časovej  postupnosti podľa nasledujúcej tabuľky. 

 

Tabuľka 7 Postupnosť realizácie geologických prác 

Časový úsek Činnosť 

VIII – IX/2015 Vypracovanie projektu úlohy, riešenie stretov záujmov 

IX/2015 Vstupy na pozemky, revízia a vzorkovanie existujúcich prieskumných diel, 

vyhodnotenie výsledkov  

Odbery vzoriek povrchových vôd (1. kolo) a dnových sedimentov 

Geofyzikálne merania 

Vytýčenie prieskumných diel 

Atmogeochemické merania, odbery vzoriek pôdneho vzduchu 

Odbery vzoriek zemín a podzemných vôd – nevystrojené vrty 

Merania základných fyzikálno-chemických parametrov podzemnej vody 

Laboratórne rozbory vzoriek povrchových vôd, dnových sedimentov, zemín 

a podzemných vôd z nevystrojených vrtov, vyhodnotenie výsledkov 

X/2015 Realizácia monitorovacích vrtov, odber vzoriek zemín pri 

realizácii monitorovacích vrtov 

Odbery vzoriek podzemnej vody z monitorovacích vrtov – 1.kolo 

Odbery vzoriek podzemnej vody zo starších prieskumných vrtov a studní – 1. 

kolo 

Odbery vzoriek povrchových vôd (2. kolo) 

Merania základných fyzikálno-chemických parametrov vody 

a organoleptické skúšky 

Režimové merania – 1. kolo 

Laboratórne rozbory vzoriek, vyhodnotenie výsledkov 

Odbery vzoriek podzemnej vody z monitorovacích vrtov – 2.kolo 

Odbery vzoriek podzemnej vody zo starších prieskumných vrtov a studní – 

2.kolo 

Odbery vzoriek povrchových vôd (3. kolo) 

Merania základných fyzikálno-chemických parametrov vody 

a organoleptické skúšky 

Režimové merania – 2. kolo 
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Časový úsek Činnosť 

Laboratórne rozbory vzoriek, vyhodnotenie výsledkov 

Odbery vzoriek podzemnej vody z monitorovacích vrtov – 3.kolo 

Merania základných fyzikálno-chemických parametrov vody 

Režimové merania – 3. kolo 

Laboratórne rozbory vzoriek, vyhodnotenie výsledkov 

Hydrodynamické skúšky 

Geodetické práce 

Vypracovanie záverečnej správy 

Vypracovanie analýzy rizika 

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie 

 

Majiteľom dotknutých pozemkov bola zaslaná žiadosť o vstupy na pozemky a povolenie na 

realizáciu geologického prieskumu životného prostredia. Majiteľov sme následne 

kontaktovali so žiadosťou o stanovenie termínu na rokovanie o podmienkach umožnenia 

vstupov a realizácie geologického prieskumu životného prostredia. 

 

Vstupy nám boli povolené od nasledovných majiteľov pozemkov: 

 Ing. Iveta Demínová, J. Murgaša 10, 94 002 Nové Zámky 

 KDS, s.r.o., Novozámocká 47, 94 201 Šurany 

 Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81 715 Bratislava 11 

 Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 94 201 Šurany 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94 960 

Nitra 

 

Vstupy nám neboli povolené od nasledovných majiteľov pozemkov: 

 Agentúra – projekt domy s.r.o., Novozámocká 47, 94201 Šurany 

 Agro SEPO s.r.o., Mlynský Sek 39, 94102 Lipová 

 ARTEPA, s.r.o., Nitrianska 59, 94 201 Šurany 

 KURUC-COMPANY spol. s.r.o., Veľké Lovce 393, 94 142 Veľké Lovce 
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6.2 TECHNICKÉ PRÁCE   

V súlade so schváleným projektom geologickej úlohy (Tupý a kol., 2015) sa práce 

geologického prieskumu začali prácami prvého sledu, ktoré pozostávali z: 

1) geofyzikálnych meraní 

2) atmogeochemických meraní a 

3) nevystrojených vrtov – sond Geoprobe 

 

Geofyzikálne merania  

Geofyzikálne merania realizovala v subdodávke v mesiaci september r. 2015 sp. BHF 

Environmental, spol. s r. o., Bratislava pod vedením RNDr. Juliána Fila. 

Geofyzikálne merania boli vykonané  metódou MES (metóda odporovej tomografie) 

pomocou aparatúry ARES (Automatic Resistivity System) výrobcu GF Instruments a 

multielektródového kábla. Ide o modernú odporovú geoelektrickú metódu, ktorá do značnej 

miery nahrádza dve staršie geoelektrické metódy - SOP (symetrické odporové profilovanie) a 

VES (vertikálne elektrické sondovanie) súčasne  

Pred meraním boli vytýčené 3 geofyzikálne profily – PF1 až PF3 o celkovej dĺžke 829 m. 

Bolo aplikované Schlumbergerove usporiadanie elektród. Vzdialenosť medzi elektródami 

bola 3 m. Hĺbkový dosah merania bol do 30 m. Meraním boli získané hodnoty zdanlivého 

merného odporu ρz. Tie boli programom RES2DINV prepočítané do hĺbkových rezov 

rozšírenia merných odporov v horninovom prostredí (tzv. inverzný odporový model), ktorých 

geologická interpretácia je prezentovaná v geologicko-geofyzikálnych rezoch.  

Výsledky geofyzikálnych meraní – metódou MES sú zhrnuté v čiastkovej záverečnej správe 

v prílohe B2 tejto záverečnej správy. 

 

Atmogeochemické merania 

Cieľom atmogeochemických meraní bolo zistenie prítomnosti prchavých znečisťujúcich látok 

a ropných uhľovodíkov v pôdnom vzduchu. Merania sme vykonali prenosným analyzátorom 

pôdneho vzduchu ECOPROBE 5  (príloha A11 – obr. č.26, 27). 

ECOPROBE 5 sa skladá z dvoch nezávislých analytických systémov foto-ionizačného 

analyzátora - PID a IR-analyzátora.  

Foto-ionizačný analyzátor (PID) meria koncentrácie prchavých organických látok (VOC) 

a IR-analyzátor meria celkové uhľovodíky, metán a oxid  uhličitý. 

Pre účely prieskumu pôdneho vzduchu bolo ručne vyhĺbených 50 plytkých úzkoprofilových 

atmogeochemických sond. Merania boli vykonané ihneď po vyhĺbení sondy v dvoch 

hĺbkových úrovniach (0,50 m a 1,1 m), teda celkovo 100 meraní. Pri každom meraní bola 

sonda utesnená, aby sa zamedzilo úniku pôdneho vzduchu počas merania a miešania 

s atmosférickým vzduchom. 

Meracie body boli umiestnené na nespevnených plochách v blízkosti pravdepodobných 

zdrojov znečisťujúcich látok (príloha A4.2).  

 

  



 

 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

36 

 

Tabuľka 8 Atmogeochemické merania 

Meranie Hĺbková úroveň Počet meraní 

I. horizont 0,50 m 50 

II. horizont 1,1  m 50 

Celkový počet meraní 100 

  

Vrtné práce 

Na lokalite Šurany boli v rámci vrtných prác realizované: 

 

a) nevystrojené vrty (sondy Geoprobe) 

b) monitorovacie (vystrojené) vrty. 

 

Prieskumné nevystrojené vrty boli hĺbené priamym zatláčaním sútyčia so vzorkovacím 

náradím (systém „direct push“) vzorkovacou súpravou Geoprobe 5400 umiestnenou na 2-

nápravovom podvozku Iveco. 

V záujmovom území bolo realizovaných spolu 50 nevystrojených sond s hĺbkou maximálne 

do 7 m o celkovej metráži 300 m na odber zemín a podzemnej vody, z toho: 

 25 sond na odber vzoriek zemín z viacerých  hĺbkových úrovní (SZ-1 až SZ-25), 

 25 sond na odber vzoriek podzemnej vody z dvoch hĺbkových úrovní (SV-1 až SZ-

25). 

Monitorovacie vrty (18 ks o celkovej metráži 182 m) boli realizované jednoduchou jadrovkou 

s tvrdokovovou korunkou s Ø 175 mm a 140 mm resp. 176 mm a 137 mm. Monitorovacie 

vrty sa po odvŕtaní vystrojili plastovými perforovanými a hladkými trubkami s min. DN 80 

mm. Perforované časti výstroja boli obsypané drobnozrnným štrkom a úseky od obsypu po 

ústie vrtu boli utesnené bentonitom. Prehľad parametrov monitorovacích vrtov je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 9 Prehľad parametrov monitorovacích vrtov 

Vrt 
Hĺbka 

(m) 

Ø vŕtania 

(mm) 

hĺbkový 

interval 

Perforácia 

(m) 

Obsyp 

(m) 

Ílovanie 

(m) 

Kalník 

(m) 

MS-1 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -2 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -3 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,6-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -4 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,0 1,5-10,0 0,0-1,5 9,0-10,0 

MS -5 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -6 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 
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Vrt 
Hĺbka 

(m) 

Ø vŕtania 

(mm) 

hĺbkový 

interval 

Perforácia 

(m) 

Obsyp 

(m) 

Ílovanie 

(m) 

Kalník 

(m) 

MS -7 12,0 175/140 0-4,5/4.5-12 2,0-11,5 1,5-12,0 0,0-1,5 11,5-12,0 

MS -8 10,0 175/140 0-4,5/4.5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -9 10,0 175/140 0-4,5/4.5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -10 10,0 175/140 0-4,5/4.5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -11 10,0 175/140 0-4,5/4.5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -12 10,0 175/140 0-4,5/4.5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -13 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -14 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -15 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -16 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -17 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

MS -18 10,0 176/137 0-4,5/4,5-10 2,0-9,5 1,5-10,0 0,0-1,5 9,5-10,0 

 

Na vystrojenie (zabudovanie) vrtu boli použité HDPE zárubnice. Vnútorný priemer zárubnice 

je približne 80 mm. 

Vrtné jadro sa priebežne ukladalo do drevených vzorkovníc (príloha A9.2). Vrty boli po 

dovŕtaní opatrené betónovou pätkou a ochrannou rúrou s uzamykateľným uzáverom. 

Pojazdové vrty MS-3. MS-4, MS-5 a MS-11 boli zabezpečené šupatkovým poklopom. 

Dokumentácie monitorovacích vrtov sú v prílohe A9. Vrtné práce vykonali pracovníci 

ENVIGEO a.s., divízia ENVITEC, trojčlenná vrtná osádka na vrtnej súprave Mobile Drill 

B57 a na súprave Fraste MITO-40 pod vedením vrtmajstrov M. Chrobáka a P. Kopála. 

Súpravu Geoprobe obsluhovala osádka I. Dimoš  a M. Homola. 

Umiestnenie nevystrojených a monitorovacích vrtov je znázornené v prílohe A4 – mapa 

dokumentačných bodov a odberu vzoriek. 

 

6.3 GEOLOGICKÉ ČINNOSTI 

6.3.1 Terénne skúšky a merania 

Na zistenie hydrodynamických charakteristík geologického prostredia boli vykonané 

hydrodynamické skúšky. 

 

Hydrodynamické skúšky 

Po prečistení monitorovacích vrtov boli na vrtoch MS-1, MS-8 a MS-12 realizované 

overovacie hydrodynamické skúšky do 24 hod. (realizované boli 3 hydrodynamické skúšky), 

ktorými sa overili hydraulické parametre horninového prostredia v okolí aktívnej časti vrtov. 
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Vrty boli čerpané odstredivým čerpadlom s konštantnou výdatnosťou 0,43, resp. 0,47 l.s
-1

 do 

dosiahnutia kvázi ustáleného stavu hladiny podzemnej vody. Následne boli vykonané stúpacie 

skúšky, počas ktorých sa meralo stúpanie hladiny podzemnej vody vo vrte až po dosiahnutie 

pôvodného stavu. Údaje získané hydrodynamickými skúškami sú vyhodnotené graficky 

v prílohe A10. 

 

Režimové merania 

Režimové merania pozostávali z meraní hladiny podzemnej vody. Zmerané stavy hladiny 

podzemnej vody boli v 2 existujúcich funkčných vrtoch v skúmanom areáli (VS-3, VS-4) v 1 

studni v skúmanom areáli (VS-1),  v 6 studniach v okolí (VS-5, VS-6, VS-7, VS-8, VS-9 

a ST-3) a v 1 vrte SHMÚ (VS-10). Režimové merania boli realizované aj v 18 

novovybudovaných vrtoch (MS-1 až MS-18). Spolu bolo sledovaných 28 objektov. Celkom 

boli vykonané 3 kolá režimových meraní (spolu 72 meraní). Stav hladiny bol meraný 

elektroakustickým hladinomerom Solinst Interface Meter – model 122, ktorý umožňuje aj 

meranie voľnej fázy znečisťujúcich látok. 

 

Meranie základných parametrov vody a organoleptické skúšky 

Pri každom odbere podzemných a povrchových vôd boli terénnym prístrojom 

WTW Multi 340i a Hanna Instruments HI991301 merané základné parametre vody 

v nasledovnom rozsahu:  

 prístrojom značky WTW Multi 340i: teplota, pH, oxidačno-redukčný potenciál (Eh), 

merná elektrická vodivosť (EC), koncentrácia rozpusteného kyslíka O2.  

 prístrojom značky Hanna Instruments HI991301: teplota, pH, EC. 

Pri odbere niektorých vzoriek vody a tuhého materiálu sa vykonali organoleptické skúšky 

(farba, zákal, zápach, iné anomálie signalizujúce znečistenie) a ich výsledky boli 

zaznamenané. 

 

6.4 VZORKOVACIE PRÁCE 

6.4.1 Vzorkovacie práce – podzemné a povrchové vody 

Pre účely vzorkovania vôd boli vykonané samostatné odbery jednak  na stanovenie 

organických látok (210 odberov) ako aj na stanovenie anorganických látok (210 odberov), 

spolu 420 odberov (nasledujúca tabuľka).  

Vzorky vôd z nevystrojených vrtov boli odobraté súpravou Geoprobe. Po zavibrovaní 

vzorkovača Geoprobe® SP-15 do požadovanej hĺbky sa pomocou špeciálneho manipulačného 

zariadenia otvoril perforovaný plášť vzorkovacieho zariadenia. Podzemná voda prúdiaca do 

telesa vzorkovača z okolitého horninového prostredia bola odčerpaná pomocou peristaltickej 

pumpy Solinst  (príloha A11 – obr. č.22). Vzorky podzemnej vody z nevystrojených vrtov – 

mapovacích sond Geoprobe boli odobraté z 25-tich dvojúrovňových sond.  Spolu bolo 

vykonaných 100 odberov (50 odberov na stanovenie organických látok + 50 odberov na 

stanovenie anorganických látok). 
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Vzorky podzemnej vody z monitorovacích vrtov boli odobraté dynamickým spôsobom 

pomocou vzorkovacieho čerpadla Gigant do štandardizovaných vzorkovníc pre príslušný typ 

vzorky, ktoré dodalo akreditované laboratórium (príloha A11 – obr. č. 19). Vzorky podzemnej 

vody boli odobraté z monitorovacích vrtov v počte 18 kusov (MS-1 až MS-18)  v 3 kolách (v 

1. kole z jednej hĺbkovej úrovne a v 2. až 3. kole z dvoch hĺbkových úrovní). Spolu bolo 

vykonaných 180 odberov (90 odberov na stanovenie organických látok + 90 odberov na 

stanovenie anorganických látok). 

V rámci prieskumných prác boli odobraté aj vzorky podzemnej vody zo starších existujúcich 

vrtov a studní (príloha A11 – obr. č. 20) v počte 12 kusov (VS-1 – VS-11, ST-3). Tieto  

vzorky boli odobraté v 3 kolách (v 1. kole z jednej hĺbkovej úrovne a v 2. až 3. kole z dvoch 

hĺbkových úrovní). Spolu bolo vykonaných 120 odberov (60 odberov na stanovenie 

organických látok + 60 odberov na stanovenie anorganických látok). 

Vzorky povrchovej vody boli odobraté nasledovne: z 2 odberových miest z rieky Malá Nitra – 

„nad“ a „pod“ záujmovým územím (SPOV-1,2)  a z 1 odberového miesta z jazierka (SPOV-

3). Spolu bolo vykonaných 18 odberov povrchových vôd  (9 odberov na stanovenie 

organických látok + 9 odberov na stanovenie anorganických látok). Vzorky SPOV-1 a SPOV-

2 boli odoberané priamo do vzorkovníc z rieky Malá Nitra. Vzorka SPOV-3 z jazierka bola 

odobratá pomocou vzorkovacieho čerpadla Gigant, alebo peristaltickej pumpy (príloha A11 – 

obr. č. 21). 

Okrem týchto vzoriek boli vykonané aj 2 kontrolné odbery na internú kontrolu laboratória (z 

vrtu MS-18). V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu odberov vzoriek vôd 

 

Tabuľka 10 Prehľad realizovaných odberov vzoriek vôd na stanovenie organických látok 

Realizovaný počet odberov vzoriek vôd – na stanovenie organických látok 

počet 

odberov 

spolu = 

210 

 
počet kôl 

vzorkovania 

počet 

odberov 

Povrchová voda 

(2 vzorky z rieky Malá Nitra + 1 

vzorka z jazierka) 

1. až 3. kolo 

(3 kolá x 3 vzorky) 
3 9 

Nevystrojené vrty – sondy 

Geoprobe – podz. voda 

1. kolo 

(25 vzoriek x 2 úrovne) 
1 50 

Existujúce vrty a studne (12 ks) 

1. kolo – úplný rozsah 

2. – 3. kolo – redukovaný rozsah 

z dvoch úrovní (z toho 1 vzorka + 

mikrobiálne znečistenie) 

1. kolo (12  vzoriek) 

2. kolo (12 vzoriek x 2 úrovne) 

3. kolo (12 vzoriek x 2 úrovne) 

 

3 60 

Monitorovacie vrty 18 ks 

1. kolo – úplný rozsah (z toho 4 

vzorky + mikrobiálne osídlenie + 

ekotoxicita) (z toho 5 vzoriek + 

mikrobiálne znečistenie) 

2. – 3. kolo – redukovaný rozsah 

z dvoch úrovní 

1. kolo (18  vzoriek) 

2. kolo (18 vzoriek x 2 úrovne) 

3. kolo (18 vzoriek x 2 úrovne) 

 

3 90 

Kontrolná vzorka (interná kontrola) - 1 1 
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Tabuľka 11 Prehľad realizovaných odberov vzoriek vôd na stanovenie anorganických látok 

Realizovaný počet odberov vzoriek vôd – na stanovenie anorganických látok 

počet 

odberov 

spolu = 

210 

 

počet kôl 

vzorkovania 

počet 

odberov  

Povrchová voda  

(2 vzorky z rieky Malá Nitra + 1 

vzorka z jazierka) 

1. až 3. kolo 

(3 kolá x 3 vzorky) 
3 9 

Nevystrojené vrty – sondy 

Geoprobe – podz. voda  

1. kolo  

(25 vzoriek x 2 úrovne) 
1 50 

Existujúce vrty a studne (12 ks) 

1. kolo – úplný rozsah 

2. – 3. kolo – redukovaný rozsah 

z dvoch úrovní 

1. kolo (12  vzoriek) 

2. kolo (12 vzoriek x 2 úrovne) 

3. kolo (12 vzoriek x 2 úrovne) 

 

3 60 

Monitorovacie vrty 18 ks 

1. kolo – úplný rozsah (z toho 4 

vzorky + mikrobiálne osídlenie + 

ekotoxicita a 5 vzoriek + 

mikrobiálne znečistenie) 

2. – 3. kolo – redukovaný rozsah 

z dvoch úrovní 

1. kolo (18  vzoriek) 

2. kolo (18 vzoriek x 2 úrovne) 

3. kolo (18 vzoriek x 2 úrovne) 

 

3 90 

Kontrolná vzorka (interná kontrola) -  1 1 

 

6.4.2 Ostatné vzorkovacie práce – zeminy, stavebné konštrukcie a dnové sedimenty 

V rámci odberu vzoriek pôdneho vzduchu bolo vyhĺbených a PE rúrkou zabudovaných 

celkom 47 plynometrických sond (V1 – V47) do hĺbky 1,1 m ( 32 mm), tak aby sa z nich 

dal načerpať vzduch z pásma prevzdušnenia, t. j. pôdny vzduch (príloha A11 – obr. č.23, 24). 

Odber vzoriek pôdneho vzduchu sa vykonal za pomoci zabudovaného kalibrovaného 

vzduchového čerpadla, ktorý je súčasťou analyzátora pôdneho vzduchu ECOPROBE 5. Pre 

odbery pôdneho vzduchu bol použitý prietok max 0,5 l/min, doba čerpania 10 min. Celkovo 

bolo odobratých 47 vzoriek pôdneho vzduchu. 

Rozmiestnenie jednotlivých sond v príslušných hĺbkach je predmetom prílohy A6.A6-9. 

Vzorky pôdneho vzduchu boli sorbované na trubice ANASORB CSC a následne desorbované 

a analyzované analyzované plynovo-chromatografickou metódou v laboratóriách fy BEL-

NOVAMANN.  

Testovanie prítomnosti kontaminantov v pôdnom vzduchu sa vykonávalo aj 

atmogeochemickými meraniami (kap. 6.2 Technické práce) na nevystrojených sondách. 

Vzorky zemín z nevystrojených vrtov boli odobraté boli odobraté odberným zariadením 

Geoprobe® LB Sampler z 25 miest (SZ-1 až s SZ-25) v 5 až 6 hĺbkových úrovniach. Každá 

odobratá vzorka reprezentovala hĺbkový interval s veľkosťou 1 m. 

Vzorky zemín z trvalo vystrojených monitorovacích vrtov boli z príslušného úseku jadra 

odoberané vzorkovacou lopatkou. Vzorky zemín boli odobraté zo všetkých 

novovybudovaných 18 vrtov (MS-1 až MS-18) v 4 až 5 hĺbkových úrovniach. 
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Z jadra monitorovacích vrtov bolo odobratých aj 8 vzoriek na zistenie fyzikálnych vlastností 

zemín. 

Vzorky dnových sedimentov boli odobraté ručným vzorkovacím zariadením – vzorkovacou 

lopatkou v tých istých miestach,  ako vzorky povrchovej vody. Celovo boli odobraté 4 vzorky 

dnových sedimentov. 

Stavebné konštrukcie (spolu 7 ks) boli odobraté sekacím kladivom alebo vzorkovacou 

lopatkou do pripravených vzorkovníc v miestach, kde je reálna asanácia týchto objektov 

v budúcnosti. 

 

Tabuľka 12 Prehľad odberu tuhých vzoriek 

Počet odberov vzoriek zemín, stavebných konštrukcií a dnových 

sedimentov 

počet odberov 

spolu = 

233 

 
v 1 kole 

vzorkovania 

počet kôl 

vzorkovania počet odberov  

Dnové sedimenty (2 x jazierko, 2 x 

Malá Nitra) 
4 1 4 

Nevystrojené vrty – sondy Geoprobe 

– zeminy 25 ks 

23 x 5 úrovní 

2 x 6 úrovní 
1 127 

Monitorovacie vrty – 18 ks.  

(z toho 6 vzoriek z pásma 

prevzdušnenia na  vylúhovateľnosť 

ropných látok v zeminách) 

3 x 4 úrovne 

15 x 5 úrovní 
1 87 

Odber vzorky  na zistenie fyzikálnych 

vlastností zemín 
8 1 8 

Stavebné konštrukcie 7 1 7 

 

Tabuľka 13 Úrovne odberu vzoriek zemín odobratých z monitorovacích vrtov MS 

Vrt 
Hĺbka 

vrtu 

Vzorka – hĺbková úroveň 

(m p.t,) 
Počet vzoriek 

spolu 
A B C D E 

MS-1 10 3,1 3,8 7,1 9,2 - 4 

MS-2 10 3,5 5,1 6,9 7,2 - 4 

MS-3 10 3,7 4,9 7,1 8,2 - 4 

MS-4 10 3,2 3,7 4,1 6,8 7,8 5 

MS-5 10 2,7 3,7 5,3 7,4 9,6 5 

MS-6 10 3,6 4,8 6,8 8,8 9,6 5 

MS-7 12 3,8 4,9 6,7 7,5 11,8 5 

MS-8 10 3,2 3,5 6,0 7,8 9,7 5 

MS-9 10 3,7 4,2 5,5 7,9 8,3 5 

MS-10 10 2,7 4,3 5,4 7,8 9,8 5 

MS-11 10 3,1 3,6 5,5 7,5 9,5 5 

MS-12 10 2,2 4,2 5,5 7,5 9,8 5 

MS-13 10 3,1 4,2 5,6 6,6 9,6 5 

MS-14 10 3,1 3,5 4,9 7,5 9,9 5 

MS-15 10 2,2 3,5 5,5 7,5 9,5 5 
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Vrt 
Hĺbka 

vrtu 

Vzorka – hĺbková úroveň 

(m p.t,) 
Počet vzoriek 

spolu 
A B C D E 

MS-16 10 4,1 4,6 6,6 8,5 9,9 5 

MS-17 10 2,9 3,4 5,5 7,5 9,8 5 

MS-18 10 3,8 4,0 5,9 7,6 9,1 5 

SPOLU 87 

Vysvetlivky:  

           vzorka na stanovenie ropných látok vo výluhu,           

           vzorka na stanovenie fyzikálnych vlastností zemín 

3,1 –  vzorka odobratá z pásma prevzdušnenia 

 

Tabuľka 14 Úrovne odberu vzoriek zemín odobratých z nevystrojených vrtov SZ 

Vrt 
Hĺbka 

vrtu 

Vzorka – hĺbková úroveň 

(m p.t,) 

Počet 

vzoriek 

spolu A B C D E F 

SZ--1 6 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  5 – 6 6 

SZ--2 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--3 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--4 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--5 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--6 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--7 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--8 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--9 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--10 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--11 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--12 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--13 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--14 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--15 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--16 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--17 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--18 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--19 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--20 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--21 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5   5 

SZ--21 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5   5 

SZ--23 6 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  5 – 6 6 

SZ--24 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SZ--25 5 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5  - 5 

SPOLU 127 

Vysvetlivky:  

0 – 1 –  vzorka odobratá z pásma prevzdušnenia 
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6.5 LABORATÓRNE PRÁCE 

Na základe  výsledkov starších prieskumov sme predpokladali, že dominantnou 

kontaminujúcou látkou sú alifatické chlórované uhľovodíky. V menšej miere ťažké kovy. Na 

základe toho bol navrhnuté aj rozsahy laboratórnych stanovení pre jednotlivé druhy vzoriek. 

Tieto sú v nasledovných tabuľkách, členených podľa druhy odobratej vzorky. Laboratórne 

skúšky zabezpečilo laboratórne stredisko Vodní zdroje Holešov a.s. a laboratórium 

EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Druh a počet a rozsah laboratórnych stanovení 

udávajú nasledovné tabuľky.  

Celkovo bolo uskutočnených 210 odberov vôd na stanovenie organických látok a 210 

odberov vôd na stanovenie anorganických látok (spolu 420 odberov vôd). Zo 420 odberov 

bolo analyzovaných 518 vzoriek (nasledujúce tabuľky). 

 

Tabuľka 15 Rozsahy laboratórnych rozborov podľa druhu odobratých vzoriek – podzemné 

a povrchové vody – odbery na stanovenie organických látok 

Druh vzorky Rozsah laboratórnych stanovení 

Povrchové vody 1. kolo (3 odbery) CHSKCr, TOC, NEL IR 

Povrchové vody 2. kolo (3 odbery) NEL IR 

Povrchové vody 3. kolo (3 odbery) NEL IR, ClU 

Nevystrojené vrty – sondy Geoprobe 

– podz. voda (25 vrtov z 2 úrovní = 

50 odberov) 

NEL IR, PAU, BTEX, ClU, jednosýtne fenoly, kyanidy 

Existujúce  vrty  a studne – 1. kolo – 

úplný rozsah  +  mikrobiálne 

znečistenie* (12 odberov) 

NEL IR, NEL GC, PAU, PCB, BTEX, ClU, jednosýtne 

fenoly , kyanidy, CHSKCr 

Existujúce vrty a studne –  2. až 3. 

kolo – redukovaný rozsah rozsah  (12 

vrtov z 2 úrovní = 24 odberov x 2 

kolá = 48 odberov) 

NEL IR, CLÚ 

Monitorovacie vrty – 1. kolo – úplný 

rozsah + mikrobiálne osídlenie + 

ekotoxicita + mikrobiálne 

znečistenie* (18 odberov) 

NEL IR, NEL GC, PAU, PCB, BTEX, ClU, jednosýtne 

fenoly , kyanidy, CHSKCr 

+ mikrobiálne osídlenie (baktérie oxidujúce ropné 

uhľovodíky)  

+ ekotoxicita (3 trofické úrovne; riasy, bezstavovce, rysy) 

+ mikrobiálne znečistenie (Escherichia coli, koliformné 

baktérie, enterokoky – fekálne streptokoky)   

Monitorovacie vrty – 2. až 3. kolo – 

redukovaný rozsah  (18 vrtov z 2 

úrovní = 36  odberov x 2 kolá = 72 

odberov) 

NEL IR, CLÚ 

Kontrolná vzorka (interná kontrola)**  CLÚ 
Pozn.:  

*Mikrobiálne osídlenie a ekotoxicita boli stanovené v 4 vzorkách: MS-8, MS-10, MS-11, MS-18, Mikrobiálne 

znečistenie bolo stanovené v 6 vzorkách MS-6, MS-8, MS-10, MS-11, MS-18, ST-3 

** kontrolná vzorka bola odobratá z vrtu MS-18 
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Tabuľka 16 Rozsahy laboratórnych rozborov podľa druhu odobratých vzoriek – podzemné 

a povrchové vody – odbery na stanovenie anorganických látok 

Druh vzorky Rozsah laboratórnych stanovení 

Povrchové vody 1. kolo (3 odbery) 
Ssulf, SO4, Cl

-
, NH4, Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As, 

tvrdosť 

Povrchové vody 2. kolo (3 odbery) SO4, Cl- 

Povrchové vody 3. kolo (3 odbery) SO4, Cl- 

Nevystrojené vrty – sondy Geoprobe 

– podz. voda (25 vrtov z 2 úrovní = 

50 odberov) 

Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As 

Existujúce  vrty  a studne – 1. kolo – 

úplný rozsah (12 odberov) 

 

Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ag, Ni, Zn, As, CHSKCr, TOC, SO4, 

B, NH4, Ssulf, Ncelk., Pcelk, Cl
-
,  NO2

-
 

 

Existujúce vrty a studne –  2. až 3. 

kolo – redukovaný rozsah rozsah  (12 

vrtov z 2 úrovní = 24 odberov x 2 

kolá = 48 odberov) 

Sn, Pb, Cr 

Monitorovacie vrty – 1. kolo  (18 

odberov) 

Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ag, Ni, Zn, As, CHSKCr, TOC, SO4, 

B, NH4, Ssulf, Ncelk., Pcelk, Cl
-
,  NO2

-
 

  

Monitorovacie vrty – 2. až 3. kolo – 

redukovaný rozsah  (18 vrtov z 2 

úrovní = 36  odberov x 2 kolá = 72 

odberov) 

Sn, Pb, Cr 

Kontrolná vzorka (interná kontrola)* Pb 
Pozn.: *kontrolná vzorka bola odobratá z vrtu MS-18 

 

Tabuľka 17 Rozpis laboratórnych analýz vôd podľa druhu a počtu vzoriek 

Druh analýz, rozsah analýz 
Počet 

vzoriek 

Číslo 

laboratórneho 

protokolu 

(príloha B.1) 

Analýza vzoriek povrchových a podzemných vôd 518  

Analýza vzoriek povrch. vody (1. kolo) – CHSKCr, TOC, NEL IR 

(OR)  
3 2251/2015 

Analýza vzoriek povrch. vody (1. kolo) – Ssulf, SO4, Cl
-
, NH4, 

(ANOR) 
3 2252/2015 

Analýza vzoriek povrch. vody (1. kolo)  – Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, 

Ni, Zn, As, tvrdosť (ANOR) 
3 2252/2015 

Analýza vzoriek povrch. vody (2. kolo) –  NEL IR (OR)  3 3124/2015 

Analýza vzoriek povrch. vody (2. kolo) –SO4, Cl
-
 (ANOR) 3 3125/2015 

Analýza vzoriek povrch. vody (3. kolo) – NEL IR, ClU (OR)  3 3147/2015 

Analýza vzoriek povrch. vody (3. kolo) –SO4, Cl
-
 (ANOR) 3 3148/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z nevystrojených vrtov – zo sond 

Geoprobe – NEL IR, PAU (OR) 
50 

2699/2015 

2858/2015 

2699/2015 
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Druh analýz, rozsah analýz 
Počet 

vzoriek 

Číslo 

laboratórneho 

protokolu 

(príloha B.1) 

Analýza vzoriek povrchových a podzemných vôd 518  

Analýza vzoriek podzemnej vody z nevystrojených vrtov – zo sond 

Geoprobe – BTEX, ClU, jednosýtne fenoly, kyanidy(OR)  
50 

2699/2015 

2858/2015 

2699/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z nevystrojených vrtov – zo sond 

Geoprobe – Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As (ANOR)  
50 

2706/2015 

2869/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní – 1. 

kolo – úplný rozsah – CHSKCr, NEL IR, NEL GC C10 – C40, PAU, 

BTEX, PCB, ClU, jednosýtne fenoly  (OR)  

12 

3203/2015 

3132/2015 

3126/2015 

2707/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 1. 

kolo – úplný rozsah – Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As, TOC, 

SO4, Cl
-
, B, NH4, Ssulf, Ncelk., Pcelk (ANOR) 

12 

3134/2015 

3128/2015 

3263/2015 

2250/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 2. 

kolo – vrchný horizont  –  NEL IR (OR) 
12 

3220/2015 

3208/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 2. 

kolo – vrchný horizont  –  Sn, Cr, Pb (ANOR) 
12 

3219/2015 

3214/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 2. 

kolo – spodný horizont  –  ClU (OR) 
12 

3221/2015 

3207/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 2. 

kolo  – spodný horizont –  Sn, Cr, Pb (ANOR) 
12 

3219/2015 

3214/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 3. 

kolo – vrchný horizont  –  NEL IR (OR)  
12 

3223/2015 

3227/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 3. 

kolo  – vrchný horizont –  Sn, Cr, Pb (ANOR) 
12 

3222/2015 

3229/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 3. 

kolo  – spodný horizont –  ClU (OR) 
12 

3225/2015 

3228/2015 

Analýza vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a studní  – 3. 

kolo  – spodný horizont –  Sn, Cr, Pb (ANOR)  
12 

3224/2015 

3229/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 1. kolo - úplný rozsah 

– CHSKCr, NEL IR, NEL GC C10 – C40 (OR) 
18 

3307/2015 

3306/2015 

3305/2015 

3308/2015 

3203/2015 

3133/2015 

3127/2015 

3231/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 1. kolo - úplný rozsah 

–PAU, BTEX (OR) 
18 

3307/2015 

3306/2015 

3305/2015 

3308/2015 

3203/2015 

3133/2015 

3127/2015 

3231/2015 
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Druh analýz, rozsah analýz 
Počet 

vzoriek 

Číslo 

laboratórneho 

protokolu 

(príloha B.1) 

Analýza vzoriek povrchových a podzemných vôd 518  

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 1. kolo - úplný rozsah 

– PCB, ClU , jednosýtne fenoly, kyanidy (OR) 
18 

3307/2015 

3306/2015 

3305/2015 

3308/2015 

3203/2015 

3133/2015 

3127/2015 

3231/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 1. kolo - úplný rozsah 

– Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ag, Ni, Zn, As, TOC, SO4, Cl
-
, B, NH4, 

Ssulf, Ncelk., Pcelk, NO2
-
 (ANOR)  

18 

3135/2015 

3129/2015 

3264/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 1. kolo - úplný rozsah 

– mikrobiálne znečistenie (OR) 
1 3231/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 1. kolo - úplný rozsah 

– mikrobiálne osídlenie (baktérie oxidujúce ropné uhľovodíky) + 

mikrobiálne znečistenie (OR) 

4 

3307/2015 

3306/2015 

3305/2015 

3308/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 1. kolo - úplný rozsah 

– ekotoxicita (OR) 
4 

3307/2015 

3306/2015 

3305/2015 

3308/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov – 2. kolo – vrchný 

horizont  –  NEL IR (OR) 
18 

3216/2015 

3265/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov – 2. kolo – vrchný 

horizont  –  Sn, Cr, Pb (ANOR) 
18 3215/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov – 2. kolo – spodný 

horizont  –  ClU (OR) 
18 3218/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov – 2. kolo  – spodný 

horizont –  Sn, Cr, Pb (ANOR) 
18 3217/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov – 3. kolo – vrchný 

horizont  –  NEL IR (OR) 
18 3206/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov – 3. kolo  – vrchný 

horizont –  Sn, Cr, Pb (ANOR) 
18 3226/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov – 3. kolo  – spodný 

horizont –  ClU (OR) 
18 3206/2015 

Analýza vzoriek podz. vody z monit. vrtov - 3. kolo  –  (ANOR) 18 3205/2015 

Kontrolná vzorka – ClU (OR) 1 3212/2015 

Kontrolná vzorka – Pb (ANOR) 1 3213/2015 

Vysvetlivky: 

(OR) – odbery podzemných vôd na analýzu organických látok 

(ANOR) – odbery podzemných vôd na analýzu anorganických látok 

 

Celkovo bolo uskutočnených 233 odberov vzoriek zemín, stavebných konštrukcií a dnových 

sedimentov Z 233 odberov bolo  analyzovaných 396 vzoriek (nasledujúce tabuľky). 



 

 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

47 

 

Tabuľka 18 Prehľad analýz vzoriek tuhých materiálov (zeminy, dnové sedimenty, stavebné 

konštrukcie) 

Druh vzorky Rozsah laboratórnych stanovení 

Zeminy, riečne sedimenty, stavebné materiály 

Riečne (dnové) sedimenty (4 odbery) NEL IR, EOCl, Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As 

Nevystrojené vrty – sondy Geoprobe – 

zeminy (z 23 vrtov 3 úrovne = 69 odberov) ( 

z 2 vrtov 4 úrovne = 8 odberov) 

NEL IR, EOCl 

Nevystrojené vrty – sondy Geoprobe – 

zeminy (z 25 vrtov 2 úrovne = 50 odberov) 
NEL IR, EOCl, Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As 

Monitorovacie vrty (z 3 vrtov 2 úrovne = 6 

odberov) (z 15 vrtov 3 úrovne = 45 odberov) 
NEL IR, EOCl 

Monitorovacie vrty (z 18 vrtov 2 úrovne = 36 

odberov) 
NEL IR, EOCl, Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As 

Vylúhovateľnosť ropných látok v zeminách 

(6 odberov*) 

látky ropného pôvodu vyjadrené ako NEL IR vo 

výluhu 

Vzorky na zistenie fyzikálnych vlastností 

zemín (8 odberov) 

klasifikačný rozbor (granulometrický rozbor), vlhkosť, 

objemová hmotnosť, obsah organického uhlíka 

Vzorky stavebných konštrukcií na výluh (7 

odberov) 

Výluh: pH, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, 

Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn, Cl
-
, F

-
, SO4

2-
, fenol index 

Natívna vzorka: uhľ. index C10 – C40, PAU, As, Cd, 

Hg, Ni, Pb 
Pozn.: * vzorky na vylúhovateľnosť ropných látok v zeminách boli odobraté v rámci odberov vzoriek 

z monitorovacích vrtov 

Tabuľka 19 Rozpis laboratórnych analýz zemín, sedimentov a stav. konštrukcií podľa druhu 

a počtu vzoriek 

Druh analýz, rozsah analýz 
Počet 

vzoriek 

Číslo laboratórneho 

protokolu 

(príloha B.1) 

Analýza vzoriek zemín, sedimentov, stavebných 

konštrukcií a výluhov z nich 
396 

 

Analýza vzoriek riečnych (dnových) sedimentov NEL IR, 

EOCl 
4 

2143/2015 

Analýza vzoriek riečnych (dnových) sedimentov Sn, Cd, Cr, 

Cu 
4 

2143/2015 

Analýza vzoriek riečnych (dnových) sedimentov Pb, Hg, Ni, 

Zn, As 
4 

2143/2015 

Analýza zemín z nevystrojených vrtov – zo sond Geoprobe 

NEL IR, EOCl 

127 3199/2015 

3198/2015 

3123/2015 

3122/2015 

3121/2015 

3281/2015 

3293/2015 

3299/2015 

2843/2015 

Analýza zemín z nevystrojených vrtov – zo sond Geoprobe 50 3199/2015 
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Druh analýz, rozsah analýz 
Počet 

vzoriek 

Číslo laboratórneho 

protokolu 

(príloha B.1) 

Sn, Cd, Cr, Cu, 3198/2015 

3123/2015 

3122/2015 

3121/2015 

3281/2015 

3299/2015 

2843/2015 

Analýza zemín z nevystrojených vrtov – zo sond Geoprobe 

Pb, Hg, Ni, Zn, As 
50 

3199/2015 

3198/2015 

3123/2015 

3122/2015 

3121/2015 

3281/2015 

3299/2015 

2843/2015 

Analýza zemín z monitorovacích vrtov NEL IR, EOCl 

87 3211/2015 

3201/2015 

3261/2015 

3286/2015 

3287/2015 

Analýza zemín z monitorovacích vrtov Sn, Cd, Cr, Cu, Pb, 

Hg, Ni, Zn, As 
36 

3211/2015 

3201/2015 

3261/2015 

3286/2015 

3287/2015 

Analýza zemín z monitorovacích vrtov – vylúhovateľnosť 

ropných látok 
6 3202/2015 

Analýza vzoriek stavebných konštrukcií – výluh – pH, Al, As, 

Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb 
7 3262/2015 

Analýza vzoriek stavebných konštrukcií – výluh – Se, Sn, V, 

Zn, Cl
-
, F

-
, SO4

2-
, fenol index 

7 3262/2015 

Analýza vzoriek stavebných konštrukcií – natívna vzorka – 

uhľ. Index C10 – C40, PAU 
7 3230/2015 

Analýza vzoriek stavebných konštrukcií – natívna vzorka –

As, Cd, Hg, Ni, Pb 
7 3230/2015 

 

Kontrolné vzorky analyzovalo laboratórium VZ Holešov. Išlo o internú kontrolu laboratória. 

 

6.6 GEODETICKÉ ČINNOSTI 

Všetky realizované prieskumné diela boli v teréne zamerané metódou presnej GPS navigácie 

metódou GNSS v 3. triede presnosti – tzv. kinematická metóda v reálnom čase – RTK (Real 

Time Kinematic), teda s geodetickou presnosťou. Merania boli vykonané pracovníkmi 

ENVIGEO, a.s. (B. Janikovič) s prístrojom Ashtech ProMark 500. Spolu bolo vykonaných 34 

geodetických zameraní. Správa o výsledku geodetických meraní je v textovej prílohe B3. 
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6.7 INÉ PRÁCE 

Všetky práce, ktoré boli vykonané počas riešenia geologickej úlohy uvádzame v 

predchádzajúcich kapitolách. Okrem týchto neboli vykonané žiadne iné práce. 

 

6.8 ÚDAJE O PREPRAVE A SPÔSOBE NAKLADANIA S ODPADMI 

S odpadmi vzniknutými počas geologických prác (nepotrebné vrtné jadro) bolo nakladané 

v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch). Odpady boli  kategorizované podľa vyhlášky MŽP č. 

284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a dočasne zhromažďované na určenom 

mieste. Vrtný materiál vzniknutý pri vŕtaní trvalo zabudovaných vrtov (vrtné jadro) bol 

určený  na základe organoleptických skúšok ako nekontaminovaný a bol odbvezený do sídla 

technikov divízie ENVITEC (vrtná divízia spoločnosti ENVIGEO a.s.) do Zvolenskej Slatiny, 

odkiaľ boli spolu s ostatným odpadom z iných lokalít odvezené na skládku odpadu príslušnej 

kategórie. V rámci úlohy nevznikli žiadne nebezpečné odpady. 

Pri technológii jednorazových sond Geoprobe „direct push“ nevznikol odpad.  

 

6.9 SPÔSOB ZABEZPEČENIA ALEBO LIKVIDÁCIE GEOLOGICKÝCH DIEL A GEOLOGICKÝCH 

OBJEKTOV 

Zabezpečenie geologických diel a geologických objektov je vykonanie opatrení na ich 

zabezpečenie proti závalom a zosuvom a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku pri výkone 

kontroly geologických zistení v geologickom diele a geologickom objekte a ich stavu. 

Likvidácia geologických diel a geologických objektov je ich odstránenie alebo zamedzenie 

ich prejavov na zemskom povrchu vrátane uvedenia dotknutých pozemkov do predošlého 

stavu. 

Podľa § 52 vyhlášky č. 51/2008 geologické diela a geologické objekty, ktoré vzniknú 

technickými prácami pri riešení geologickej úlohy, sa po zhodnotení geologickej 

dokumentácie, zhodnotení a splnení ich účelu zabezpečujú, udržiavajú a likvidujú na základe 

požiadaviek objednávateľa. 

Za geologické diela, možno v tomto prípade považovať monitorovacie vrty MS-1 až MS-18. 

Tieto budú slúžiť na trvalé monitorovanie kvality podzemnej vody a nie je potrebné ich 

likvidovať.  Uvedené geologické diela boli zabezpečené postupom uvedeným v prílohe č. B4.  

Geologický objekt je dočasný objekt stavebného charakteru potrebný na vykonávanie 

geologických prác. Žiadny takýto objekt počas realizácie geologický diel nevznikol. 

 

6.10 VYKONANÉ OPATRENIA NA ELIMINÁCIU ALEBO MINIMALIZÁCIU VPLYVU TECHNICKÝCH 

PRÁC NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Záujmové územie nie je v režime špeciálnej ochrany z hľadiska osobitných prepisov 

na ochranu životného prostredia. Pri vykonávaní terénnych geologických prác technického 

charakteru sme sa riadili všeobecne platnými právnymi predpismi zabezpečujúcimi ochranu 
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jednotlivých zložiek životného prostredia. Išlo predovšetkým o dodržiavanie ustanovení 

nasledujúcich predpisov: 

- zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov; 

- vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva 

geologický zákon v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov; 

- vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, 

o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd; 

- zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Boli dodržiavané nasledovné opatrenia: 

- všetky dopravné prostriedky a vrtné súpravy boli zabezpečené tak, aby nedochádzalo k 

úniku pohonných látok a mazacích olejov na terén a do pôdy; 

- na lokalite neboli skladované pohonné látky a oleje mimo prevádzkových náplní strojov a 

zariadení, ani sa s nimi nemanipulovalo; 

- vrtné práce boli vykonávané technológiou bez použitia výplachu; 

- spoje vrtného náradia pri hĺbení sond na odber vzoriek zemín a podzemnej vody boli  

„nasucho“, bez použitia akýchkoľvek mazív; 

- spoje vrtného náradia pri hĺbení trvalo zabudovaných vrtov boli ošetrené iba 

ekologickými mazadlami bez obsahu látok ropného pôvodu; 

- pracovisko vrtnej súpravy bolo vybavené dostatočným množstvom sorpčných látok (napr. 

Vapex) na okamžitú sanáciu prípadnej havárie; 

- po ukončení vrtných prác bol terén upravený do pôvodného stavu; 

- v prípade poškodenia príjazdných komunikácií a chodníkov boli tieto upravené 

do pôvodného stavu. 

 

6.11 SPÔSOB DIGITÁLNEHO SPRACOVANIA ÚDAJOV 

Niektoré časti prvotnej geologickej dokumentácie, súhrnná geologická dokumentácia, 

záverečná správa a iné geologické materiály boli vyhotovené technikou, ktorá zabezpečuje ich 

trvanlivosť a možnosť reprodukcie. Digitálne súbory textov, máp a tabuliek sú vo forme 

zodpovedajúcej požiadavkám „Smernice MŽP SR z 13. apríla 2000 č. 2/2000 o zásadách 

spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme“.   

Objednávateľ dokumentáciu odovzdá Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v 

určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie,  okrem písomnej formy a 

grafickej formy aj v digitálnej forme. 
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7. VÝSLEDKY RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY 

7.1 VÝSLEDKY A NOVÉ GEOLOGICKÉ POZNATKY VRÁTANE TÝCH, KTORÉ NESÚVISIA S 

CIEĽMI PROJEKTU  

7.1.1 Aktualizované poznatky o geologických pomeroch územia 

Geologické pomery sú aktualizované na základe výsledkov získaných počas hĺbenia 

nevystrojených a monitorovacích vrtov, na základe popisu vzoriek odobratých sondami 

Geoprobe a na základe výsledkov geofyzikálnych meraní.  

Prieskumné diela v rámci geologického prieskumu pravdepodobnej environmentálnej záťaže  

Šurany – bývalý areál Elitexu a STS boli projektované s ohľadom na charakter, 

predpokladaný rozsah a druh znečisťujúcich látok. Na základe geologických pomerov lokality 

sa predpokladalo, že znečistenie bude viazané na podzemnú vodu kolektora v štrko-piesčitých 

horninách. Podľa tohto predpokladu boli  projektované geologické diela do hĺbky 10 až 11 m. 

  

Litológia a geologická stavba 

Realizovanými prieskumnými prácami sa potvrdili výsledky predchádzajúcich prieskumov, 

ktoré boli realizované v minulosti (pozri kap. 4.2 Geologické pomery a kap. 

4.3.Hydrogeologické pomery).  

Geologický prieskum potvrdil, že na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty 

kvartéru a neogénu. Vrtnými prácami boli zistené aj antropogénne sedimenty – navážky, ktoré 

tvoria na viacerých miestach bezprostredný pokryv hrúbky 0,5 až 1,0 m. Navážky sú buď 

nasypané na ostatné kvartérne sedimenty, alebo ich nahrádzajú. Jemnozrnné antropogénne 

zeminy sú často makroskopicky podobné zeminám v prirodzenom uložení a je ich možné 

odlíšiť len na základe prítomnosti úlomkov stavebných materiálov a častíc rôzneho odpadu. 

Kvartér je reprezentovaný fluviálnymi holocénnymi humóznymi siltmi (do hĺbky 1,0 – 1,5 

m), polygenetickými  eolicko-fluviálnymi sprašovými siltmi pleistocén-holocénneho veku, 

ktoré siahajú do hĺbky 3,7 – 4,0 m a podložnými fluviálnymi piesčito-štrkovitými zeminami 

pleistocénneho veku (náplavy rieky Nitra). V sprašovom pokryve sú zastúpené 

z jemnozrnných častíc íly nízko a stredne plastické, na styku so štrko-piesčitým sedimentmi 

íly (silty) piesčité.  V hĺbke 3,7 – 4,0 m pod terénom začína sedimentácia nesúdržných drobno 

až strednozrnných štrkopiesčitých zemín s prevahou frakcie valúnov 0,5 – 2 cm, ojedinele do 

5 cm, ktorá pozvoľne prechádza do štrkov a pieskov neogénnej kolárovskej formácie. 

Opracovanosť valúnov je  stredná. 

Podložie kvartéru tvoria íly, piesky a štrky najvyššieho neogénu – ruman (kollárovská 

formácia). Sedimentácia v neogénne plynulo pokračovala do kvartéru (pozvoľný prechod 

medzi útvarmi). 

Geologické pomery sú graficky znázornené formou mapy a geologických rezov v prílohe A3. 

 

Hydrogeologická charakteristika 

Podzemná voda je v skúmanom území viazaná na súvrstvie kvartérnych a terciérnych  

sedimentov. Hlavným kolektorom podzemných vôd v skúmanom areáli sú štrko-piesčité 

sedimenty, v ktorých bola potvrdená voľná až mierne napätá hladina podzemných vôd.  
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V nasledujúcich častiach uvádzame základné hydraulické charakteristiky horninových 

komplexov, ktoré boli získané z hydrodynamických skúšok a z laboratórnych skúšok 

fyzikálnych vlastností zemín. V nasledujúcej tabuľke sú sumárne uvedené hodnoty filtračných 

parametrov vypočítané z hydrodynamických skúšok (vrty MS-1, MS-8, MS-12). Tieto 

hodnoty charakterizujú zvodnené horizonty v jednotlivých miestach skúmanej oblasti. 

 

Tabuľka 20 Hydraulické charakteristiky zvodnenca z výsledkov hydrodynamických skúšok  

Vrt / skúška - vyhodnotenie k [m.s
-1

] T [m
2
.s

-1
] 

MS-1 / ČS - J 3,96.10
-5

 2,30.10
-4

 

MS-1 / SS - J 2,97.10
-5

 1,72.10
-4

 

MS-8 / ČS - J 8,59.10
-5

 5,58.10
-4

 

MS-8 / SS - J 8,07.10
-5

 5,24.10
-4

 

MS-12 / ČS - J 1,22.10
-4

 7,93.10
-4

 

MS-12 / SS - J 2,44.10
-4

 1,58.10
-3

 

Aritmetický priemer 6.02.10
-5

 3.85.10
-4

 

Vysvetlivky: 

k = koeficient filtrácie, T = koeficient prietočnosti, ČS – výpočet údajov z priebehu čerpacej skúšky , SS - 

výpočet údajov z priebehu stúpacej skúšky, J – vyhodnotenie skúšky Jacobovou metódou priamkovej 

transformácie 

 

Hodnoty koeficientu filtrácie  dosahovali hodnoty 2.97.10
-5

 – 2,44.10
-4

 m.s
-1

, 
 
hodnoty 

koeficientu prietočnosti boli zistené v intervale 1,72.10
-4

 m
2
.s

-1
 – 1,58.10

-3
 m

2
.s

-1
. 

Na základe uvedených výsledkov je možné v zmysle klasifikácie priepustnosti hornín podľa 

Jetela (1982) a podľa klasifikácie prietočnosti v zmysle Krásného (1993) charakterizovať 

horninové prostredie nasledovne: 

 

 horninové prostredie dosť slabo priepustné až mierne priepustné so strednou až 

vysokou prietočnosťou. 

 

Hodnoty koeficienta filtrácie zvodnenej vrstvy boli vypočítané aj z kriviek zrnitosti na 

základe granulometrického rozboru neporušených vzoriek (nasledujúca tabuľka). Vzorky na 

klasifikačný rozbor boli odobraté z  vrstvy štrko-piesčitých sedimentov (pozri vzorky MS-1 

MECH.– 7,1 m;  MS-4 MECH.1 – 6,8 m;  MS-5 MECH.2 – 9,6 m; MS-6 MECH.1 – 6,8 m). 

Vypočítané koeficienty filtrácie poukazujú na ich slabú (piesok siltovitý, piesok s prímesou 

jemnzozrnnej zeminy) až miernu priepustnosť (piesok zle zrnený). Priemerná hodnota 

vypočítaného koeficientu filtrácie z vrstvy štrkopieskov je 2,4.10
-4

. 

Hodnoty koeficienta filtrácie nadložných a podložných siltov resp. ílov  (pozri vzorky MS-2 

MECH.– 7,2 m;  MS-3 MECH – 3,7 m; MS-4 MECH.2 – 7,8 m; MS-5 MECH.1 – 2,7 m) boli 

získané rovnakým spôsobom (nasledujúca tabuľka). Z uvedených výsledkov (koeficienty 

filtrácie = 10
-7

 – 10
-8

) vyplýva, že pokryvná vrstva siltov a podložné íly sú veľmi málo 

priepustné (napatrná až veľmi slabá priepustnosť).  

Kompletné výsledky laboratórnych skúšok z mechaniky zemín, ktoré číselne dopĺňajú 

charakteristiku skúmaného horninového prostredia uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

Protokoly o skúškach sú v prílohe B.1 záverečnej správy. 
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Tabuľka 21 Výsledky klasifikačného rozboru zemín vo vzorkách z monitorovacích vrtov MS  

Parameter Jednotka 
MS-1 MECH 

 

MS-2 

MECH 

 

MS-3 

MECH 

 

MS-4 

MECH. 1 

 

MS-4 

MECH. 2 

 

MS-5 MECH. 1 

 

MS-5 

MECH. 2 

 

MS-6 

MECH 

 

Vlhkosť 
hm. suš. % 

obj. suš. % 

13,6 

25,6 

22,7 

37,9 

18,0 

30,8 

11,4 

24,5 

21,3 

36,2 

21,0 

35,6 

8,1 

17,4 

16,1 

27,7 

Medza tekutosti % 23 23 38 25 - 36 33 - 

Medza plasticity % 15 20 18 - 18 2 - - 

Číslo plasticity - 8 18 7 - 18 3 - - 

Číslo konzistencie - - 0,85 1,0 - 0,82 0,82 - - 

Zatriedenie zeminy - S3-SF F6 Cl F4 CS S2 SP F6 Cl F6 Cl S4 SM S3 S-F 

Názov zeminy - 
Piesok s prímesou 

jemnozrnnej zeminy 

Íl so 

strednou 

plasticitou 

Íl piesčitý 
Piesok zle 

zrnený 

Íl so 

strednou 

plasticitou 

Íl so nízkou 

plasticitou 

Piesok 

siltovitý 

Piesok 

s prímeso

u 

jemnozrn

nej 

zeminy 

Objemová 

hmotnosť 

v pôvodnom stave 

kg.m
-3

 2160 2050 2020 2400 2060 2050 2320 2000 

Objemová 

hmotnosť po 

vysušení 

kg.m
-3

 1900 1670 1710 2150 1700 1690 2150 1720 

Koeficient filtrácie m.s
-1

 7,9.10
-6

 < 10
-8

 3,0.10
-7

 7,5.10-
4
 < 10

-8
 8,0.10

-8
 2,0.10

-6
 2,0.10

-4
 

Obsah organického 

uhlíka 
% 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 
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V nasledujúcej tabuľke uvádzame sumárnu hydrogeologickú charakteristiku popisovaných 

horninových komplexov. 

 

Tabuľka 22 Hydrogeologická charakteristika horninových komplexov 

Horninový komplex 
Hydrogeologická 

funkcia 

Koeficient filtrácie 

k [m.s
-1

] 
Trieda 

priepustnosti* 

Íl s nízkou plasticitou, íl 

piesčitý 
izolátor (stropný) 10

-8
 <VIII nepatrná 

Piesok zle zrnený, piesok 

s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, piesok siltovitý 

kolektor 10
-4

 – 10
-5

 

IV – V 

mierna až dosť slabá 

 
Íl so strednou plasticitou izolátor <  10

-8
 < VIII nepatrná 

Vysvetlivky: *Klasifikácia podľa Jetela, 1982 in Hanzel ed.et al., 1998 

 

Na základe uvedených výsledkov konštatujeme, že štrkovo-piesčité sedimenty v skúmanej 

lokalite sú odvodňované na styku s ílovitými polohami v tomto komplexe. Skúmané 

prostredie je možné celkovo zhodnotiť ako územie vhodné na odber podzemných vôd.  

Zistený charakter kvartérnych sedimentov má určujúci vplyv na rýchlosť prúdenia podzemnej 

vody a tým aj na rýchlosť šírenia sa znečistenia. V nasledujúcom texte uvádzame výsledky 

meraní  hladín podzemnej vody a výpočtov rýchlosti prúdenia podzemnej vody. 

Hladina podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch bola počas vrtných prác zistená prevažne 

voľná alebo mierne napätá. Údaje o priebehu stavu hladín podzemnej vody v sledovanom 

období uvádzame v nasledujúcej tabuľke. V nasledujúcej tabuľke č. 24 uvádzame prehľad 

úrovní hladín podzemnej vody. 

 

Tabuľka 23 Úroveň hladiny podzemnej vody počas prieskumu 

Kolo / Dátum 1.kolo - 30.10.2015 2.kolo - 3.11.2015 3. kolo - 6.11.2015 

Vrt (m.n.m) 

MS-1 118.53 118.53 118.55 

MS-2 118.53 118.52 118.54 

MS-3 118.69 118.7 118.69 

MS-4 118.68 118.68 118.7 

MS-5 118.67 118.67 118.67 

MS-6 118.55 118.55 118.56 

MS-7 118.65 118.69 118.78 

MS-8 118.75 118.78 118.83 

MS-9 119.43 119.44 119.46 

MS-10 118.13 118.13 118.16 

MS-11 bez merania 118.8 118.8 

MS-12 bez merania 118.8 118.82 

MS-13 bez merania 118.69 118.71 

MS-14 bez merania 118.73 118.74 

MS-15 bez merania bez merania 118.74 

MS-16 bez merania bez merania 118.75 

MS-17 bez merania bez merania 118.75 
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Kolo / Dátum 1.kolo - 30.10.2015 2.kolo - 3.11.2015 3. kolo - 6.11.2015 

Vrt (m.n.m) 

MS-18 bez merania bez merania 118.88 

VS-1 118.7 118.73 118.76 

VS-3 118.52 118.52 118.58 

VS-4 118.6 118.62 118.62 

VS-5 117.7 117.69 117.7 

VS-6 117.73 117.74 117.73 

VS-7 117.55 117.56 117.57 

VS-8 118.98 118.98 118.97 

VS-9 119 119.01 119.01 

VS-10 117.66 117.66 117.67 

ST-3 117.56 117.56 117.57 

Pozn.: Úroveň hladiny podzemnej vody je nadmorská výška hladiny podzemnej vody. Udáva sa v m n. m. Úroveň 

hladiny podzemnej vody sa vzťahuje spravidla na piezometrickú hladinu (Zdroj: OTN ŽP 3201:05) 

 

Z nameraných údajov sú zostavené mapy hydroizohýps pre zaznamenaný maximálny 

(30.10.2015) a minimálny (6.11.2015) stav hladiny podzemnej vody v rámci režimových 

meraní. Mapy hydrozizohýps sú v prílohe A5 záverečnej správy. Z priebehu izolínií vyplýva, 

že generálny smer prúdenia pri vyšších i nižších stavoch hladiny podzemnej vody je rovnaký 

zo severovýchodu  na juhozápad.  

Z nameraných hodnôt úrovní hladín bol vypočítaný piezometrický gradient I, ktorý je priamo 

úmerný rozdielu úrovní hladín dvoch vrtov a nepriamo úmerný vzdialenosti týchto dvoch 

vrtov. Hodnota piezometrického gradientu (sklonu) je približne 7 až 8.10
-4

. Hodnota bola 

vypočítaná pre dva najvzdialenejšie objekty v rámci posudzovaného areálu (MS-18 až MS-1), 

ako aj pre dva najvzdialenejšie objekty v rámci širšieho okolia (VS-8 – ST-3). 

 

Tabuľka 24 Výpočet piezometrického gradientu 

Rozdiel úrovní hladín objektov Dh (m) 

Dh (MS-18 – MS-1) 

Dh (VS-8 – ST-3) 

0,33 

1,40 

Vzdialenosť  objektov D (m) 

D (MS-18 – MS-1) 

D (VS-8 – ST-3) 

471 

1790 

Piezometrický gradient I = Dh/D 

I (MS-18 – MS-1) 

I (VS-8 – ST-3) 

0,00078 

0,00070 

 

Rýchlosť prúdenia podzemnej vody vp je priamo úmerná koeficientu filtrácie 

a hydrogeologickému gradientu a nepriamo úmerná efektívnej pórovitosti. Vo výpočtoch 

uvažujeme s efektívnou pórovitosťou  0,2 čo je najnižšia hodnota pre štrkovitý piesok podľa 

smernice č. 1/2015 – 7 (štrkovitý piesok = 0,20 – 0,35) a s hydraulickým gradientom 
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rovnajúcim sa vypočítanému piezometrickému gradientu. Vypočítaná rýchlosť prúdenia je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

  

Tabuľka 25 Výpočet rýchlosti prúdenia podzemnej vody  

Koeficient filtrácie 

k 

(m.s
-1

) 

Hydraulický 

gradient 

I 

Efektívna 

pórovitosť 

n 

Rýchlosť prúdenia podzemnej 

vody 

v = (k.I)/n 

(m.s
-1

) (m.deň
-1

) (m.rok
-1

) 

6.02.10
-5

 0,0007 

0,2 2,107.10
-7

 0,01 6,64 (priemerná hodnota 

z hydrodynamických 

skúšok) 

(MS-18 – 

MS-1) 

 

 

Výsledky geofyzikálnych meraní 

Cieľom geofyzikálnych meraní bolo získanie základného obrazu o odporových resp. 

vodivostných parametroch skúmaného územia. Merania boli uskutočnené 3 metódou 

odporovej tomografie. Meraniami ERT sa získava informácia o geologickej stavbe územia v 

mieste profilu vo vertikálnom smere. Táto sa zobrazuje formou geologicko-geofyzikálneho 

rezu. Pre merania metódou ERT boli vytýčené 3 geofyzikálne profily – PF1 až PF3 o celkovej 

dĺžke 829 m. 

Na danom území bolo celkovo interpretovaných 5 geofyzikálne odlišných prostredí. Podľa 

výsledkov  geofyzikálneho prieskumu predkvartérne podložie je budované súvrstvím s 

odporovými vlastnosťami ílu piesčitého, piesku ílovitého, resp. piesku. Kvartérne sedimenty 

sú na danej lokalite zastúpené fluviálnymi (štrkopiesčitými až hlinitými) a antropogénnymi 

sedimentmi. Dosahujú celkovú interpretovanú hrúbku do 12 m. Znečistenie horninového 

prostredia nebolo geofyzikálnymi meraniami zistené. 

Čiastková záverečná správa z geofyzikálneho prieskumu je uvedená v prílohe B2. Výsledky 

geofyzikálnych prác sú tu prezentované formou inverzných odporových modelov a 

geologicko-geofyzikálnych rezov 

 

7.1.2 Aktualizované poznatky o charaktere a rozsahu znečistenia 

Aktuálny stav znečistenia podzemnej vody a horninového prostredia hodnotíme na základe 

výsledkov analýz vzoriek odobratých z nevystrojených mapovacích vrtov s označením SZ 

(zeminy) a SV (podzemné vody) a vystrojených monitorovacích vrtov s označením MS 

(zeminy a vody). Kompletné výsledky analýz sú uvedené v laboratórnych protokoloch 

o skúškach v prílohe B1. 

Výsledky analýz sú vyhodnotené v zmysle  smernice 1/2015 – 7, v ktorej sú určené indikačné 

a intervenčné kritériá znečisťujúcich látok, pričom: 
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 indikačné kritérium (ID) je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky 

stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie môže 

ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje monitorovanie 

znečisteného územia a 

 intervenčné kritérium (IT) je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky 

stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri 

danom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia 

ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné vykonať podrobný geologický 

prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. 

Intervenčné kritérium pre zeminy sa určí (podľa súčasného alebo predpokladaného využitia 

územia) ako vyššia hodnota pre senzitívne územie (IT obytné zóny) alebo ako nižšia hodnota 

pre menej senzitívne územie (IT priemysel). 

Lokalita je v súčasnosti využívaná ako priemyselný areál. Na západnom okraji areálu je 

stredná priemyselná škola. Do budúcnosti sa nepredpokladá zmena vlastníckych vzťahov 

územia, ani zmena využitia tohto územia na obytné, rekreačné (viac senzitívne) územie.  

Z tohto dôvodu pre hodnotenie znečistenia v zeminách použijeme vyššiu hodnotu IT pre 

priemysel. 

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame koncentračné hodnoty zistené prieskumnými prácami 

osobitne pre jednotlivé skupiny skúmaných potenciálnych znečisťujúcich látok vo vzťahu 

k limitným hodnotám ID a IT. Situovanie vrtov, z ktorých boli odobraté vzorky horninového 

prostredia a podzemnej vody, je znázornené v mape dokumentačných bodov (prílohy A4). 

 

Znečistenie zemín 

V nasledujúcej tabuľke  sú uvedené výsledky analýz vzoriek zemín odobratých 

z nevystrojených vrtov.  

 

Tabuľka 26 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách zemín z nevystrojených vrtov 

SZ v mg.kg
-1

 suš. 

Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg EOX NEL-IR Por. 

číslo 

vzorky Limit 
ID 180 500 1500 250 10 450 65 200 2,5 8 400 

IT 500 1500 5000 800 30 1000 140 600 20 80 1000 

Jednotka mg.kg
-1

 suš.  

SZ-1A 

 

<0,3 68 1 

SZ-2A <0,3 <50 2 

SZ-3A <0,3 <50 3 

SZ-4A <0,3 <50 4 

SZ-5A <0,3 <50 5 

SZ-6A <0,3 345 6 

SZ-7A <0,3 78 7 

SZ-8A <0,3 103 8 

SZ-9A <0,3 152 9 

SZ-10A <0,3 462 10 

SZ-11A <0,3 713 11 
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Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg EOX NEL-IR Por. 

číslo 

vzorky Limit 
ID 180 500 1500 250 10 450 65 200 2,5 8 400 

IT 500 1500 5000 800 30 1000 140 600 20 80 1000 

Jednotka mg.kg
-1

 suš.  

SZ-12A <0,3 520 12 

SZ-13A <0,3 720 13 

SZ-14A <0,3 <50 14 

SZ-15A <0,3 <50 15 

SZ-16A <0,3 <50 16 

SZ-17A <0,3 98 17 

SZ-18A <0,3 136 18 

SZ-19A 0,87 1210 19 

SZ-20A <0,3 <50 20 

SZ-21A <0,3 <50 21 

SZ-22A <0,3 <50 22 

SZ-23A <0,3 <50 23 

SZ-24A <0,3 <50 24 

SZ-25A <0,3 <50 25 

SZ-1B 21 18 280 8 22 30 7,4 <20 <0,1 <0,3 <50 26 

SZ-2B 21 15 35 7,5 <0,3 32 7,8 <20 <0,1 <0,3 <50 27 

SZ-3B 20 12 35 7,2 <0,3 40 7,8 <20 <0,1 <0,3 <50 28 

SZ-4B 17 11 29 6,3 <0,3 28 6,4 <20 <0,1 <0,3 74 29 

SZ-5B 13 9,5 20 4,7 <0,3 23 5,6 <20 <0,1 <0,3 <50 30 

SZ-6B 17 23 49 16 <0,3 34 9,4 <20 0,1 <0,3 201 31 

SZ-7B 15 11 24 5,8 <0,3 27 6,4 <20 <0,1 <0,3 <50 32 

SZ-8B 16 15 25 6,4 <0,3 29 6,4 <20 <0,1 <0,3 <50 33 

SZ-9B 14 20 46 28 <0,3 28 8,6 <20 <0,1 <0,3 <50 34 

SZ-10B 19 20 50 36 0,89 42 8,3 <20 0,1 <0,3 165 35 

SZ-11B 30 73 79 33 <0,3 65 7,5 26 0,1 <0,3 228 36 

SZ-12B 22 33 86 13 <0,3 43 9,6 <20 <0,1 <0,3 310 37 

SZ-13B 16 13 24 5,9 <0,3 26 6,1 <20 <0,1 <0,3 56 38 

SZ-14B 19 12 38 8,3 <0,3 33 8,9 <20 <0,1 <0,3 <50 39 

SZ-15B 15 12 23 6 <0,3 28 7,9 <20 <0,1 <0,3 <50 40 

SZ-16B 22 17 30 6,6 <0,3 37 13 <20 0,1 <0,3 <50 41 

SZ-17B 16 12 24 6,3 <0,3 30 9 <20 <0,1 <0,3 <50 42 

SZ-18B 16 11 26 7 <0,3 30 7,6 <20 <0,1 <0,3 156 43 

SZ-19B 18 13 29 7,2 <0,3 32 7,2 <20 <0,1 <0,3 1160 44 

SZ-20B 17 12 27 7,1 <0,3 31 7,2 <20 <0,1 <0,3 <50 45 

SZ-21B 17 10 25 6,4 <0,3 30 6,6 <20 <0,1 <0,3 <50 46 

SZ-22B 17 11 26 6,6 <0,3 30 6,9 <20 <0,1 <0,3 <50 47 

SZ-23B 16 11 23 5,9 <0,3 27 6,1 <20 <0,1 <0,3 <50 48 

SZ-24B 15 9,7 21 5,4 <0,3 23 5,9 <20 <0,1 <0,3 <50 49 

SZ-25B 14 9 19 5 <0,3 22 5,9 <20 <0,1 <0,3 <50 50 

SZ-1C 

 

<0,3 <50 51 

SZ-2C <0,3 <50 52 

SZ-3C <0,3 <50 53 

SZ-4C <0,3 <50 54 

SZ-5C <0,3 <50 55 
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Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg EOX NEL-IR Por. 

číslo 

vzorky Limit 
ID 180 500 1500 250 10 450 65 200 2,5 8 400 

IT 500 1500 5000 800 30 1000 140 600 20 80 1000 

Jednotka mg.kg
-1

 suš.  

SZ-6C <0,3 77 56 

SZ-7C <0,3 <50 57 

SZ-8C <0,3 <50 58 

SZ-9C <0,3 61 59 

SZ-10C <0,3 <50 60 

SZ-11C <0,3 <50 61 

SZ-12C <0,3 <50 62 

SZ-13C <0,3 79 63 

SZ-14C <0,3 <50 64 

SZ-15C <0,3 <50 65 

SZ-16C <0,3 54 66 

SZ-17C <0,3 <50 67 

SZ-18C <0,3 55 68 

SZ-19C <0,3 499 69 

SZ-20C <0,3 <50 70 

SZ-21C <0,3 <50 71 

SZ-22C <0,3 <50 72 

SZ-23C <0,3 <50 73 

SZ-24C <0,3 <50 74 

SZ-25C <0,3 <50 75 

SZ-1D 22 14 37 7,2 <0,3 37 8 <20 <0,1 <0,3 <50 76 

SZ-2D 15 12 23 6 <0,3 24 6,9 <20 <0,1 <0,3 <50 77 

SZ-3D 12 8,7 21 5,8 <0,3 21 5,8 <20 <0,1 <0,3 <50 78 

SZ-4D 9,3 6,8 17 5 <0,3 12 5,7 <20 <0,1 <0,3 70 79 

SZ-5D 10 8,4 17 4,9 <0,3 15 5,5 <20 <0,1 <0,3 <50 80 

SZ-6D 18 14 30 7,4 <0,3 30 7,6 <20 <0,1 <0,3 <50 81 

SZ-7D 16 19 26 6,6 <0,3 30 6,6 <20 <0,1 <0,3 <50 82 

SZ-8D 14 9,3 21 5,2 <0,3 24 5,8 <20 <0,1 <0,3 <50 83 

SZ-9D 16 10 24 6,2 <0,3 28 6,8 <20 <0,1 0,46 10900 84 

SZ-10D 7,3 <5 11 4,1 <0,3 8,8 3,7 <20 <0,1 <0,3 106 85 

SZ-11D 5,9 <5 9,9 3,7 <0,3 11 4,3 <20 <0,1 <0,3 67 86 

SZ-12D 25 32 41 17 <0,3 50 7,3 <20 <0,1 <0,3 92 87 

SZ-13D 15 11 23 5,5 <0,3 27 6,6 <20 <0,1 <0,3 <50 88 

SZ-14D 9,3 9,4 15 5,8 <0,3 18 4,7 <20 <0,1 <0,3 <50 89 

SZ-15D 

 

<0,3 <50 90 

SZ-16D <0,3 <50 91 

SZ-17D <0,3 <50 92 

SZ-18D <0,3 113 93 

SZ-19D <0,3 <50 94 

SZ-20D <0,3 <50 95 

SZ-21D <0,3 <50 96 

SZ-22D <1 <50 97 

SZ-23D <1 <50 98 

SZ-24D <1 <50 99 
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Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg EOX NEL-IR Por. 

číslo 

vzorky Limit 
ID 180 500 1500 250 10 450 65 200 2,5 8 400 

IT 500 1500 5000 800 30 1000 140 600 20 80 1000 

Jednotka mg.kg
-1

 suš.  

SZ-25D <1 <50 100 

SZ-1E <0,3 <50 101 

SZ-2E <0,3 <50 102 

SZ-3E <0,3 <50 103 

SZ-4E <0,3 <50 104 

SZ-5E <0,3 <50 105 

SZ-6E <0,3 2280 106 

SZ-7E <0,3 <50 107 

SZ-8E <0,3 <50 108 

SZ-9E 3.2 9890 109 

SZ-10E <0,3 <50 110 

SZ-11E 3 <50 111 

SZ-12E 1.5 <50 112 

SZ-13E 1.2 <50 113 

SZ-14E <0,3 <50 114 

SZ-15E 8,8 6,7 16 4,7 <0,3 12 5,6 <20 <0,1 <1 <50 115 

SZ-16E 9,1 7,6 18 5 <0,3 12 5,8 <20 <0,1 <1 <50 116 

SZ-17E 9,6 7,1 20 5,8 <0,3 13 6,1 <20 <0,1 <1 <50 117 

SZ-18E 9 7 17 5,3 <0,3 12 5,5 <20 <0,1 <1 <50 118 

SZ-19E 8,7 6,9 15 5,2 <0,3 11 4,7 <20 <0,1 <1 <50 119 

SZ-20E 7,9 6,1 15 5 <0,3 10 4,9 <20 <0,1 <1 <50 120 

SZ-21E 7,8 6 15 4,9 <0,3 10 5,4 <20 <0,1 <0,3 <50 121 

SZ-22E 14 10 26 7 <0,3 24 6,7 <20 <0,1 <0,3 <50 122 

SZ-23E 22 15 38 8,9 <0,3 40 9,2 <20 <0,1 <0,3 <50 123 

SZ-24E 14 9,7 24 6,5 <0,3 23 6,2 <20 <0,1 <0,3 <50 124 

SZ-25E 14 10 25 6,6 <0,3 24 6,8 <20 <0,1 <0,3 <50 125 

SZ-1F 

 

<0,3 <50 126 

SZ-23F <0,3 <50 127 

Poznámka: 

Skupinový ukazovateľ – extrahovateľné organické halogénové zlúčeniny (EOX) vyjadrujú  prítomnosť 

halogénových organických látok. V smernici č. 1/2015 – 7 sú zadefinované limitné hodnoty pre klasifikáciu 

kvality zemín len v ukazovateli extrahovateľný organicky viazaný chlór (EOCl). Keďže najčastejšou a 

najrozšírenejšou zlúčeninou zo skupiny EOX je práve EOCl, používame hraničné hodnoty definované pre EOCl 

aj pre orientačnú klasifikáciu kvality zemín podľa obsahu EOX.  

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky analýz vzoriek zemín odobratých z vrtných 

jadier monitorovacích vrtov.  
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Tabuľka 27 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách zemín z monitorovacích 

vrtov MS v mg.kg
-1

 suš. 

Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg EOX NEL-IR Por. 

číslo 

vzorky Limit 
ID 180 500 1500 250 10 450 65 200 2,5 8 400 

IT 500 1500 5000 800 30 1000 140 600 20 80 1000 

Jednotka mg.kg
-1

 suš. 

MS-1A 13 8,2 28 8,1 <0,3 16 7,6 <20 <0,1 <0,3 <50 1 

MS-2A 20 13 40 8,9 <0,3 31 8,5 <20 <0,1 <0,3 <50 2 

MS-3A 16 11 36 9,4 <0,3 24 8,2 <20 <0,1 <0,3 <50 3 

MS-4A 16 11 35 8,6 <0,3 24 8,3 <20 <0,1 <0,3 <50 4 

MS-5A 23 13 40 8,2 <0,3 39 8 <20 <0,1 <0,3 52 5 

MS-6A 16 9,2 33 8,8 <0,3 21 11 <20 <0,1 <0,3 <50 6 

MS-1B 

 

<0,3 <50 7 

MS-2B <0,3 <50 8 

MS-3B <0,3 <50 9 

MS-4B <0,3 <50 10 

MS-5B <0,3 134 11 

MS-6B <0,3 <50 12 

MS-1C <0,3 <50 13 

MS-2C <0,3 <50 14 

MS-3C <0,3 300 15 

MS-4C <0,3 <50 16 

MS-5C <0,3 106 17 

MS-6C <0,3 <50 18 

MS-1D 14 13 33 7,5 <0,3 22 5,9 <20 <0,1 <0,3 <50 19 

MS-2D 13 8,1 29 8,3 <0,3 17 7,4 <20 <0,1 <0,3 <50 20 

MS-3D 26 15 52 10 <0,3 45 11 <20 <0,1 <0,3 <50 21 

MS-4D 23 13 40 8,5 <0,3 39 8,7 <20 <0,1 <0,3 <50 22 

MS-5D 26 18 51 12 <0,3 44 13 <20 <0,1 <0,3 <50 23 

MS-6D 24 17 47 10 <0,3 40 11 <20 <0,1 <0,3 <50 24 

MS-4E 

 

<0,3 <50 25 

MS-5E <0,3 57 26 

MS-6E <0,3 <50 27 

MS - 7A 24 13 40 9,2 <0,3 40 8,9 <20 <0,1 <0,3 <50 28 

MS - 8A 23 13 42 9,6 <0,3 37 11 <20 <0,1 <0,3 <50 29 

MS - 9A 22 14 44 11 <0,3 35 10 <20 <0,1 <0,3 <50 30 

MS - 10A 22 13 42 10 <0,3 35 9,3 <20 <0,1 <0,3 <50 31 

MS-7B 

 

<0,3 <50 32 

MS-8B <0,3 <50 33 

MS-9B <0,3 <50 34 

MS-10B <0,3 <50 35 

MS-7C <0,3 <50 36 

MS-8C <0,3 <50 37 

MS-9C <0,3 <50 38 

MS-10C <0,3 <50 39 

MS - 7D 9,4 6,3 12 4,1 <0,3 9,1 11 <20 <0,1 <0,3 <50 40 

MS - 8D 8,8 7,2 15 4,4 <0,3 8,5 9,7 <20 <0,1 <0,3 <50 41 
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Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg EOX NEL-IR Por. 

číslo 

vzorky Limit 
ID 180 500 1500 250 10 450 65 200 2,5 8 400 

IT 500 1500 5000 800 30 1000 140 600 20 80 1000 

Jednotka mg.kg
-1

 suš. 

MS - 9D 7,1 6,8 14 4,6 <0,3 6,6 6,1 <20 <0,1 <0,3 <50 42 

MS - 10D 8 7 15 4,6 <0,3 7,5 7,9 <20 <0,1 <0,3 <50 43 

MS-7E 

 

<0,3 <50 44 

MS-8E <0,3 <50 45 

MS-9E <0,3 55 46 

MS-10E <0,3 <50 47 

MS - 11A 9,9 6,5 22 8,5 <0,3 11 6,9 <20 <0,1 <0,3 <50 48 

MS - 12A 26 17 49 10 <0,3 45 13 <20 <0,1 <0,3 <50 49 

MS-11B 

 

<0,3 <50 50 

MS-12B <0,3 <50 51 

MS-11C <0,3 <50 52 

MS-12C <0,3 <50 53 

MS - 11D 9,2 7,1 19 5,2 <0,3 11 5,2 <20 <0,1 <0,3 <50 54 

MS - 12D 7,4 18 21 4,6 <0,3 8,5 19 <20 <0,1 <0,3 <50 55 

MS-11E 

 

<0,3 <50 56 

MS-12E <0,3 <50 57 

MS - 13A 19 13 38 8,5 <0,3 31 9,8 <20 <0,1 <1 <50 58 

MS - 14A 17 12 41 10 <0,3 25 9,8 <20 <0,1 <1 <50 59 

MS - 15A 20 13 41 9,1 <0,3 33 10 <20 <0,1 <1 <50 60 

MS - 16A 22 12 51 11 <0,3 38 9,4 <20 <0,1 <1 <50 61 

MS - 17A 22 14 49 12 <0,3 36 11 <20 <0,1 <1 <50 62 

MS - 18A 22 14 48 11 <0,3 36 11 <20 <0,1 <1 <50 63 

MS-13B 

 

<1 <50 64 

MS-14B <1 54 65 

MS-15B <1 <50 66 

MS-16B <1 <50 67 

MS-17B <1 <50 68 

MS-18B <1 <50 69 

MS-13C <1 57 70 

MS-14C <1 <50 71 

MS-15C <1 <50 72 

MS-16C <1 <50 73 

MS-17C <1 <50 74 

MS-18C <1 <50 75 

MS - 13D 8,6 11 20 4,9 <0,3 9,7 7,6 <20 <0,1 <1 <50 76 

MS - 14D 14 25 54 34 <0,3 37 3,3 <20 <0,1 <1 <50 77 

MS - 15D 12 22 43 22 <0,3 26 5 <20 <0,1 <1 <50 78 

MS - 16D 6,4 13 15 4 <0,3 6,7 15 <20 <0,1 <1 <50 79 

MS - 17D 6,6 6,1 21 5,5 <0,3 6,6 5,2 <20 <0,1 <1 <50 80 

MS - 18D 6,4 6 21 6,2 <0,3 6,4 5,7 <20 <0,1 <1 <50 81 

MS-13E 

 

<1 <50 82 

MS-14E <1 <50 83 

MS-15E <1 <50 84 

MS-16E <1 <50 85 
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Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg EOX NEL-IR Por. 

číslo 

vzorky Limit 
ID 180 500 1500 250 10 450 65 200 2,5 8 400 

IT 500 1500 5000 800 30 1000 140 600 20 80 1000 

Jednotka mg.kg
-1

 suš. 

MS-17E <1 <50 86 

MS-18E <1 <50 87 

Poznámka: 

* Skupinový ukazovateľ – extrahovateľné organické halogénové zlúčeniny (EOX) vyjadrujú  prítomnosť 

halogénových organických látok. V smernici č. 1/2015 – 7 sú zadefinované limitné hodnoty pre klasifikáciu 

kvality zemín len v ukazovateli extrahovateľný organicky viazaný chlór (EOCl). Keďže najčastejšou a 

najrozšírenejšou zlúčeninou zo skupiny EOX je práve EOCl, používame hraničné hodnoty definované pre EOCl 

aj pre orientačnú klasifikáciu kvality zemín podľa obsahu EOX.  

 

Z výsledkov analýz vzoriek zemín odobratých z nevystrojených vrtov SZ  a z monitorovacích 

vrtov MS uvedených v predchádzajúcich tabuľkách vyplývajú nasledovné skutočnosti: 

Prekročenie IT hodnoty v pásme prevzdušnenia bolo zistené iba v prípade kontaminantu NEL 

IR  a to vo vzorkách zo sondy SZ-19: 

 SZ-19A  (0 až 1 m) – 1 260 mg.kg
-1

 suš. 

 SZ-19B  (1 až 2 m) – 1 160 mg.kg
-1

 suš. 

V horizonte C (2 až 3 m) už bola zistená iba hodnota 499 mg.kg
-1

 suš. V hlbších horizontoch 

pásma nasýtenia – horizont D (3 až 4 m) a E (4 až 5 m)  už neboli zistené koncentrácie iba 

pod limitom stanoviteľnosti. 

Prekročenia ID limitu boli zistené aj v A horizontoch vrtov SZ-10, SZ-11, SZ-12 a SZ-13. 

V hlbších horizontoch už neboli zistené prekročenia ID limitov. 

 

Vo vzorkách z pásma nasýtenia boli zistené prekročenia IT limitu v nasledovných vzorkách: 

 SZ- 9D  (3 až 4 m) – 10 900 mg.kg
-1

 suš. 

 SZ- 9E  (4 až 5 m) – 9 890 mg.kg
-1

 suš. 

 SZ-6E  (4 až 5 m) – 2 280 mg.kg
-1

 suš. 

Vo vyšších horizontoch (SZ-9A,B,C a SZ-6A,B,C,D) neboli zistené ropné látky. 

Koncentrácie všetkých ostatných sledovaných parametrov v zeminách ani v jednej vzorke 

nepresiahli limitné hodnoty indikačného kritéria ID. 

 

Za účelom overenia možnosti vylúhovania znečisťujúcich látok zo zemín v pásme 

prevzdušnenia boli odobraté vzorky na stanovenie vo výluhu. Vo výluhoch bol stanovený 

ukazovateľ NEL IR. Výsledky stanovenia výluhov uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 28 Výsledky stanovenia výluhov 

Parameter MS-7A MS-8A MS-9A 
MS-

10A 

MS-

11A 

MS-

12A 

NEL IR (mg.l
-1

) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 



 

 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

64 

 

Výsledky stanovení NEL IR vo výluhu potvrdzujú, že miestach odberu týchto vzoriek 

nedochádza  k vyplavovaniu ropných látok z vrchného horizontu z pásma prevzdušnenia do 

pásma nasýtenia.  

 

Znečistenie podzemnej vody 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené výsledky analýz vzoriek podzemnej vody odobratých 

z nevystrojených a vystrojených vrtov.  

 

Tabuľka 29 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd 

z nevystrojených vrtov SV – vzorky na stanovenie anorganických látok 

Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg 

Por. 

číslo 

vzorky 
Limit 

ID 0,1 1 1,5 0,1 0,005 0,15 0,05 0,03 0,002 

IT 0,2 2 5 0,2 0,02 0,3 0,1 0,15 0,005 

Jednotka mg.l
-1

 

SV 1A (ANORG) 0,10 0,07 0,13 0,07 <0,003 0,14 <0,02 <0,02 <0,0001 1 

SV 2A (ANORG) 0,18 0,15 0,33 0,13 <0,003 0,58 <0,02 <0,02 <0,0001 2 

SV 3A (ANORG) 0,06 <0,05 0,09 0,04 <0,003 0,16 <0,02 <0,02 <0,0001 3 

SV 4A (ANORG) 0,11 0,11 0,19 0,08 <0,003 0,42 <0,02 <0,02 <0,0001 4 

SV 5A (ANORG) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 5 

SV 6A (ANORG) 0,04 <0,05 0,04 <0,03 <0,003 0,063 <0,02 <0,02 <0,0001 6 

SV 7A (ANORG) 0,07 <0,05 0,09 <0,03 <0,003 0,16 <0,02 0,03 <0,0001 7 

SV 8A (ANORG) 0,03 <0,05 0,04 <0,03 <0,003 0,11 <0,02 <0,02 <0,0001 8 

SV 9A (ANORG) <0,01 <0,05 0,01 <0,03 <0,003 0,020 <0,02 <0,02 <0,0001 9 

SV 10A (ANORG) 0,04 <0,05 0,29 <0,03 <0,003 0,053 <0,02 <0,02 <0,0001 10 

SV 11A (ANORG) 0,03 <0,05 0,05 <0,03 <0,003 0,046 <0,02 <0,02 <0,0001 11 

SV 12A (ANORG) 0,02 <0,05 0,03 <0,03 <0,003 0,029 <0,02 <0,02 <0,0001 12 

SV 13A (ANORG) 0,04 <0,05 0,10 <0,03 <0,003 0,072 <0,02 0,03 <0,0001 13 

SV 14A (ANORG) 0,04 <0,05 0,04 <0,03 <0,003 0,047 <0,02 <0,02 <0,0001 14 

SV 15A (ANORG) 0.05 <0,05 0.05 <0,03 <0,003 0.062 <0,02 <0,02 <0,0001 15 

SV 16A (ANORG) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 0.015 <0,02 <0,02 <0,0001 16 

SV 17A (ANORG) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 0.034 <0,02 <0,02 <0,0001 17 

SV 18A (ANORG) 0.02 <0,05 0.02 <0,03 <0,003 0.052 <0,02 <0,02 <0,0001 18 

SV 19A (ANORG) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 0.033 <0,02 <0,02 <0,0001 19 

SV 20A (ANORG) <0,01 <0,05 0.01 <0,03 <0,003 0.017 <0,02 <0,02 <0,0001 20 

SV 21A (ANORG) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 21 

SV 22A (ANORG) 0.04 <0,05 0.05 <0,03 <0,003 0.071 <0,02 <0,02 <0,0001 22 

SV 23A (ANORG) 0.04 <0,05 0.03 <0,03 <0,003 0.12 <0,02 <0,02 <0,0001 23 

SV 24A (ANORG) 0.06 0.07 0.09 <0,03 <0,003 0.12 <0,02 <0,02 <0,0001 24 

SV 25A (ANORG) 0.04 <0,05 0.05 <0,03 <0,003 0.12 <0,02 <0,02 <0,0001 25 

SV 1B (ANORG) 0,05 <0,05 0,09 <0,03 <0,003 0,13 <0,02 0,04 <0,0001 26 

SV 2B (ANORG) 0,05 <0,05 0,06 <0,03 <0,003 0,14 <0,02 <0,02 <0,0001 27 

SV 3B (ANORG) 0,19 0,18 0,21 0,16 <0,003 0,73 <0,02 <0,02 <0,0001 28 

SV 4B (ANORG) 0,04 <0,05 0,03 <0,03 <0,003 0,077 <0,02 <0,02 <0,0001 29 

SV 5B (ANORG) 0,15 <0,05 0,13 <0,03 <0,003 0,23 <0,02 <0,02 0,0002 30 

SV 6B (ANORG) 0,07 <0,05 0,08 0,04 <0,003 0,19 <0,02 0,03 <0,0001 31 
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Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg 

Por. 

číslo 

vzorky 
Limit 

ID 0,1 1 1,5 0,1 0,005 0,15 0,05 0,03 0,002 

IT 0,2 2 5 0,2 0,02 0,3 0,1 0,15 0,005 

Jednotka mg.l
-1

 

SV 7B (ANORG) 0,10 0,10 0,11 0,05 <0,003 0,34 <0,02 <0,02 <0,0001 32 

SV 8B (ANORG) 0,08 0,07 0,13 0,05 <0,003 0,25 <0,02 <0,02 <0,0001 33 

SV 9B (ANORG) 0,03 <0,05 0,06 <0,03 <0,003 0,084 <0,02 <0,02 <0,0001 34 

SV 10B (ANORG) 0,15 0,16 1,5 0,05 <0,003 0,24 <0,02 <0,02 <0,0001 35 

SV 11B (ANORG) 0,01 <0,05 0,02 <0,03 <0,003 0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 36 

SV 12B (ANORG) 0,07 0,09 0,13 0,06 <0,003 0,18 <0,02 <0,02 <0,0001 37 

SV 13B (ANORG) 0,07 0,06 0,12 <0,03 <0,003 0,15 <0,02 <0,02 <0,0001 38 

SV 14B (ANORG) 0,07 <0,05 0,10 0,04 <0,003 0,16 <0,02 <0,02 <0,0001 39 

SV 15B (ANORG) 0,04 <0,05 0,03 <0,03 <0,003 0,064 <0,02 <0,02 <0,0001 40 

SV 16B (ANORG) 0,06 <0,05 0,14 <0,03 <0,003 0,25 <0,02 <0,02 <0,0001 41 

SV 17B (ANORG) 0,04 <0,05 0,04 <0,03 <0,003 0,16 <0,02 <0,02 <0,0001 42 

SV 18B (ANORG) 0,06 <0,05 0,06 <0,03 <0,003 0,17 <0,02 <0,02 <0,0001 43 

SV 19B (ANORG) 0,05 <0,05 0,04 <0,03 <0,003 0,13 <0,02 <0,02 <0,0001 44 

SV 20B (ANORG) 0,04 <0,05 0,04 <0,03 <0,003 0,061 <0,02 <0,02 <0,0001 45 

SV 21B (ANORG) 0,08 <0,05 0,12 0,04 <0,003 0,097 <0,02 <0,02 <0,0001 46 

SV 22B (ANORG) 0,08 0,06 0,10 0,07 <0,003 0,17 <0,02 <0,02 <0,0001 47 

SV 23B (ANORG) 0,08 0,07 0,09 0,06 <0,003 0,22 <0,02 <0,02 <0,0001 48 

SV 24B (ANORG) 0,10 0,14 0,17 0,03 <0,003 0,21 <0,02 <0,02 <0,0001 49 

SV 25B (ANORG) 0,05 <0,05 0,06 0,04 <0,003 0,15 <0,02 <0,02 <0,0001 50 
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Tabuľka 30 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd z nevystrojených vrtov SV – vzorky na stanovenie 

organických látok 

Označenie vzorky CN- 
NEL 

IR 
fenoly  VC 1

,1
-

d
ic

h
ló

re
té

n
 

d
ic

h
ló

re
tá

n
 

tr
a
n

s 
1
,2

-

d
ic

h
ló

re
té

n
 

DCE 

ch
lo

ro
fo

rm
 

te
tr

a
ch

ló
rm

et
á
n

 

1
,2

-

d
ic

h
lo

re
tá

n
 

TCE PCE suma BTEX suma PAU 

P
o
ra

d
o
v
é 

č.
 v

zo
rk

y
 

Limit 
ID 0,04 0,5 0,015 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 - 60 

IT 0,075 1 0,06 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 - 120 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

SV 1A (ORG) <0,004 0,31 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 6,4 1,3 <5 <0,12 1 

SV 2A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,6 <1,0 <5 <0,12 2 

SV 3A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,8 1,2 <5 <0,12 3 

SV 4A (ORG) <0,004 <0,05 0,020 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,1 1,1 <5 <0,12 4 

SV 5A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <5 <0,12 5 

SV 6A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 19,2 <1,0 <1,0 <1,0 46,7 17,8 <5 <0,12 6 

SV 7A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 16,1 <1,0 <1,0 <1,0 62,6 12,7 <5 <0,12 7 

SV 8A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 8,5 5,5 <5 <0,12 8 

SV 9A (ORG) <0,004 0,95 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 <5 0,16 9 

SV 10A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 7,3 2,2 <5 <0,12 10 

SV 11A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 3,3 1,5 <5 <0,12 11 

SV 12A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,6 4,2 <5 <0,12 12 

SV 13A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,7 2,0 <5 <0,12 13 

SV 14A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7,1 <1,0 <1,0 <1,0 31,6 11,8 <5 <0,12 14 

SV 15A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,9 2,5 <5 <0,12 29 

SV 16A (ORG) 0,022 <0,05 <0,010 0,7 1,6 <1,0 <1,0 90,9 <1,0 <1,0 <1,0 627 279 <5 <0,12 30 

SV 17A (ORG) 0,064 <0,05 <0,010 0,6 <1,0 <1,0 1,0 61,7 <1,0 <1,0 <1,0 590 228 <5 <0,12 31 

SV 18A (ORG) 0,039 <0,05 <0,010 0,5 <1,0 <1,0 <1,0 21,7 <1,0 <1,0 <1,0 261 123 <5 <0,12 32 

SV 19A (ORG) 0,042 <0,05 0,013 0,5 <1,0 <1,0 1,0 74,7 <1,0 <1,0 <1,0 249 362 <5 <0,12 33 
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Označenie vzorky CN- 
NEL 

IR 
fenoly  VC 1

,1
-

d
ic

h
ló

re
té

n
 

d
ic

h
ló

re
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n
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n
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DCE 
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rm

et
á
n

 

1
,2
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TCE PCE suma BTEX suma PAU 

P
o
ra

d
o
v
é 

č.
 v

zo
rk

y
 

Limit 
ID 0,04 0,5 0,015 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 - 60 

IT 0,075 1 0,06 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 - 120 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

SV 20A (ORG) <0,004 0,28 <0,010 11,3 1,4 <1,0 1,7 656 <1,0 <1,0 <1,0 91,4 47,7 <5 <0,12 34 

SV 21A (ORG) <0,004 0,08 <0,010 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 4,9 <1,0 <1,0 <1,0 6,9 20,9 <5 <0,12 35 

SV 22A (ORG) <0,004 0,05 0,017 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 10,9 <1,0 <1,0 <1,0 31,9 9,3 <5 <0,12 36 

SV 23A (ORG) <0,004 <0,05 0,013 0,9 <1,0 <1,0 <1,0 12,6 <1,0 <1,0 <1,0 26,9 9,5 <5 <0,12 37 

SV 24A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 5,1 9,5 <5 <0,12 38 

SV 25A (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 4,6 4,8 <5 <0,12 39 

SV 1B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6,8 <1,0 <1,0 <1,0 36,6 4,2 <5 <0,12 15 

SV 2B (ORG) <0,004 0,11 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,3 <1,0 <5 <0,12 16 

SV 3B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,9 <1,0 <1,0 <1,0 7,7 1,1 <5 <0,12 17 

SV 4B (ORG) <0,004 0,15 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,4 <1,0 <5 <0,12 18 

SV 5B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <5 <0,12 19 

SV 6B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 24,2 <1,0 <1,0 <1,0 60,2 19,9 <5 <0,12 20 

SV 7B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 24,0 <1,0 <1,0 <1,0 92,6 18,7 <5 <0,12 21 

SV 8B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 11,5 <1,0 <1,0 <1,0 43,5 4,6 <5 <0,12 22 

SV 9B (ORG) <0,004 2,80 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,2 <1,0 <1,0 <1,0 10,2 3,3 <5 <0,12 23 

SV 10B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7,4 <1,0 <1,0 <1,0 27,6 2,6 <5 <0,12 24 

SV 11B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6,4 <1,0 <1,0 <1,0 12,3 2,6 <5 <0,12 25 

SV 12B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6,6 <1,0 <1,0 <1,0 12,4 2,9 <5 <0,12 26 

SV 13B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 17,1 <1,0 <1,0 <1,0 41,2 5,7 <5 <0,12 27 

SV 14B (ORG) <0,004 <0,05 <0,010 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 24,4 <1,0 <1,0 <1,0 94,6 33,0 <5 <0,12 28 

SV 15B (ORG) <0,004 <0,05 0,013 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,6 2,2 <5 <0,12 40 

SV 16B (ORG) 0,067 0,12 <0,010 0,4 <1,0 <1,0 <1,0 48,2 <1,0 <1,0 <1,0 441 129 <5 <0,12 41 
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Označenie vzorky CN- 
NEL 

IR 
fenoly  VC 1
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TCE PCE suma BTEX suma PAU 

P
o
ra

d
o
v
é 

č.
 v

zo
rk

y
 

Limit 
ID 0,04 0,5 0,015 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 - 60 

IT 0,075 1 0,06 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 - 120 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

SV 17B (ORG) 0,077 <0,05 <0,010 0,7 1,4 <1,0 1,2 71,8 <1,0 <1,0 <1,0 794 261 <5 <0,12 42 

SV 18B (ORG) 0,056 <0,05 <0,010 0,5 <1,0 <1,0 <1,0 29,6 <1,0 <1,0 <1,0 368 147 <5 <0,12 43 

SV 19B (ORG) 0,049 <0,05 <0,010 0,5 <1,0 <1,0 1,2 63,9 <1,0 <1,0 <1,0 473 434 <5 <0,12 44 

SV 20B (ORG) <0,004 0,23 <0,010 11,5 1,5 <1,0 2,2 695 <1,0 <1,0 <1,0 120 54,5 <5 0,12 45 

SV 21B (ORG) <0,004 0,60 <0,010 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 5,8 <1,0 <1,0 <1,0 8,3 18,6 <5 <0,12 46 

SV 22B (ORG) <0,004 0,32 0,16 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 8,9 <1,0 <1,0 <1,0 25,6 10,4 <5 <0,12 47 

SV 23B (ORG) <0,004 0,05 <0,010 0,3 <1,0 <1,0 <1,0 14,6 <1,0 <1,0 <1,0 40,2 13,7 <5 <0,12 48 

SV 24B (ORG) <0,004 0,11 <0,010 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 2,4 <1,0 <1,0 <1,0 7,3 20,1 <5 <0,12 49 

SV 25B (ORG) <0,004 0,10 <0,010 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 3,3 <1,0 <1,0 <1,0 9,1 5,7 <5 <0,12 50 

 

 

Tabuľka 31 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd zo starších monitorovacích  vrtov a studní – vzorky na 

stanovenie anorganických látok -1. kolo 

Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg Ag B 

P
o
ra

d
o

v
é 

č.
 

v
zo

rk
y
 

Limit 
ID 0,1 1 1,5 0,1 0,005 0,15 0,05 0,03 0,002 - 0,5 

IT 0,2 2 5 0,2 0,02 0,3 0,1 0,15 0,005 - 1 

Jednotka mg.l
-1

 

VS - 1 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 <0,05 1 

VS - 2 (ANOR) <0,01 <0,05 0,02 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,11 2 
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Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg Ag B 

P
o
ra

d
o
v
é 

č.
 

v
zo

rk
y
 

Limit 
ID 0,1 1 1,5 0,1 0,005 0,15 0,05 0,03 0,002 - 0,5 

IT 0,2 2 5 0,2 0,02 0,3 0,1 0,15 0,005 - 1 

Jednotka mg.l
-1

 

VS - 3 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 0,042 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,11 3 

VS - 4 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,11 4 

VS - 5 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,05 5 

VS - 6 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 0,0005 <0,01 0,53 6 

VS - 7 (ANOR) <0,01 <0,05 0,06 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 0,0002 <0,01 0,11 7 

VS - 8 (ANOR) <0,01 <0,05 0,32 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 0,0003 <0,01 0,48 8 

VS - 9 (ANOR) <0,01 <0,05 0,49 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 0,0011 <0,01 0,13 9 

VS - 10 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 0,0009 <0,01 0,06 10 

VS - 11 (ANOR) <0,01 <0,05 0,38 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,16 11 

ST - 3 (ANOR) <0,01 <0,05 0,05 <0,03 <0,003 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 - <0,05 12 

 

pokrač. tab. č. 31 

Ozn. vzorky NH4 NO2 Ncelk SO4 sulfidy Cl TOC Pcelk 

Limit 
ID 1,2 0,4 - - 0,15 150 2 - 

IT 2,4 0,5 - - 0,3 250 5 - 

Jednotka mg.l
-1

 

VS - 1 (ANOR) 0,11 0,01 4,17 9 <0,02 5,0 12,5 <0,15 

VS - 2 (ANOR) <0,05 0,02 3,58 178 <0,02 110 11,7 <0,15 

VS - 3 (ANOR) <0,05 0,01 4,45 162 <0,02 102 11,8 <0,15 

VS - 4 (ANOR) 0,2 0,01 5,17 132 <0,02 90,7 9,31 <0,15 

VS - 5 (ANOR) <0,05 0,21 3,27 198 <0,02 164 3,81 <0,15 

VS - 6 (ANOR) <0,05 0,01 3,50 193 <0,02 203 3,72 <0,15 

VS - 7 (ANOR) <0,05 0,14 22,7 203 <0,02 307 2,06 <0,15 

VS - 8 (ANOR) <0,05 0,04 50,6 182 <0,02 82,7 2,55 <0,15 



 

 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

70 

 

VS - 9 (ANOR) 0,1 0,33 1,34 113 <0,02 103 2,51 <0,15 

VS - 10 (ANOR) <0,05 0,01 11,0 142 <0,02 60 2,15 <0,15 

VS - 11 (ANOR) <0,05 0,18 7,77 183 <0,02 96,1 3,63 <0,15 

ST - 3 (ANOR) <0,05 - 11,3 182 <0,02 107 7,78 <0,15 
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Tabuľka 32 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd zo starších 

monitorovacích  vrtov a studní – vzorky na stanovenie anorganických látok - 2. a 3. kolo 

Označenie 

vzorky 
olovo (Pb) chrom (Cr) cín (Sn) 

Poradové č. 

vzorky 
Limit 

ID 0,1 0,15 0,03 

IT 0,2 0,30 0,15 

Jednotka mg.l
-1

 

2. kolo (A – vrchný horizont, B spodný horizont) 

VS - 1A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 1 

VS - 2A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 2 

VS - 3A (ANORG) <0,03 0.056 <0,02 3 

VS - 4A (ANORG) <0,03 0.10 <0,02 4 

VS - 5A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 5 

VS - 6A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 6 

VS - 7A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 7 

VS - 8A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 8 

VS - 9A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 9 

VS - 10A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 10 

VS - 11A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 11 

ST - 3A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 12 

VS - 1B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 13 

VS - 2B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 14 

VS - 3B (ANORG) <0,03 0.088 <0,02 15 

VS - 4B (ANORG) <0,03 0.083 <0,02 16 

VS - 5B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 17 

VS - 6B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 18 

VS - 7B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 19 

VS - 8B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 20 

VS - 9B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 21 

VS - 10B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 22 

VS - 11B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 23 

ST - 3B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 24 

3. kolo (C – vrchný horizont, D spodný horizont) 

VS - 1C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 1 

VS - 2C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 2 

VS - 3C (ANORG) <0,03 0.074 <0,02 3 

VS - 4C (ANORG) <0,03 0.096 <0,02 4 

VS - 5C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 5 

VS - 6C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 6 

VS - 7C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 7 

VS - 8C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 8 

VS - 9C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 9 

VS - 10C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 10 

VS - 11C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 11 

ST - 3C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 12 

VS - 1D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 13 

VS - 2D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 14 

VS - 3D (ANORG) <0,03 0.071 <0,02 15 
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Označenie 

vzorky 
olovo (Pb) chrom (Cr) cín (Sn) 

Poradové č. 

vzorky Limit 
ID 0,1 0,15 0,03 

IT 0,2 0,30 0,15 

Jednotka mg.l
-1

 

VS - 4D (ANORG) <0,03 0.11 <0,02 16 

VS - 5D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 17 

VS - 6D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 18 

VS - 7D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 19 

VS - 8D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 20 

VS - 9D(ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 21 

VS - 10D(ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 22 

VS - 11D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 23 

ST - 3D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 24 
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Tabuľka 33 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd zo starších monitorovacích  vrtov a studní – vzorky na 

stanovenie organických látok – 1. kolo 

Označenie 

vzorky 
NEL IR VC 

1
,1

-d
ic

h
ló

re
té

n
 

d
ic

h
ló

re
tá

n
 

tr
a
n

s 
1
,2

-d
ic

h
ló

re
té

n
 

DCE 

ch
lo

ro
fo

rm
 

te
tr

a
ch

ló
rm

et
á
n

 

1
,2

-d
ic

h
lo

re
tá

n
 

TCE PCE 

P
o
ra

d
o
v
é 

 č
. 

v
zo

rk
y
 

Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

VS - 1 (ORG) <0,05 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 36,5 1 

VS - 2 (ORG) 0,10 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 12,2 <1,0 <1,0 <1,0 63,9 11,1 2 

VS - 3 (ORG) 0,13 4,6 <1,0 <1,0 2,0 151 <1,0 <1,0 <1,0 127 74,1 3 

VS - 4 (ORG) < 0,05 21,5 <1,0 <1,0 8,8 1770 <1,0 <1,0 <1,0 2340 160 4 

VS - 5 (ORG) < 0,05 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 6,8 <1,0 <1,0 <1,0 67,9 3,5 5 

VS - 6 (ORG) 0,13 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7,3 87,5 6 

VS - 7 (ORG) < 0,05 0,3 1,2 <1,0 <1,0 38,7 <1,0 <1,0 <1,0 284 11,3 7 

VS - 8 (ORG) < 0,05 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8 

VS - 9 (ORG) < 0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 11,3 <1,0 <1,0 <1,0 43,4 8,3 9 

VS - 10 (ORG) < 0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,6 43,2 10 

VS - 11 (ORG) 0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 11 

ST - 3 (ORG) 0,12 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 0,2 <0,5 <0,5 12 
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pokrač. tab. č. 33 

Ozn. vzorky Jednosýtne fenoly Uhľovodíky C10-C40 Suma BTEX 
Suma 

PAU 

Suma 

PCB 
Kyanidy celkové ChSKcr 

Limit 
IT 0,015 0,25 - 60 0,25 0,04 - 

ID 0,06 0,5 - 120 1,0 0,075 - 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 mg.l
-1

 

VS - 1 (ORG) 0,013 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 39 

VS - 2 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 38 

VS - 3 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 39 

VS - 4 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 0,006 27 

VS - 5 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 9 

VS - 6 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 6 

VS - 7 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 7 

VS - 8 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 7 

VS - 9 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 6 

VS - 10 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 5 

VS - 11 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 10 

ST - 3 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 - 28 
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Tabuľka 34 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd zo starších monitorovacích  vrtov a studní – vzorky na 

stanovenie organických látok - 2. a 3. kolo 

O
zn

a
če

n
ie

 

v
zo

rk
y
 

NEL IR VC 

1
,1

-d
ic

h
ló

re
té

n
 

d
ic

h
ló

re
tá

n
 

tr
a
n

s 
1
,2

-

d
ic

h
ló

re
té

n
 

DCE 

ch
lo

ro
fo

rm
 

te
tr

a
ch

ló
rm

et
á

n
 

1,2-dichloretán TCE PCE 

P
o
ra

d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

2. kolo (A – vrchný horizont, B spodný horizont) 

VS - 1A (ORG) <0,05 

 

1 

VS - 2A (ORG) <0,05 2 

VS - 3A (ORG) <0,05 3 

VS - 4A (ORG) <0,05 4 

VS - 5A (ORG) <0,05 5 

VS - 6A (ORG) <0,05 6 

VS - 7A (ORG) <0,05 7 

VS - 8A (ORG) <0,05 8 

VS - 9A (ORG) <0,05 9 

VS - 10A (ORG) <0,05 10 

VS - 11A (ORG) <0,05 11 

ST - 3A (ORG) 0.11 12 

VS - 1B (ORG) 

 

<0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6.5 1.6 13 

VS - 2B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 12.0 <1,0 <1,0 <1,0 66.4 17.2 14 

VS - 3B (ORG) 33.7 <1,0 <1,0 1.9 152 <1,0 <1,0 <1,0 242 113 15 

VS - 4B (ORG) 118 11.5 <1,0 15.5 2720 <1,0 <1,0 <1,0 1440 109 16 

VS - 5B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 6.2 <1,0 <1,0 <1,0 21.2 1.7 17 
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O
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a
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NEL IR VC 

1
,1

-d
ic

h
ló

re
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n
 

d
ic

h
ló

re
tá

n
 

tr
a
n

s 
1
,2

-

d
ic

h
ló

re
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n
 

DCE 

ch
lo

ro
fo

rm
 

te
tr

a
ch

ló
rm

et
á

n
 

1,2-dichloretán TCE PCE 

P
o
ra

d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

VS - 6B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5.1 17.0 18 

VS - 7B (ORG) 0.3 1.0 <1,0 <1,0 29.5 <1,0 <1,0 <1,0 267 11.0 19 

VS - 8B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.6 20 

VS - 9B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 12.5 <1,0 <1,0 <1,0 56.4 12.4 21 

VS - 10B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 4.2 55.9 22 

VS - 11B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 23 

ST - 3B (ORG) 
 

<0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.0 37.9 24 

3. kolo (C – vrchný horizont, D spodný horizont)  

VS - 1C (ORG) <0,05 

 

1 

VS - 2C (ORG) <0,05 2 

VS - 3C (ORG) <0,05 3 

VS - 4C (ORG) <0,05 4 

VS - 5C (ORG) <0,05 5 

VS - 6C (ORG) <0,05 6 

VS - 7C (ORG) <0,05 7 

VS - 8C (ORG) 0.05 8 

VS - 9C (ORG) <0,05 9 

VS - 10C (ORG) <0,05 10 

VS - 11C (ORG) <0,05 11 

ST - 3C (ORG) 0.17 12 

VS - 1D (ORG) 
 

<0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7.9 1.7 13 
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á
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1,2-dichloretán TCE PCE 

P
o
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d
o
v
é 
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o
 

Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

VS - 2D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 8.9 <1,0 <1,0 <1,0 21.1 1.4 14 

VS - 3D (ORG) 39.3 <1,0 <1,0 2.5 156 <1,0 <1,0 <1,0 244 109 15 

VS - 4D (ORG) 61.2 6,0 <1,0 7.5 2000 <1,0 <1,0 <1,0 600 18.2 16 

VS - 5D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 5.7 <1,0 <1,0 <1,0 19.7 4.5 17 

VS - 6D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5.3 21.6 18 

VS - 7D (ORG) 0.2 1,1 <1,0 <1,0 34.8 <1,0 <1,0 <1,0 244 11.9 19 

VS - 8D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3.2 20 

VS - 9D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 8.0 <1,0 <1,0 <1,0 14.1 2.8 21 

VS - 10D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.1 6.6 22 

VS - 11D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.6 23 

ST - 3D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 24 
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Tabuľka 35 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd z monitorovacích  vrtov MS  – vzorky na stanovenie 

anorganických látok  - 1. kolo 

Označenie 

vzorky 
Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sn Hg Ag B 

Poradové 

č. vzorky Limit 
ID 0,1 1 1,5 0,1 0,005 0,15 0,05 0,03 0,002 - 0,5 

IT 0,2 2 5 0,2 0,02 0,3 0,1 0,15 0,005 - 1 

Jednotka mg.l
-1

 

MS – 1 

(ANOR) 
0,03 <0,05 0,11 <0,03 <0,03 0,031 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,20 1 

MS - 2 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,03 0,014 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,23 2 

MS - 3 (ANOR) 0,06 0,07 0,09 0,07 <0,03 0,024 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,21 3 

MS - 4 (ANOR) 0,02 <0,05 0,02 <0,03 <0,03 0,024 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,19 4 

MS - 5 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,14 5 

MS - 6 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,15 6 

MS - 7 (ANOR) <0,01 <0,05 0,02 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 0,0003 <0,01 0,22 7 

MS - 8 (ANOR) 0,02 <0,05 0,04 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 0,0001 <0,01 0,30 8 

MS - 9 (ANOR) 0,05 0,08 0,08 0,05 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 0,0002 <0,01 0,11 9 

MS - 10 (ANOR) 0,02 <0,05 0,05 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 0,0003 <0,01 0,17 10 

MS - 11 (ANOR) 0,01 <0,05 0,01 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 0,0002 <0,01 0,14 11 

MS – 12(ANOR) <0,01 <0,05 0,02 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 0,0004 <0,01 0,18 12 

MS - 13 (ANOR) 0,03 <0,05 0,05 0,04 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,24 13 

MS - 14 (ANOR) 0,02 <0,05 0,03 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,20 14 

MS - 15 (ANOR) 0,11 0,19 0,58 0,4 <0,03 0,12 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,11 15 

MS - 16 (ANOR) 0,09 0,09 0,18 0,1 <0,03 0,017 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,13 16 

MS - 17 (ANOR) 0,03 <0,05 0,05 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,10 17 

MS - 18 (ANOR) <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,03 <0,009 <0,02 <0,02 <0,0001 <0,01 0,20 18 
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Pokračovanie tab. 35 

Ozn. vzorky NH4 NO2 Ncelk SO4 sulfidy Cl TOC Pcelk 

Limit 
ID 1,2 0,4 - - 0,15 150 2 - 

IT 2,4 0,5 - - 0,3 250 5 - 

Jednotka mg.l
-1

 

MS – 1 (ANOR) 0,41 1,73 7,91 174 <0,02 92,5 10,2 0,78 

MS - 2 (ANOR) 0,21 0,76 6,47 167 <0,02 67,0 13,1 <0,15 

MS - 3 (ANOR) 0,65 1,43 6,70 119 <0,02 112 20,9 2,0 

MS - 4 (ANOR) 0,14 0,70 6,41 96 <0,02 98,9 14,9 0,6 

MS - 5 (ANOR) <0,05 0,84 6,13 122 <0,02 103 8,41 0,41 

MS - 6 (ANOR) <0,05 1,67 7,65 151 <0,02 47,3 12,3 0,22 

MS - 7 (ANOR) 0,32 0,46 2,11 100 <0,02 53,1 <2,0 0,42 

MS - 8 (ANOR) 5,33 1,24 45,0 79 <0,02 21,1 6,65 0,4 

MS - 9 (ANOR) 0,43 0,98 3,51 74 <0,02 74,9 <2,0 1,0 

MS - 10 (ANOR) 0,11 0,24 12,7 50 <0,02 32,7 <2,0 0,31 

MS - 11 (ANOR) 0,19 0,37 14,0 196 <0,02 175 <2,0 <0,15 

MS – 12(ANOR) 0,54 0,22 14,7 94 <0,02 52,9 <2,0 0,28 

MS - 13 (ANOR) 0,17 0,11 6,36 126 <0,02 42,9 3,72 0,35 

MS - 14 (ANOR) 0,40 1,60 10,3 220 <0,02 95,2 4,27 0,33 

MS - 15 (ANOR) 1,08 6,91 12,9 73 <0,02 50,1 2,73 <0,15 

MS - 16 (ANOR) 0,11 3,93 17,8 114 <0,02 60 3,14 2,0 

MS - 17 (ANOR) 0,07 0,46 4,90 29 <0,02 21,6 <2,0 0,37 

MS - 18 (ANOR) 0,88 1,65 5,15 13 <0,02 69,5 <2,0 <0,15 
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Tabuľka 36 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd z 

monitorovacích  vrtov MS  – vzorky na stanovenie anorganických látok  - 2. a 3. kolo 

Označenie 

vzorky 
olovo (Pb) chrom (Cr) cín (Sn) 

Poradové číslo Limit 
ID 0,1 0,15 0,03 

IT 0,2 0,30 0,15 

Jednotka mg.l
-1

 

2. kolo (A – vrchný horizont, B spodný horizont) 

MS - 1A (ANORG) <0,03 0.030 <0,02 1 

MS - 2A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 2 

MS - 3A (ANORG) <0,03 0.017 <0,02 3 

MS - 4A (ANORG) <0,03 0.043 <0,02 4 

MS - 5A (ANORG) <0,03 0.018 <0,02 5 

MS - 6A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 6 

MS - 7A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 7 

MS - 8A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 8 

MS - 9A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 9 

MS - 10A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 10 

MS - 11A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 11 

MS - 12A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 12 

MS - 13A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 13 

MS - 14A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 14 

MS - 15A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 15 

MS - 16A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 16 

MS - 17A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 17 

MS - 18A (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 18 

MS - 1B (ANORG) <0,03 0.045 <0,02 19 

MS - 2B (ANORG) <0,03 0.013 <0,02 20 

MS - 3B (ANORG) <0,03 0.025 <0,02 21 

MS - 4B (ANORG) <0,03 0.053 <0,02 22 

MS - 5B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 23 

MS - 6B (ANORG) <0,03 0.022 <0,02 24 

MS - 7B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 25 

MS - 8B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 26 

MS - 9B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 27 

MS - 10B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 28 

MS - 11B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 29 

MS - 12B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 30 

MS - 13B (ANORG) 0.04 <0,009 <0,02 31 

MS - 14B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 32 

MS - 15B (ANORG) 0.12 0.050 <0,02 33 

MS - 16B (ANORG) 0.08 0.021 <0,02 34 

MS - 17B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 35 

MS - 18B (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 36 

3. kolo (C – vrchný horizont, D spodný horizont) 

MS - 1C (ANORG) <0,03 0.011 <0,02 1 

MS - 2C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 2 

MS - 3C (ANORG) <0,03 0.014 <0,02 3 
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Označenie 

vzorky 
olovo (Pb) chrom (Cr) cín (Sn) 

Poradové číslo 
Limit 

ID 0,1 0,15 0,03 

IT 0,2 0,30 0,15 

Jednotka mg.l
-1

 

MS - 4C (ANORG) <0,03 0.052 <0,02 4 

MS - 5C (ANORG) 0.03 0.030 <0,02 5 

MS - 6C (ANORG) <0,03 0.009 <0,02 6 

MS - 7C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 7 

MS - 8C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 8 

MS - 9C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 9 

MS - 10C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 10 

MS - 11C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 11 

MS - 12C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 12 

MS - 13C (ANORG) 0.04 <0,009 <0,02 13 

MS - 14C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 14 

MS - 15C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 15 

MS - 16C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 16 

MS - 17C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 17 

MS - 18C (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 18 

MS - 1D (ANORG) <0,03 0.012 <0,02 19 

MS - 2D (ANORG) <0,03 0.020 <0,02 20 

MS - 3D (ANORG) <0,03 0.025 <0,02 21 

MS - 4D (ANORG) <0,03 0.060 <0,02 22 

MS - 5D (ANORG) <0,03 0.013 <0,02 23 

MS - 6D (ANORG) 0.05 0.038 <0,02 24 

MS - 7D (ANORG) 0.05 <0,009 <0,02 25 

MS - 8D (ANORG) 0.04 <0,009 <0,02 26 

MS - 9D (ANORG) 0.05 <0,009 <0,02 27 

MS - 10D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 28 

MS - 11D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 29 

MS - 12D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 30 

MS - 13D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 31 

MS - 14D (ANORG) 0.03 <0,009 <0,02 32 

MS - 15D (ANORG) 0.11 0.036 <0,02 33 

MS - 16D (ANORG) 0.07 <0,009 <0,02 34 

MS - 17D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 35 

MS - 18D (ANORG) <0,03 <0,009 <0,02 36 
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Tabuľka 37 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd z monitorovacích  vrtov MS – vzorky na stanovenie 

organických látok  - 1. kolo 

Označenie 

vzorky 
NEL IR VC 1
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Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10  

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20  

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

  

MS – 1(ORG) <0,05 2,0 1,4 <1,0 1,0 125 <1,0 <1,0 <1,0 573 113 1 

MS - 2 (ORG) 0,07 0,4 <1,0 <1,0 <1,0 18,3 <1,0 <1,0 <1,0 131 111 2 

MS - 3 (ORG) 0,10 0,8 1,1 <1,0 1,2 94,8 <1,0 <1,0 <1,0 496 192 3 

MS - 4 (ORG) <0,05 0,7 <1,0 <1,0 <1,0 51,5 <1,0 <1,0 <1,0 177 187 4 

MS - 5 (ORG) <0,05 0,7 1,9 <1,0 2,5 19,7 2,7 <1,0 1,8 1930 124 5 

MS - 6 (ORG) 0,13 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 7,7 <1,0 <1,0 <1,0 107 55,1 6 

MS - 7 (ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 12,3 <1,0 <1,0 <1,0 33,4 73,2 7 

MS - 8 (ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 5,5 52,1 8 

MS - 9 (ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,2 <1,0 <1,0 <1,0 38,7 47,8 9 

MS - 10 (ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,9 <1,0 <1,0 <1,0 6,2 36,3 10 

MS - 11 (ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,6 <1,0 <1,0 <1,0 29,1 43,0 11 

MS – 12(ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,6 43,9 12 

MS - 13 (ORG) <0,05 2,2 1,7 <1,0 1,4 144 <1,0 <1,0 <1,0 336 158 13 

MS - 14 (ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 121 <1,0 <1,0 <1,0 21,5 46,2 14 

MS - 15 (ORG) 0,19 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,8 <1,0 <1,0 <1,0 15,2 46,5 15 

MS - 16 (ORG) 0,20 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 9,0 <1,0 <1,0 <1,0 24,5 35,0 16 

MS - 17 (ORG) 0,06 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,4 <1,0 <1,0 <1,0 7,2 14,6 17 

MS - 18 (ORG) <0,05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6,2 33,3 18 
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Pokračovanie tab.37 

Ozn. vzorky Jednosýtne fenoly Uhľovodíky C10-C40 Suma BTEX 
Suma 

PAU 

Suma 

PCB 
Kyanidy celkové ChSKcr 

Limit 
IT 0,015 0,25 - 60 0,25 0,04 - 

ID 0,06 0,5 - 120 1,0 0,075 - 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 mg.l
-1

 

MS – 1(ORG) <0,01 <0,2 7,6 <0,12 <0,028 0,028 29 

MS - 2 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 0,023 33 

MS - 3 (ORG) 0,013 <0,2 <5 <0,12 <0,028 0,015 57 

MS - 4 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 0,006 42 

MS - 5 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 0,004 26 

MS - 6 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 37 

MS - 7 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 <5 

MS - 8 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 19 

MS - 9 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 <5 

MS - 10 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 <5 

MS - 11 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 <5 

MS – 12(ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 <5 

MS - 13 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 10 

MS - 14 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 12 

MS - 15 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 7 

MS - 16 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 9 

MS - 17 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 5 

MS - 18 (ORG) <0,01 <0,2 <5 <0,12 <0,028 <0,004 8 

 

 

 



 

 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

84 

 

Tabuľka 38 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd z monitorovacích  vrtov MS – vzorky na stanovenie 

organických látok  - 2. a 3. kolo 
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Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

2. kolo (A – vrchný horizont, B spodný horizont) 

MS - 1A (ORG) 0.05 

 

1 

MS - 2A (ORG) <0,05 2 

MS - 3A (ORG) <0,05 3 

MS - 4A (ORG) 0.05 4 

MS - 5A (ORG) 1.20 5 

MS - 6A (ORG) 0.15 6 

MS - 7A (ORG) <0,05 7 

MS - 8A (ORG) <0,05 8 

MS - 9A (ORG) <0,05 9 

MS - 10A (ORG) <0,05 10 

MS - 11A (ORG) <0,05 11 

MS - 12A (ORG) 0.05 12 

MS - 13A (ORG) <0,05 13 

MS - 14A (ORG) <0,05 14 

MS - 15A (ORG) <0,05 15 

MS - 16A (ORG) <0,05 16 
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Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

MS - 17A (ORG) <0,05 17 

MS - 18A (ORG) <0,05 18 

MS - 1B (ORG) 

 

1.0 1,7 <1,0 1.0 104 <1,0 <1,0 <1,0 1180 467 19 

MS - 2B (ORG) 0.3 <1,0 <1,0 <1,0 18.6 <1,0 <1,0 <1,0 194 137 20 

MS - 3B (ORG) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 52.2 <1,0 <1,0 <1,0 309 299 21 

MS - 4B (ORG) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 33.8 <1,0 <1,0 <1,0 77.0 18.7 22 

MS - 5B (ORG) <2,0 6,2 <1,0 8.2 63.3 9.0 <1,0 7.2 6890 157 23 

MS - 6B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 3.8 <1,0 <1,0 <1,0 21.2 4.9 24 

MS - 7B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 4.9 <1,0 <1,0 <1,0 9.3 3.6 25 

MS - 8B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 4.0 <1,0 <1,0 <1,0 11.5 5.5 26 

MS - 9B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1.9 <1,0 <1,0 <1,0 3.9 3.2 27 

MS - 10B (ORG) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14.1 <1,0 <1,0 <1,0 62.7 34.1 28 

MS - 11B (ORG) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.4 2.3 29 

MS - 12B (ORG) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3.9 6.2 30 

MS - 13B (ORG) 0.5 <1,0 <1,0 <1,0 65.4 <1,0 <1,0 <1,0 51.2 7.3 31 

MS - 14B (ORG) 0.4 <1,0 <1,0 <1,0 86.2 <1,0 <1,0 <1,0 6.9 2.9 32 

MS - 15B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 <1,0 <1,0 <1,0 3.3 3.7 33 

MS - 16B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 2.1 <1,0 <1,0 <1,0 3.7 2.4 34 

MS - 17B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1.4 <1,0 <1,0 <1,0 2.3 2.0 35 
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Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

MS - 18B (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5.9 34.0 36 

3. kolo (C – vrchný horizont, D spodný horizont) 

MS - 1C (ORG) 0.09 

 

1 

MS - 2C (ORG) <0,05 2 

MS - 3C (ORG) 0.05 3 

MS - 4C (ORG) <0,05 4 

MS - 5C (ORG) 0.35 5 

MS - 6C (ORG) 0.05 6 

MS - 7C (ORG) 0.10 7 

MS - 8C (ORG) <0,05 8 

MS - 9C (ORG) 0.05 9 

MS - 10C (ORG) 0.09 10 

MS - 11C (ORG) <0,05 11 

MS - 12C (ORG) <0,05 12 

MS - 13C (ORG) <0,05 13 

MS - 14C (ORG) <0,05 14 

MS - 15C (ORG) <0,05 15 

MS - 16C (ORG) 0.06 16 

MS - 17C (ORG) <0,05 17 



 

 

Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

NZ (033)/Šurany – bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) 
Október 2015 

Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia 

 

87 

 

O
zn

a
če

n
ie

 

v
zo

rk
y

 

NEL IR VC 

1
,1

-

d
ic

h
lo

re
th

en
 

d
ic

h
lo

rm
et

h

a
n

 

tr
a
n

s 
1
,2

-

d
ic

h
lo

re
th

en
 

DCE 

ch
lo

ro
fo

rm
 

te
tr

a
ch

lo
rm

e

th
a
n

 

1
,2

-

d
ic

h
lo

re
th

a
n

 

TCE PCE 
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Limit 
ID 0,5 5 10 15 25 25 25 5 25 25 10 

IT 1 10 20 30 50 50 50 10 50 50 20 

Jednotka mg.l
-1

 μg.l
-1

 

MS - 18C (ORG) <0,05 18 

MS - 1D (ORG) 

 

0.9 1.6 <1,0 1.0 106 <1,0 <1,0 <1,0 891 282 19 

MS - 2D (ORG) 0.3 <1,0 <1,0 <1,0 17.2 <1,0 <1,0 <1,0 66.8 13.3 20 

MS - 3D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1.5 <1,0 <1,0 <1,0 21.4 26.9 21 

MS - 4D (ORG) 0.3 <1,0 <1,0 <1,0 33.2 <1,0 <1,0 <1,0 72.3 17.8 22 

MS - 5D (ORG) 1.2 6.5 <1,0 7.9 62.5 9.2 <1,0 7.9 7010 162 23 

MS - 6D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 3.9 <1,0 <1,0 <1,0 20.7 5.3 24 

MS - 7D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 8.3 <1,0 <1,0 <1,0 11.4 1.9 25 

MS - 8D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.1 26 

MS - 9D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 12.5 <1,0 <1,0 <1,0 56.5 14.5 27 

MS - 10D (ORG) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14.1 <1,0 <1,0 <1,0 62.2 35.3 28 

MS - 11D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.2 2.5 29 

MS - 12D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.2 1.4 30 

MS - 13D (ORG) 0.4 <1,0 <1,0 <1,0 63.6 <1,0 <1,0 <1,0 48.5 7.3 31 

MS - 14D (ORG) 0.5 <1,0 <1,0 <1,0 84.8 <1,0 <1,0 <1,0 6.8 3.0 32 

MS - 15D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1.3 <1,0 <1,0 <1,0 3.1 4.0 33 

MS - 16D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 2.3 <1,0 <1,0 <1,0 9.3 21.2 34 

MS - 17D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 1.2 <1,0 <1,0 <1,0 2.0 2.5 35 

MS - 18D (ORG) <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6.3 32.0 36 
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Tabuľka 39 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov v kontrolných vzorkách podzemných vôd 

– vzorka na stanovenie organických látok   

Označenie 

vzorky 
VC DCE TCE PCE 

Poradové č.  

vzorky Limit 
ID 5 25 25 10 

IT 10 50 50 20 

Jednotka μg.l
-1

 

K – 1(ORG) <1,0 <1,0 5,6 33,8 1 

 

 

Tabuľka 40 Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov v kontrolných vzorkách podzemných vôd 

– vzorka na stanovenie anorganických látok  

Označenie 

vzorky 
Pb 

Poradové  č. 

vzorky Limit 
ID 0,1 

IT 0,2 

Jednotka mg.l
-1

 

K – 1(ANORG) <0,03 1 

 

Kontrolné vzorky boli odobraté z vrtu MS-18. 

 

Voľná fáza znečisťujúcich látok 

Hrúbka voľnej fázy (LNAPL, DNAPL) bola zisťovaná v rámci režimových meraní prístrojom 

určeným na merania fázového rozhrania Solinst Interface Meter – model 122. Voľná fáza 

znečisťujúcich látok nebola zistená ani pri jednom meraní.  

  

Vyhodnotenia znečistenia podzemnej vody  

Výsledky analýz odobratých vzoriek podzemnej vody poukazujú na závažné znečistenie 

podzemnej vody.   

Dominantnými znečisťujúcimi látkami sú nasledovné alifatické chlórované uhľovodíky: 

 1,1,2,2-tetrachlóretén (PCE) 

 1,1,2-trichlóretén (TCE) 

 cis 1,2-dichlóretén (DCE) 

 Vinylchlorid (VC) 

 

Koncentrácie PCE a TCE nad IT limity boli zistené celoplošne v areáli bývalého Elitexu 

02 a STS. Najvyššia koncentrácia PCE 467 μg.l
-1

 (23 x IT hodnota) bola zistená vo vrte MS-1 

a najvyššia koncentrácia TCE 7 010 μg.l
-1

 (až 350 x IT hodnota) bola zistená vo vrte MS-5. 

Koncentrácie DCE nad IT hodnoty boli namerané na menšej ploche najmä, v juhozápadnej 

časti areálu. Tu, v staršom vrte VS-4, najvyššia koncentrácie DCE dosahovala hodnotu 2 720 

μg.l
-1

 (až 54,5 x IT hodnota). Nadlimitné koncentrácie VC (max. 21,5 μg.l
-1

 v staršom vrte 
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VS-4) boli zistené už iba na dvoch menších plochách v juhozápadnej časti areálu. IT limitom 

pre VC je hodnota 10 μg.l
-1

. 

Znečistenie ropnými látkami menšieho rozsahu bolo potvrdené na dvoch miestach, a to 

v okolí vrtu SZ-9 a v okolí vrtu MS-5. Najvyššia nameraná koncentrácia NEL IR dosiahla 

hodnotu 2 800 μg.l
-1

 (SZ-9), čo je 2,8 násobné prekročenie IT limitu. 

So znečistením chlórovanými a ropnými uhľovodíkmi súvisia aj vyššie koncentrácie TOC 

(max. 14 900 µg.l
-1

, IT limit = 5 000 µg.l
-1

). 

Ďalšími znečisťujúcimi látkami sú ťažké kovy – Cr, Ni, Pb a Sn. Koncentrácie  Cr a Pb 

prekračujú intervenčné kritériá (max. konc. Cr = 0,73 mg.l
-1

, IT hodnota pr Cr = 0,3 mg.l
-1

). 

Koncentrácie ostatných zistených ťažkých kovov už neprekračujú IT limity, avšak prekračujú 

ID limity. Znečistenie takéhoto typu bolo zaznamenané v centrálnej a najmä vo východnej 

časti skúmaného areálu.  

Znečistenie kyanidmi bolo zaznamenané bodovo v juhozápadnej časti bývalého areálu (vrty 

SZ-16 až SZ-19), v mieste kde bolo potvrdené znečistenie prchavými uhľovodíkmi. 

Maximálna nameraná koncentrácia iba tesne prekračuje IT limit.  

Prieskumom bolo potvrdené aj bodové znečistenie fenolmi a to v južnej časti skúmaného 

priestoru. Najvyššia koncentrácia fenolov 0,16 mg.l
-1

 tu  prekračuje IT limit 2,6 násobne. 

Ďalšími znečisťujúcimi látkami, ktorých koncentrácie prekračujú IT hodnoty sú dusitany, 

amónne ióny a chloridy. Toto znečistenie hodnotíme ako nesúvisiace s riešenou 

environmentálnou záťažou. Je dôsledkom poľnohospodárskych aktivít v regióne. Kvartérny 

ako aj predkvartérny útvar pdzemných vôd sú v riziku, v súvislosti s prítomnosťou týchto 

látok (pozri analýza rizka znečisteného územia – kap. 1.1 EKOLOGICKÉ 

CHARAKTERISTIKY SKÚMANÉHO ÚZEMIA.). 

V rámci geologického prieskumu boli odoberané aj vzorky zo studní z rodinných domov 

nachádzajúcich sa v okolí skúmaného areálu (obytné časti resp. osady Albertov dvor 

a Argentína). 

Znečistenie alifatickými chlórovanými uhľovodíkmi (s výnimkou vinylchloridu) nad ID a nad  

IT hodnoty, avšak už s rádovo nižšími koncentráciami ako v skúmanom areáli,  bolo 

potvrdené  v studniach v časti Albertov dvor, ktorá je vzdialená približne 1 km 

juhozápadne od skúmaného areálu v smere prúdenia podzemných vôd (vzorky VS-5, VS-6, 

VS-7, VS-10 a STS-3). Najvyššia koncentrácia PCE tu dosahovala 87,5  μg.l
-1

 (4,3 x IT 

hodnota), TCE 284 μg.l
-1

 (5,7 x IT hodnota) DCE 38,7 μg.l
-1

  (0,77 x IT hodnota, 1,5 x ID 

hodnota). V týchto vzorkách boli potvrdené aj obsahy chloridov a bóru. Bór v studniach je 

dôsledkom prítomnosti skládky komunálneho odpadu umiestnenej severovýchodne od 

Albertovho dvora. Ostatné znečisťujúce látky neboli zistené. 

Taktiež koncentrácia nad IT limit u látky PCE boli zistené aj v jazierku (jama po ťažbe piesku 

zaplavená vodou) vzdialenom približne 300 km južne od areálu bývalého Elitexu a STS. 

V časti Argentína – východne až juhovýchodne od bývalého areálu Elitexu 02 a STS (vzorky 

VS-8 a VS-11) sa znečistenie nepotvrdilo. 

 

Mikrobiálne oživenie podzemnej vody 

Účelom stanovenia parametrov mikrobiálneho oživenia bolo určiť stupeň oživenia 

podzemných vôd (je závislý na prítomnosti organických látok) v miestach, kde sa 
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predpokladalo znečistenie ropnými látkami. V 5 vybratých vrtoch, MS-6,  MS-8,  MS-10, 

MS-11 a MS-18 a v 1 studni ST-3 boli odobraté vzorky na stanovenie:  

 Escherichia coli, enterokoky a koliformné baktérie 

 baktérií rozkladajúcich ropné uhľovodíky (BRRU), t. j. baktérií schopných ropné látky 

využiť pre svoj rast (iba vrty MS-8, MS-10, MS-11 a MS-18). 

 

Výsledky stanovení sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 41 Vyhodnotenie stanovení ukazovateľov biologického oživenia vo vzorkách 

podzemnej vody odobratých z monitorovacích vrtov MS a zo studne ST-3 

Ukazovatele 

biologického oživenia 

Limit 

pre 

HZ* 

(KTJ 

v 100 

ml) 

MS-6 

(KTJ 

v 100 

ml) 

MS-8 

(KTJ 

v 100 

ml) 

MS-10 

(KTJ 

v 100 

ml) 

MS-11 

(KTJ 

v 100 

ml) 

MS-18 

(KTJ 

v 100 

ml) 

ST-3 

(KTJ 

v 100 

ml) 

Escherichia coli 0 105 231 192 3 21 0 

Enterokoky 0 0 0 1 5 15 0 

Koliformníé baktérie 0 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 >1000 >100 

Baktérie rozkladajúce 

ropné uhľovodíky 

(BRRU) 

- - 14 000 18 000 11 000 - - 

Vysvetlivky: 

*HZ – hromadné zásobovanie pitnou vodou v zmysle rekonštruovaného nariadenia č. 354/2006 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 

KTJ – kolónia tvoriaca jednotku  

  

Na základe výsledkov stanovenia Escherichia coli, enterokokov a koliformných baktérií je 

možné charakterizovať aj hygienickú kvalitu vody a to v zmysle rekonštruovaného nariadenia 

č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (príloha č. 1 – ukazovatele kvality pitnej 

vody a ich limity). Podľa tohto nariadenia stanovené hodnoty prekračujú limit pre hromadné 

zásobovanie pitnou vodou. 

Baktérie rozkladajúce ropné uhľovodíky sú v mikrobiálnom spoločenstve prítomné aj 

v neznečistenej podzemnej vode, aj keď iba v malom množstve. Príval ropných látok (pri 

úniku RL do podzemnej vody) vyvolá enormné zmeny v zložení prirodzeného mikrobiálneho 

spoločenstva, pretože vďaka ropným látkam dôjde k vytvoreniu prirodzeného selekčného 

tlaku a baktérie degradujúce ropné látky začnú po veľmi krátkej dobe dominovať. 

Z výsledkov ich stanovenia vyplýva, že vo vode odobratej zo  všetkých vrtoch miest bolo 

veľké množstvo baktérií rozkladajúcich ropné látky. 

 

Výsledky merania základných parametrov podzemnej vody a organoleptických skúšok 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad základných parametrov podzemnej vody 

a organoleptických skúšok, ktoré boli namerané v rámci odberov vzoriek vôd. 
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Tabuľka 42 Výsledky terénnych meraní základných fyzikálno-chemických parametrov a 

organoleptických skúšok podzemnej vody odobratej zo starších vrtov a studní 

Názov 

vzorky 

Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre 

vody 

Organoleptické skúšky znečistenia 

vôd 

pH 

Vodivosť 

(μS.cm
-1

) 

 

Teplota 

(0
C
) Zafarbenie Zákal Zápach 

ST-3 (ORG) 3.9.2015 - - - bez 1 1 

VS-1 (ORG) 27.10.2015 8,51 500 10,5 slabožlté 1 3 po RL 

VS-2 (ORG) 27.10.2015 8,26 1320 9,7 bez 1 1 

VS-3 (ORG) 27.10.2015 8,49 1116 10,0 bez 1 1 

VS-4(ORG) 27.10.2015 8,48 1050 10,1 bez 1 1 

VS-5 (ORG) 30.10.2015 7,15 1470 11,7 bez 1 1 

VS-6 (ORG) 30.10.2015 7,25 2730 11,1 bez 1 1 

VS-7 (ORG) 30.10.2015 - - - bez 1 1 

VS-8 (ORG) 30.10.2015 - - - bez 1 1 

VS-9 (ORG) 30.10.2015 7,35 1090 11,7 bez 1 1 

VS-10 (ORG) 30.10.2015 - - - bez 1 1 

VS-11 (ORG) 3.11.2015 - - - bez 2 1 

Poznámka:  

Použitá škála zákalu (zistený senzoricky): 1 žiadny, 2 stredný, 3 silný 

Použitá škála zápachu: 1 žiadny, 2 veľmi slabý, 3 slabý, 4 zreteľný, 5 silný, 6 veľmi silný 

 

Tabuľka 43 Výsledky terénnych meraní základných fyzikálno-chemických parametrov a 

organoleptických skúšok podzemnej vody odobratej z nevystrojených vrtov 

Názov 

vzorky 

Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre vody 
Organoleptické skúšky 

znečistenia vôd 
Hĺbková 

úroveň 

odberu (m) pH 

Vodivosť 

(μS.cm-

1) 

 

Teplota 

(0C) 
Zafarbenie Zákal Zápach 

SV-1A 

(ORG) 
7.10.2015 7,15 1235 9,8 bez 1 1 5 

SV-1B 

(ORG) 
7.10.2015 7,22 998 9,7 bez 1 1 7 

SV-2A 

(ORG) 
7.10.2015 7,15 1222 10,2 bez 1 1 5 

SV-2B 

(ORG) 
7.10.2015 7,22 1121 10,2 bez 1 1 7 

SV-3A 

(ORG) 
7.10.2015 7,10 1250 10,4 bez 1 1 5 

SV-3B 

(ORG) 
7.10.2015 7,21 1124 10,1 bez 1 1 7 

SV-4A 

(ORG) 

7.10. 

2015 
7,01 1300 10,5 bez 1 1 5 

SV-4B 

(ORG) 

7.10. 

2015 
7,16 990 10,2 bez 1 1 7 
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Názov 

vzorky 

Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre vody 
Organoleptické skúšky 

znečistenia vôd 
Hĺbková 

úroveň 

odberu (m) pH 

Vodivosť 

(μS.cm-

1) 

 

Teplota 

(0C) 
Zafarbenie Zákal Zápach 

SV-5A 

(ORG) 

8.10. 

2015 
6,96 1130 10,0 bez 1 1 5 

SV-5B 

(ORG) 

8.10. 

2015 
7,1 1360 10,2 bez 1 1 7 

SV-6A 

(ORG) 

8.10. 

2015 
6,85 1222 11,0 bez 1 1 5 

SV-6B 

(ORG) 

8.10. 

2015. 
7,2 1402 11,2 bez 1 1 7 

SV-7A 

(ORG) 

8.10. 

2015 
6,9 1135 10,3 bez 1 1 5 

SV-7B 

(ORG) 

8.10. 

2015 
7,09 1310 10,5 bez 1 1 7 

SV-8A 

(ORG) 

8.10. 

2015 
7,01 1202 11,2 bez 1 1 5 

SV-8B 

(ORG) 

8.10. 

2015 
7,20 998 11,3 bez 1 1 7 

SV-9A 

(ORG) 

8.10. 

2015 
7,39 730 11,2 bez 1 5 5 

SV-9B 

(ORG) 

8.10. 

2015 
6,83 1080 10,4 bez 1 5 7 

SV-10A 

(ORG) 

9.10. 

2015 
7,01 1250 10,0 bez 1 1 5 

SV-10B 

(ORG) 

9.10. 

2015 
7,05 1142 11,2 bez 1 1 7 

SV-11A 

(ORG) 

9.10. 

2015 
7,30 1001 11,0 bez 1 1 5 

SV-11B 

(ORG) 

9.10. 

2015 
6,87 960 10,3 bez 1 1 7 

SV-12A 

(ORG) 

9.10. 

2015 
7,25 898 9,8 bez 1 1 5 

SV-12B 

(ORG) 

9.10. 

2015 
6,78 969 10,5 bez 1 1 7 

SV-13A 

(ORG) 

9.10. 

2015 
6,93 1030 10,2 bez 1 1 5 

SV-13B 

(ORG) 

9.10. 

2015 
6,98 1070 10,7 bez 1 1 7 

SV-14A 

(ORG) 

9.10. 

2015 
7,31 950 10,2 bez 1 1 5 

SV-14B 

(ORG) 

9.10. 

2015 
6,91 1053 10,7 bez 1 1 7 

SV-15A 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,56 1563 10,0 bez 3 1 5 

SV-15B 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,89 1258 9,2 bez 3 1 7 
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Názov 

vzorky 

Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre vody 
Organoleptické skúšky 

znečistenia vôd 
Hĺbková 

úroveň 

odberu (m) pH 

Vodivosť 

(μS.cm-

1) 

 

Teplota 

(0C) 
Zafarbenie Zákal Zápach 

SV-16A 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,36 1158 9,8 bez 2 1 5 

SV-16B 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,30 1457 9,4 bez 2 1 7 

SV-17A 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,16 985 11,1 bez 2 1 5 

SV-17B 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,08 999 9,9 bez 2 1 7 

SV-18A 

(ORG) 

12.10. 

2015 
6,78 1330 9,6 bez 1 1 5 

SV-18B 

(ORG) 

12.10. 

2015 
6,89 1209 10,2 bez 1 1 7 

SV-19A 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,05 1112 9,8 bez 1 1 5 

SV-19B 

(ORG) 

12.10. 

2015 
7,25 1156 9,7 bez 1 1 7 

SV-20A 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,32 850 10,9 bez 3 1 5 

SV-20B 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,20 1205 10,1 bez 3 1 7 

SV-21A 

(ORG) 

13.10. 

2015 
6,98 987 10,2 bez 3 1 5 

SV-21B 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,49 1256 9,8 bez 2 1 7 

SV-22A 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,22 980 9,5 bez 3 1 5 

SV-22B 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,12 989 9,2 bez 2 1 7 

SV-23A 

(ORG) 

13.10. 

2015 
6,85 897 9,8 bez 3 1 5 

SV-23B 

(ORG) 

13.10. 

2015 
6,98 1067 10,6 bez 2 1 7 

SV-24A 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,25 893 10,7 bez 2 1 5 

SV-24B 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,02 1089 10,5 bez 2 1 6 

SV-25A 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,20 840 9,8 bez 3 1 5 

SV-25B 

(ORG) 

13.10. 

2015 
7,25 1110 9,7 bez 3 1 6 

Poznámka:  Použitá škála zákalu (zistený senzoricky): 1 žiadny, 2 stredný, 3 silný 

Použitá škála zápachu: 1 žiadny, 2 veľmi slabý, 3 slabý, 4 zreteľný, 5 silný, 6 veľmi silný 
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Tabuľka 44 Výsledky terénnych meraní základných fyzikálno-chemických parametrov a 

organoleptických skúšok podzemnej vody odobratej z monitorovacích vrtov MS 

Názov 

v

z

o

r

k

y 

Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre vody 
Organoleptické skúšky 

znečistenia vôd 

pH 

Vodivosť 

(μS.cm-
1
) 

 

Teplota 

(0
C
) 

Oxidačno-

redukčný 

potenciál 

(mV) 

Obsah 

rozpusteného 

kyslíka 

(mg.l
-1

) 

Zafarbenie Zákal Zápach 

MS-1 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,08 1116 9,5 +138 4,70 bez 3 1 

MS-2 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,57 1270 9,1 +121 4,85 bez 2 1 

MS-3 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,26 1320 9,5 +175 5,06 bez 2 1 

MS-4 

(ORG) 

27.10. 

2015 
7,35 1126 9,7 +208 4,23 bez 3 1 

MS-5 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,28 1250 9,4 +303 4,80 bez 2 

4 

(po RL) 

MS-6 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,45 1245 9,2 +150 5,02 bez 2 1 

MS-7 

(ORG) 

30.10. 

2015 
7,25 980 11,1 +256 3,90 bez 1 1 

MS-8 

(ORG) 

30.10. 

2015 
6,88 1308 11,9 +398 3,82 bez 1 1 

MS-9 

(ORG) 

30.10. 

2015 
7,30 904 10,9 +211 4,52 bez 1 1 

MS-10 

(ORG) 

30.10. 

2015 
6,85 1015 10,4 +180 3,74 bez 1 1 

MS-11 

(ORG) 

30.10. 

2015 
7,50 1495 10,0 +201 3,78 bez 1 1 

MS-12 

(ORG) 

30.10. 

2015 
7,15 1200 9,8 +314 4,02 bez 1 1 

MS-13 

(ORG) 

3.11. 

2015 
7,22 936 10,5 +105 3,65 bez 2 1 

MS-14 

(ORG) 

3.11. 

2015 
6,95 980 10,1 +251 3,90 bez 1 1 

MS-15 

(ORG) 

3.11. 

2015 
7,15 900 9,2 +325 4,02 bez 2 1 

MS-16 

(ORG) 

3.11. 

2015 
6,80 911 9,9 +158 4,26 bez 1 1 

MS-17 

(ORG) 

3.11. 

2015 
7,15 916 10,4 + 200 5,05 bez 2 1 

MS-18 

(ORG) 

3.11. 

2015 
6,95 1301 10,4 +288 4,74 bez 3 1 

Poznámka: 

Použitá škála zákalu (zistený senzoricky): 1 žiadny, 2 stredný, 3 silný 

Použitá škála zápachu: 1 žiadny, 2 veľmi slabý, 3 slabý, 4 zreteľný, 5 silný, 6 veľmi silný 
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Podľa výsledkov merania základných parametrov vody podzemná voda nemá anomálny 

chemizmus. Charakterizujeme ju ako neutrálnu, so strednou až vysokou mernou elektrickou 

vodivosťou. Obsah rozpusteného kyslíka je v rozmedzí cca 3 až 5 mg.l
-1

. Pomerne vysoké 

obsahy rozpusteného kyslíka môžu súvisieť s prítomnosťou rozpustených znečisťujúcich 

láttok v podzemnej vode. V podzemnej vode boli zistené vysoké obsahy viacerých 

znečisťujúcich látok (spolu 15 látok a ukazovateľov znečistenia). 

Výsledky organoleptických skúšok väčšinou korešpondujú s výsledkami laboratórnych analýz  

podzemnej vody a zemín. Prejavy znečistenia podzemnej vody (najmä silný zápach) boli 

zistené vo vzorkách odobratých vo vrtoch SV-9, MS-5 a VS-1. 

 

Znečistenie pôdneho vzduchu 

Znečistenie pôdneho vzduchu sa skúmalo atmogeochemickými meraniami (meranie č.1 až 

100) v dvoch hĺbkových úrovniach. Výsledky atmogeochemických meraní sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. Mapy znečistenia pôdneho vzduchu sú uvedené v prílohe A6.A. 

 

Tabuľka 45 Výsledky terénnych atmogeochemických meraní – spodný horizont do 110 cm 

Označenie 

sondy 

Kyslík PID Metán TP CO2 PID Metán TP 

 

priemer maximum 

% mg.m
-3

 

ATM 1 14.37 0.00 0.01 0.00 17706.91 0.00 0.01 0.00 

ATM 2 14.66 0.01 0.01 14.75 3128.12 0.38 0.01 58.92 

ATM 3 14.27 0.05 0.01 0.00 20641.36 0.52 0.01 0.00 

ATM 4 14.42 0.45 0.01 0.00 17590.32 1.15 0.01 0.00 

ATM 5 14.49 0.03 0.01 0.00 14044.78 0.63 0.01 0.00 

ATM 6 14.06 1.18 0.01 0.00 31085.30 2.42 0.01 0.00 

ATM 7 14.07 0.06 0.01 0.00 32412.34 0.73 0.01 0.00 

ATM 8 14.37 0.00 0.01 0.00 22587.98 0.00 0.01 0.00 

ATM 9 13.88 0.74 0.01 0.00 30381.52 1.47 0.01 0.00 

ATM 10 13.95 1.48 0.01 0.00 27761.34 2.14 0.01 0.00 

ATM 11 14.24 1.32 0.01 0.00 21690.81 2.21 0.01 0.00 

ATM 12 14.71 0.00 0.01 0.00 12016.38 0.00 0.01 0.00 

ATM 13 14.89 1.73 0.01 0.00 4175.38 2.25 0.01 0.00 

ATM 14 14.54 3.04 0.01 0.00 19718.62 3.94 0.01 0.00 

ATM 15 14.61 2.84 0.01 0.00 11359.96 4.61 0.01 0.00 

ATM 16 14.58 1.97 0.01 0.00 11774.21 2.50 0.01 0.00 

ATM 17 14.02 3.67 0.01 0.00 29247.29 4.29 0.01 0.00 

ATM 18 14.17 0.45 0.01 0.00 20457.45 1.63 0.01 0.00 

ATM 19 13.81 3.44 0.01 0.00 24157.11 5.88 0.01 0.00 

ATM 20 14.28 0.00 0.01 0.00 21337.74 0.00 0.01 0.00 

ATM 21 14.54 2.66 0.01 0.00 21600.61 3.30 0.01 0.00 

ATM 22 14.40 5.52 0.01 0.00 10483.62 8.46 0.01 0.00 

ATM 23 14.66 2.45 0.01 0.00 7542.53 3.75 0.01 0.00 

ATM 24 14.27 1.53 0.01 0.00 29337.31 2.34 0.01 0.00 

ATM 25 11.34 9.96 0.01 0.00 106211.30 11.31 0.01 0.00 
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Označenie 

sondy 

Kyslík PID Metán TP CO2 PID Metán TP 

 

priemer maximum 

% mg.m
-3

 

ATM 26 12.68 6.71 0.01 0.00 74003.34 7.57 0.01 0.00 

ATM 27 12.65 7.41 0.01 0.00 74588.79 8.58 0.01 0.00 

ATM 28 12.48 8.69 0.01 0.00 74646.77 10.27 0.01 0.00 

ATM 29 14.32 3.00 0.01 0.00 23513.51 5.07 0.01 0.00 

ATM 30 14.07 4.44 0.01 0.00 29921.11 5.13 0.01 0.00 

ATM 31 14.52 4.95 0.01 0.00 16277.13 7.71 0.01 0.00 

ATM 32 13.63 4.90 0.01 0.00 34556.05 5.95 0.01 0.00 

ATM 33 14.24 0.05 0.01 0.00 9390.03 0.94 0.01 0.00 

ATM 34 14.44 0.41 0.01 0.00 3168.04 1.35 0.01 0.00 

ATM 35 14.27 0.77 0.01 0.00 3353.44 5.29 0.01 0.00 

ATM 36 14.23 0.21 0.01 0.00 2055.61 2.33 0.01 0.00 

ATM 37 13.54 1.03 0.01 0.00 20005.62 2.08 0.01 0.00 

ATM 38 13.51 0.00 0.01 0.00 23988.99 0.00 0.01 0.00 

ATM 39 13.64 0.00 0.01 0.00 17354.55 0.00 0.01 0.00 

ATM 40 13.06 0.00 0.01 0.00 23908.07 0.00 0.01 0.00 

ATM 41 14.08 0.00 0.01 0.00 3151.60 0.00 0.01 0.00 

ATM 42 13.91 0.00 0.01 0.00 8313.20 0.00 0.01 0.00 

ATM 43 14.10 0.00 0.01 0.00 2826.69 0.00 0.01 0.00 

ATM 44 13.52 0.00 0.01 0.00 24105.47 0.00 0.01 0.00 

ATM 45 14.10 0.00 0.01 0.00 5300.86 0.00 0.01 0.00 

ATM 46 13.94 0.00 0.01 0.00 6082.72 0.00 0.01 0.00 

ATM 47 13.11 0.54 0.01 0.00 28717.52 3.30 0.01 0.00 

ATM 48 13.57 0.00 0.01 0.00 18632.34 0.00 0.01 0.00 

ATM 49 13.65 0.00 0.01 0.00 17502.56 0.00 0.01 0.00 

ATM 50 13.90 0.00 0.01 0.00 10768.79 0.00 0.01 0.00 

 

Tabuľka 46 Výsledky terénnych atmogeochemických meraní – vrchný horizont do 50 cm 

Označenie 

sondy 

Kyslík PID Metán TP CO2 PID Metán TP 

 

priemer maximum 

% mg.m
-3

 

ATM 1 14.68 0.00 0.01 0.00 1258.81 0.00 0.01 0.00 

ATM 2 14.68 0.00 0.01 0.00 1166.59 0.00 0.01 0.00 

ATM 3 14.49 0.52 0.01 0.00 11546.27 1.14 0.01 0.00 

ATM 4 14.72 0.01 0.01 0.00 1738.63 0.47 0.01 0.00 

ATM 5 14.57 0.00 0.01 0.00 10122.90 0.00 0.01 0.00 

ATM 6 14.90 1.56 0.01 0.00 1289.66 2.07 0.01 0.00 

ATM 7 14.47 0.19 0.01 0.00 19688.46 1.09 0.01 0.00 

ATM 8 14.82 0.01 0.01 0.00 1381.47 0.53 0.01 0.00 

ATM 9 14.07 0.00 0.01 0.00 25858.13 0.00 0.01 0.00 

ATM 10 14.41 0.00 0.01 0.00 13702.17 0.00 0.01 0.00 
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Označenie 

sondy 

Kyslík PID Metán TP CO2 PID Metán TP 

 

priemer maximum 

% mg.m
-3

 

ATM 11 14.48 0.00 0.01 0.00 19724.24 0.00 0.01 0.00 

ATM 12 14.63 2.42 0.01 0.00 13361.93 3.28 0.01 0.00 

ATM 13 14.97 0.00 0.01 0.00 3268.67 0.00 0.01 0.00 

ATM 14 14.95 1.08 23.83 0.00 1044.69 1.68 129.90 0.00 

ATM 15 14.86 3.10 0.01 0.00 10186.47 4.39 0.01 0.00 

ATM 16 14.65 2.37 0.01 0.00 10708.93 2.87 0.01 0.00 

ATM 17 14.70 2.09 0.01 0.00 9429.04 2.43 0.01 0.00 

ATM 18 13.94 0.45 0.01 0.00 29703.97 0.92 0.01 0.00 

ATM 19 14.16 0.00 0.01 0.00 18793.64 0.00 0.01 0.00 

ATM 20 13.83 2.07 0.01 0.00 19154.13 2.76 0.01 0.00 

ATM 21 14.90 0.00 34.48 0.96 1741.43 0.00 127.23 16.97 

ATM 22 14.89 0.46 0.01 0.00 1336.37 1.05 0.01 0.00 

ATM 23 14.65 4.57 0.01 0.00 6479.32 5.38 0.01 0.00 

ATM 24 14.75 1.37 0.01 0.00 5533.06 1.91 0.01 0.00 

ATM 25 14.73 1.65 0.01 0.00 10302.81 3.04 0.01 0.00 

ATM 26 14.63 3.45 0.01 0.00 17033.33 6.21 0.01 0.00 

ATM 27 14.38 2.86 0.01 0.00 26596.27 3.65 0.01 0.00 

ATM 28 13.97 4.04 0.01 0.00 33017.77 5.94 0.01 0.00 

ATM 29 12.45 6.42 0.01 0.00 72962.10 7.07 0.01 0.00 

ATM 30 14.49 2.36 0.01 0.00 14938.88 2.88 0.01 0.00 

ATM 31 14.06 3.79 0.01 0.00 29704.28 4.31 0.01 0.00 

ATM 32 14.73 2.16 0.01 2.53 6041.27 3.49 0.01 54.76 

ATM 33 14.45 4.04 0.01 22.16 9478.24 7.60 0.01 244.03 

ATM 34 14.42 0.02 0.01 0.00 3365.30 0.51 0.01 0.00 

ATM 35 14.17 0.00 0.01 0.00 3880.94 0.00 0.01 0.00 

ATM 36 14.21 0.00 0.01 0.00 2056.95 0.00 0.01 0.00 

ATM 37 14.09 0.00 0.01 0.00 1768.91 0.00 0.01 0.00 

ATM 38 13.89 0.00 0.01 0.00 12134.43 0.00 0.01 0.00 

ATM 39 14.08 0.00 0.01 0.00 1885.55 0.00 0.01 0.00 

ATM 40 12.86 0.00 0.01 0.00 25827.00 0.00 0.01 0.00 

ATM 41 14.09 0.00 0.01 0.00 1627.77 0.00 0.01 0.00 

ATM 42 14.11 0.00 0.01 0.00 1446.34 0.00 0.01 0.00 

ATM 43 14.04 0.00 0.01 0.00 2088.23 0.00 0.01 0.00 

ATM 44 13.96 0.00 0.01 0.00 10495.70 0.00 0.01 0.00 

ATM 45 13.98 0.00 0.01 0.00 4454.37 0.00 0.01 0.00 

ATM 46 14.03 0.00 0.01 0.00 3376.71 0.00 0.01 0.00 

ATM 47 13.31 0.00 0.01 0.00 22072.89 0.00 0.01 0.00 

ATM 48 13.68 0.00 0.01 0.00 14633.65 0.00 0.01 0.00 

ATM 49 13.76 0.00 0.01 0.00 12499.07 0.00 0.01 0.00 

ATM 50 13.98 0.00 0.01 0.00 7086.30 0.00 0.01 0.00 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky meraní koncentrácií vybraných ukazovateľov 

znečistenia vo vzorkách pôdneho vzduchu, odobraté z plynometrických sond V1 – V47.  

 

 

Tabuľka 47 Výsledky analýz vzoriek pôdneho vzduchu 

Ukazovateľ 
cis 1,2 - 

dichlóretén 

1,1,2,2-

tetrachlóretén 

1,1,2-

trichlóretén 
vinylchlorid 

Limity podľa 

metodického 

pokynu č. 

1617/97-min.* 

B - 1 1 -  

C -- 10 10 - 

Jednotka mg.m
-3

 

V1 0 0 0 0 

V2 0.04 0.12 0.06 0 

V3 0 0 0 0 

V4 0 0 0.02 0.05 

V5 0.22 0.02 0 0.08 

V6 0 0.02 0 0 

V7 0.11 0.03 0.01 0.05 

V8 0 0 0 0 

V9 0 0 0 0 

V10 0.06 0 0 0 

V11 0 0 0 0 

V12 0 0 0.01 0 

V13 0 0 0 0.32 

V14 0.32 0.08 0.2 0.22 

V15 2.78 0.12 0.04 0.15 

V16 0 0 0 0 

V17 0 0 0 0 

V18 0.04 0 0 0 

V19 0 0 0 0 

V20 0 0 0 0 

V21 0.16 0.02 0.01 0.05 

V22 0 0 0 0 

V23 7.85 13.2 1.8 0.98 

V24 0.12 0.16 0.02 0.06 

V25 0.52 0.12 0.04 0.13 

V26 0.08 0.02 0 0 

V27 0 0 0.14 0.08 

V28 0.12 0.08 16.5 0.18 

V29 0 0 0 0 

V30 0 0 0 0 

V31 0 0 0 0 

V32 16.2 0.88 13.2 1.15 

V33 0.62 0.12 0.02 0.08 

V34 0 0 0 0 

V35 0.32 0.04 0.06 0.05 

V36 0 0 0 0 
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Ukazovateľ 
cis 1,2 - 

dichlóretén 

1,1,2,2-

tetrachlóretén 

1,1,2-

trichlóretén 
vinylchlorid 

Limity podľa 

metodického 

pokynu č. 

1617/97-min.* 

B - 1 1 -  

C -- 10 10 - 

Jednotka mg.m
-3

 

V37 0 0 0 0 

V38 0 0 0 0 

V39 0.92 0.18 0.02 0.11 

V40 2.28 0.32 0.12 0.52 

V41 0 0 0 0 

V42 0 0 0 0 

V43 0.06 0.05 0.11 0 

V44 0 0 0 0 

V45 0.12 0.08 0.02 0.14 

V46 0.12 0.22 0.14 0.32 

V47 0.22 0.18 0.02 0.42 

Vysvetlivky: * limit B – pre zistenie pôvodu zdroja znečistenia, limit C – pre zahájenie asanácie alebo ďalších 

prieskumných prác  

 

Výsledky stanovení jednotlivých ukazovateľov nie je možné vyhodnotiť podľa smernice č. 

1/2015 – 7, pretože v nej nie sú uvedené limitné hodnoty pre pôdny vzduch. Z tohto dôvodu 

vyhodnocujeme výsledky podľa odporúčaných hodnôt pre pôdny vzduch, ktoré boli  

používané v predchádzajúcom období (v súčasnosti už neplatný Pokyn Ministerstva pre 

správu a privatizáciu národného majetku SR a Ministerstva životného prostredia SR z 15. 

Decembra 1997 č. 1617/97-min). 

Znečisťujúce látky boli zistené celoplošne. V prípade 2 sond, kde sa koncentrácie 1,1,2,2-

tetrachlóreténu a 1,1,2-trichlóreténu prekračujú v minulosti používané limitné hodnoty pre 

pôdny vzduch. 

Mapy znečistenia pôdneho vzduchu sú uvedené v prílohe A6.A. 

 

 

Výsledky analýz vzoriek odobratých z povrchových tokov a vzoriek riečnych sedimentov 

 

Výsledky analýz vzoriek povrchovej vody boli vyhodnotené podľa rekonštruovaného 

nariadenia 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 

vôd (príloha č. 1 – požiadavky na kvalitu povrchovej vody) a sú uvedené v nasledujúcich 

tabuľkách.  

 

Tabuľka 48 Výsledky analýz vzoriek povrchových vôd – vzorky na stanovenie anorganických 

látok – 1. kolo 

Meraná veličina Jednotka Limit 
SPOV-1 

(ANORG) 

SPOV-2 

(ANORG) 

SPOV-3 

(ANORG) 

Sírany mg.l
-1

 250 76 78 293 
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Meraná veličina Jednotka Limit 
SPOV-1 

(ANORG) 

SPOV-2 

(ANORG) 

SPOV-3 

(ANORG) 

Chloridy mg.l
-1

 200 53.3 52.4 151 

Amónne ióny mg.l
-1

 - <0,05 <0,05 0,25 

S(sufidická); (sulfán a sulfidy-

269/2010) 
mg.l

-1
 0,02 

<0,02 <0,02 <0,02 

Celková tvrdosť (Ca+Mg) mmol. l
-1

 - 3,3 2,9 6,7 

Ni mg.l
-1

 20 <0,01 <0,02 <0,02 

Cu mg.l
-1

 1,1 <0,05 <0,05 <0,05 

Zn mg.l
-1

 7,8 0,07 0,04 <0,01 

Pb mg.l
-1

 7,2 <0,03 <0,03 <0,03 

Cd mg.l
-1

 0,45 <0,003 <0,003 <0,003 

Cr mg.l
-1

 9 <0,009 <0,009 <0,009 

As mg.l
-1

 7,5 <0,02 <0,02 <0,02 

Sn mg.l
-1

 - <0,02 <0,02 <0,02 

Hg mg.l
-1

 0,07 0,0002 <0,0001 <0,0001 

Poradové číslo vzorky 1 2 3 

Vysvetlivky: * V prípade nesyntetických látok bola vždy dosadená najnižšia limitná hodnota (pre 1. a 2. triedu 

tvrdosti) 

 

Tabuľka 49 Výsledky analýz vzoriek povrchových vôd – vzorky na stanovenie organických 

látok – 1. kolo 

Meraná veličina Jednotka Limit 
SPOV-1 

(ORG) 

SPOV-2 

(ORG) 

SPOV-3 

(ORG) 

CHSK dichrómanom mg.l
-1

 35 24 29 46 

TOC mg.l
-1

 - 6,16 8,28 14,0 

NEL IR mg.l
-1

 0,1 <0,05 0,13 <0,05 

Poradové číslo vzorky 1 2 3 

 

Tabuľka 50 Výsledky analýz vzoriek povrchových vôd  – vzorky na stanovenie anorganických 

látok – 2. kolo 

Meraná veličina Jednotka Limit 
SPOV-1 

(ANORG) 

SPOV-2 

(ANORG) 

SPOV-3 

(ANORG) 

Sírany mg.l
-1

 250 59 63 267 

Chloridy mg.l
-1

 200 39,6 39,8 151 

Poradové číslo vzorky 1 2 3 

 

Tabuľka 51 Výsledky analýz vzoriek povrchových vôd – vzorky na stanovenie organických 

látok – 2. kolo  

Meraná veličina Jednotka Limit 
SPOV-1 

(ORG) 

SPOV-2 

(ORG) 

SPOV-3 

(ORG) 

NEL IR mg.l
-1

 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 

Poradové číslo vzorky 1 2 3 
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Tabuľka 52 Výsledky analýz vzoriek povrchových vôd  – vzorky na stanovenie anorganických 

látok – 3. kolo 

Meraná veličina Jednotka Limit 
SPOV-1 

(ANORG) 

SPOV-2 

(ANORG) 

SPOV-3 

(ANORG) 

Sírany mg.l
-1

 250 73 69 243 

Chloridy mg.l
-1

 200 79,6 80,4 141 

Poradové číslo vzorky 1 2 3 

 

Tabuľka 53 Výsledky analýz vzoriek povrchových vôd – vzorky na stanovenie organických 

látok – 3. kolo 

Meraná veličina Jednotka Limit 
SPOV-1 

(ORG) 

SPOV-2 

(ORG) 

SPOV-3 

(ORG) 

NEL IR mg.l
-1

 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 

vinylchlorid 

μg.l
-1

 

 <0,2 <0,2 <0,2 

1,1-dichlóretén  <1 <1 <1 

dichlóretán 20 <1 <1 <1 

trans 1,2-dichlóretén  <1 <1 <1 

cis 1,2-dichlóretén  <1 <1 <1 

chloroform  <1 <1 <1 

tetrachlórmetán 12 <1 <1 <1 

1,2-dichloretán 10 <1 <1 <1 

1,1,2-trichlóretén 10 <1 <1 1 

1,1,2,2-tetrachlóretén 10 <1 <1 21,8 

Poradové číslo vzorky 1 2 3 

 

Konštatujeme, že kvalita povrchovej vody je dobrá iba vo vzorkách SPOV-1. Limitné 

hodnoty (najvyššia prípustná koncentrácia, ročný priemer...) v povrchovej vode sú prekročené 

vo vzorke odobratej z rieky Malá Nitra (SPOV-2) vo viacerých ukazovateľoch. 

V rámci 3. kola odberu povrchových vôd bola odobratá aj vzorka z dna jazierka, kde boli 

zistené koncentrácie PCE nad IT limity.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad základných parametrov povrchovej vody 

a organoleptických skúšok, ktoré boli namerané v rámci odberov vzoriek z povrchových 

tokov.  

 

Tabuľka 54 Výsledky terénnych meraní základných fyzikálno-chemických parametrov a 

organoleptických skúšok povrchovej vody -1. kolo vzorkovania 

Názov vzorky 
Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre vody 
Organoleptické skúšky znečistenia 

vôd 

pH 
Vodivosť 

(μS.cm
-1

) 

Teplota 

(0
C
) 

Zafarbenie Zákal Zápach 

SPOV-1 

(ORG) 

3.9. 

2015 
7,5 782 13,5 bez 2 

2 

hnilobný 
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Názov vzorky 
Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre vody 
Organoleptické skúšky znečistenia 

vôd 

pH 
Vodivosť 

(μS.cm
-1

) 

Teplota 

(0
C
) 

Zafarbenie Zákal Zápach 

SPOV-2 

(ORG) 

3.9. 

2015 
8,0 569 13,8 bez 2 1 

SPOV-3 

(ORG) 

3.9. 

2015 
7,9 1156 15,9 slabozelená 2 2 

Poznámka:  

Použitá škála zákalu (zistený senzoricky): 1 žiadny, 2 stredný, 3 silný 

Použitá škála zápachu: 1 žiadny, 2 veľmi slabý, 3 slabý, 4 zreteľný, 5 silný, 6 veľmi silný 

 

Tabuľka 55 Výsledky terénnych meraní základných fyzikálno-chemických parametrov a 

organoleptických skúšok povrchovej vody -2. kolo vzorkovania 

Názov 

vzorky 

Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre 

vody 

Organoleptické skúšky znečistenia 

vôd 

pH 
Vodivosť 

(μS.cm-1) 

Teplota 

(0C) 
Zafarbenie Zákal Zápach 

SPOV-1 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,1 712 14,0 bez 2 1 

SPOV-2 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,1 652 14,2 bez 2 1 

SPOV-3 

(ORG) 

27.10. 

2015 
8,5 1258 16,1 slabozelená 1 1 

Poznámka:  

Použitá škála zákalu (zistený senzoricky): 1 žiadny, 2 stredný, 3 silný 

Použitá škála zápachu: 1 žiadny, 2 veľmi slabý, 3 slabý, 4 zreteľný, 5 silný, 6 veľmi silný 

 

Tabuľka 56 Výsledky terénnych meraní základných fyzikálno-chemických parametrov a 

organoleptických skúšok povrchovej vody - 3. kolo vzorkovania 

Názov vzorky 
Dátum 

odberu 

Zákaldné parametre vody 
Organoleptické skúšky znečistenia 

vôd 

pH 
Vodivosť 

(μS.cm-1) 

Teplota 

(0C) 
Zafarbenie Zákal Zápach 

SPOV-1 

(ORG) 

5.11. 

2015 
7,7 858 13,8 bez 2 1 

SPOV-2 

(ORG) 

5.11. 

2015 
8,0 623 13,9 bez 2 1 

SPOV-3 

(ORG) 

5.11. 

2015 
8,2 1135 15,9 slabozelená 1 1 

Vysvetlivky: 

Použitá škála zákalu (zistený senzoricky): 1 žiadny, 2 stredný, 3 silný 

Použitá škála zápachu: 1 žiadny, 2 veľmi slabý, 3 slabý, 4 zreteľný, 5 silný, 6 veľmi silný 
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Výsledky analýz dnových sedimentov boli vyhodnotené podľa prílohy č. 12 k smernici č. 

1/2015-7 (nasledujúca tabuľka), pričom limitné hodnoty prekračujú iba niektoré anorganické 

látky (Hg, Pb) zo vzoriek z povrchového toku Malá Nitra (SDS-1, SDS-2) 

 

Tabuľka 57 Výsledky analýz vzoriek dnových sedimentov 

Meraná 

veličina 
Jednotka ID 

IT 
SDS-

1 

SDS-

2 

SDS-

3 

SDS-

4 
Obytné 

zóny 
Priemysel 

Kovy 

Arzén mg.kg
-1

 

suš. 
65 70 140 14 21 10 7,3 

Kadmium mg.kg
-1

 

suš. 
10 20 30 <0,3 0,4 <0,3 <0,3 

Chróm mg.kg
-1

 

suš. 
450 500 1000 55 90 49 26 

Meď mg.kg
-1

 

suš. 
500 600 1500 19 30 21 16 

Ortuť mg.kg
-1

 

suš. 
2,5 10 20 1 3 <0,1 <0,1 

Nikel mg.kg
-1

 

suš. 
180 250 500 14 25 27 18 

Olovo mg.kg
-1

 

suš. 
250 300 800 820 34 14 8,9 

Zinok mg.kg
-1

 

suš. 
1500 2500 5000 530 300 58 66 

Cín mg.kg
-1

 

suš. 
200 - 600 <20 <20 <20 <20 

Základné ukazovatele 

 NEL IR mg.kg
-1

 

suš. 
400 500 1000 <50 83 <50 <50 

EOCl  8 - 80 <1 <1 <1 <1 

 

Výsledky analýz stavebných konštrukcií 

Vzorky stavebných konštrukcií boli odoberané zo stavebných objektov, kde sa predpokladalo 

nakladanie so znečisťujúcimi látkami v minulosti a zároveň sa predpokladá asanácia týchto 

objektov v budúcnosti, s čím je spojený aj vznik odpadov.  

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame výsledky analýz odobratých vzoriek stavebných 

konštrukcií (potenciálnych odpadov) v zmysle prílohy 22 vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Na základe tohto hodnotenia je 

možné rozdeliť odpady podľa kritérií pre prijímanie na jednotlivé triedy skládok odpadov 

Rozdelenie skládok odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je nasledovné: 

 skládka odpadov na inertný odpad (SKIO) 

 skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (SKNNO) 

 skládka odpadov na nebezpečný odpad (SKNO) 
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Tabuľka 58 Výsledky analýz vzoriek stavebných konštrukcií – absolútne obsahy 

Označenie 

vzorky 
sušina Ni Pb Cd As Hg C10-C40 suma  PAU 

Por. 

číslo 

vzorky jednotka % mg.kg
-1

 

SSK 1 95,8 12 11 1,4 11 <0,1 <100 <1,3 1 

SSK 2 96,8 10 9,5 <0,3 6,3 <0,1 <100 <1,3 2 

SSK 3 97,0 11 6,8 <0,3 5,5 <0,1 <100 <1,3 3 

SSK 4 94,9 11 9,9 <0,3 4,5 <0,1 <100 <1,3 4 

SSK 5 94,4 11 10 <0,3 5,6 <0,1 <100 <1,3 5 

SSK 6 94,9 11 11 0,44 5,7 <0,1 <100 <1,3 6 

SSK 7 97,1 10 10 0,55 5,9 <0,1 <100 <1,3 7 
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Tabuľka 59 Výsledky analýz vzoriek stavebných konštrukcií – výluh 

Označenie 

vzorky 
pH SO4 F Cl Ni Cu Zn Pb Cd Cr As Sb Se Al Co V Ba Mo Sn Hg fenoly 

jednotka - mg.l
-1

 

SSK 1 9,47 5 
0.30 

< 

2,0 

< 

0,01 

< 

0,05 

< 

0,01 

< 

0,03 

< 

0,003 

< 

0,009 

< 

0,02 

< 

0,001 

< 

0,01 
0,25 

< 

0,01 

< 

0,005 

< 

0,01 

< 

0,01 
<0,02 0,0002 0,028 

SSK 2 9,82 <5 
0.38 

< 

2,0 

< 

0,01 

< 

0,05 

< 

0,01 

< 

0,03 

< 

0,003 

< 

0,009 

< 

0,02 

< 

0,001 

< 

0,01 
0,78 

< 

0,01 

< 

0,005 

< 

0,01 

< 

0,01 
<0,02 0,0002 0,024 

SSK 3 11,90 7 
0.30 

3,1 
< 

0,01 

< 

0,05 

< 

0,01 

< 

0,03 

< 

0,003 
0,060 

< 

0,02 

< 

0,001 

< 

0,01 
1,7 

< 

0,01 

< 

0,005 

< 

0,01 

< 

0,01 
<0,02 0,0003 <0,010 

SSK 4 11,30 20 
0.39 

2,4 
< 

0,01 

< 

0,05 

< 

0,01 

< 

0,03 

< 

0,003 
0,17 

< 

0,02 

< 

0,001 

< 

0,01 
0,93 

< 

0,01 

< 

0,005 

< 

0,01 

< 

0,01 
<0,02 0,0001 0,024 

SSK 5 11,41 34 
0.40 

3,0 
< 

0,01 

< 

0,05 

< 

0,01 

< 

0,03 

< 

0,003 

< 

0,009 

< 

0,02 

< 

0,001 

< 

0,01 
2,4 

< 

0,01 

< 

0,005 

< 

0,01 

< 

0,01 
<0,02 0,0005 0,032 

SSK 6 10,39 29 
0.43 

< 

2,0 

< 

0,01 

< 

0,05 

< 

0,01 

< 

0,03 

< 

0,003 
0,10 

< 

0,02 

< 

0,001 

< 

0,01 
1,2 

< 

0,01 

< 

0,005 

< 

0,01 

< 

0,01 
<0,02 0,0002 0,043 

SSK 7 11,69 8 
0.41 

< 

2,0 

< 

0,01 

< 

0,05 

< 

0,01 

< 

0,03 

< 

0,003 
0,027 

< 

0,02 

< 

0,001 

< 

0,01 
2,1 

< 

0,01 

< 

0,005 
0,04 

< 

0,01 
<0,02 0,0002 0,024 
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7.1.3 Výsledky analýzy rizika znečisteného územia a štúdie uskutočniteľnosti sanácie 

Podľa výsledkov analýzy rizika znečisteného územia na lokalite je prítomné 

environmentálne riziko. Riziko existuje z dôvodu šírenia sa znečisťujúcich látok - 1,1,2-

trichlóreténu (TCE) a cis 1,2-dichlóreténu (DCE) rozpustených v podzemnej vode. 

Geologickým prieskumom bolo potvrdené aj šírenie znečistenia pre  1,1,2,2-tetrachlóretén 

(PCE). 

Ostatné zdroje znečisťujúcich látok, zistené prieskumom a hodnotené v tejto analýze rizika, 

nepredstavujú environmentálne riziko.  

Zároveň bolo preukázané aj riziko vo vzťahu k povrchovým vodám pre TCE a DCE. 

Metódami analýzy rizika sa potvrdilo, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu vodného ekosystému – 

jazierka v lokalite „Pri Argentíne“. Podrobný geologický prieskum potvrdil aj riziko zo 

šírenia podzemnej vody znečistenej PCE. 

Na lokalite je prítomné aj zdravotné riziko.   

Pre jednotlivých zamestnancov v hodnotenom priemyselnom areáli a pre študentov 

a zamestnancov strednej priemyselnej  nehrozí karcinogénne ani nekarcinogénne riziko 

z inhalácie hodnotených chlórovaných uhľovodíkov, hrozí tu iba populačné riziko 

karcinogénnych účinkov.  

Pre dospelého jedinca ako aj pre dieťa žijúceho v časti Albertov dvor bolo preukázané 

nekarcinogénne riziko viacerými expozičnými cestami. Pre obidve skupiny bolo tiež 

potvrdené riziko z kumulatívnych nekarcinogénnych účinkov znečisťujúcich látok. Pre 

dospelého jedinca aj riziko karcinogénnych účinkov. 

Pre populáciu dospelých jedincov a detí na Albertovom dvore je prítomné riziko 

karcinogénnych účinkov viacerými hodnotenými expozičnými cestami, pretože bolo 

preukázané prekročenie spoločensky prijateľnej celoživotnej miery vzniku rakoviny pre 

populáciu. 

Na elimináciu prítomného rizika odporúčame realizovať sanáciu environmentálnej záťaže. 

Podľa štúdie uskutočniteľnosti vychádza ako najvhodnejšia nosná metóda ISCO s použitím 

manganistanu draselného ako oxidačného činidla (altarnatívne je možné použiť aj iné činidlo 

napr. manganistan sodný, tiosíran sodný...). Touto metódou uvažuje sanovať približne ½ 

objemu znečistenej podzemnej vody. 

Realizovateľná by bola tiež podporovaná prirodzená atenuácia (reduktívnej dechlorácie), 

avšak z cenových dôvodov prichádza do úvahy iba použitie sériového substrátu dostupného 

v SR (napr. laktát používaný v potravinárskom priemysle). 

Uvedené metódy fungujú v antagonistických oxidačno-redukčných podmienkach a nemožno 

ich preto miešať. Ideálna by bola jednorázová rýchla sanácia plôch s najvyššou koncentráciou 

znečistenia metódou ISCO. V prípade potreby (ak by bola eliminácia pomocou ISCO 

nedostatočná, čo nepredpokladáme) je možné dočistenie okrajov a zvyškového znečistenia 

metódou reduktívnej dechlorácie, ktorá je pomalšia a môže tzv. „dobiehať“ nezávisle od  

ďalších prác v centre znečistenia. 

Priebeh odstraňovania chlórovaných uhľovodíkov z podzemnej vody je možné dynamizovať 

súbežným použitím čerpania a čistenia podzemnej vody (pump&treat) kombinovaným 

so spargingom a/alebo ventingom. Všetky uvedené sanačné technológie prebiehajú 

v oxidačnom prostredí, sú komparatívne a možno ich vzájomne kombinovať (včítane ISCO). 

Komparatívnymi metódami uvažuje sanovať približne ½ objemu znečistenej podzemnej vody. 
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Náklady a cena za vykonanie jednotlivých metód, ktoré sú uvedené v príslušných častiach 

ekonomického zhodnotenia, sa v prípade súbežného použitia pomerne znížia (zníži sa podiel 

znečisťujúcej látky, ktorý je potrebné príslušnou metódou eliminovať a skráti sa celkový čas 

prác, čo sú rozhodujúce faktory ceny prác).  

Cenový odhad navrhovaných sanačných výkonov je 4 054 tis. EUR. Skutočný technický 

podiel zvolených metód premietnutých do cien bude závisieť od spracovateľa projektu 

sanácie environmentálnej záťaže. 

V odhadovanej cene za sanáciu environmentálnej záťaže sú započítané aj náklady 

na vykonanie verifikácie analýzy rizika včítane súvisiacich terénnych a laboratórnych meraní, 

projektových a prípravných prác a geologického servisu. 

K uvedeným návrhom sanačných metód je potrebné podotknúť, že cenové odhady boli 

urobené pre idealizovanú situáciu v modelových podmienkach. V praxi sa väčšinou 

funkčnosť a parametre sanácie overujú pilotnými skúškami. Cena takýchto skúšok nie je 

v cenovom odhade zahrnutá, pretože tieto by mali byť navrhnuté spracovateľom projektu 

alebo zhotoviteľom sanácie environmentálnej záťaže „ad hoc“ pre každú projektovanú 

technológiu. 
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7.2 HODNOTENIE VÝSLEDKOV Z HĽADISKA CIEĽOV PROJEKTU 

Ciele projektu boli v projekte definované nasledovne: 

1. identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobnej environmentálnej 

záťaže v skúmanom území  

2. komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti 

výskytu environmentálnej záťaže využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, 

meračské, laboratórne a iné geologické práce,  

3. preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia,  

4. identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia, identifikácia a charakteristika všetkých 

znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,  

5. zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika 

vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,  

6. vybudovanie monitorovacej siete podzemných vôd, 

7. vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia, 

analýzy rizika znečisteného územia, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie, 

ktorá bude obsahovať variantné riešenia pre sanáciu environmentálnej záťaže, 

definovanie obmedzení a neistôt a ekonomické zhodnotenie navrhovaných riešení. 

 

 

Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobnej environmentálnej záťaže v 

skúmanom území 

Vykonané prieskumné práce preukázali, že v území je prítomné plošné znečistenie podzemnej 

vody nad limit IT podľa smernice č. 1/2015 – 7. Tiež bolo zistené lokálne znečistenie pásma 

prevzdušnenia a pásma nasýtenia horninového prostredia v koncentráciách presahujúcich 

limit IT. Následná analýza rizika znečisteného územia potvrdila environmentálne riziko, čím 

bola potvrdená prítomnosť environmentálnej záťaže. 

 

Komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti 

výskytu environmentálnej záťaže využívajúci, geochemické, technické, 

meračské, laboratórne a iné geologické práce 

Územie bolo pokryté komplexom geologických prác, pozostávajúce zo súboru technických, 

vzorkovacích, laboratórnych prác a terénnych meraní. 

Terénne práce pozostávali z vrtných prác (nevystrojené a monitorovacie vrty), terénnych 

skúšok (hydrodynamické skúšky, atmogeochemické merania, merania základných parametrov 

podzemnej vody, režimové merania podzemných vôd). 

Vzorkovaním boli pokryté zložky geologického prostredia – horninové prostredie a podzemná 

voda. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratórnych strediskách sp. VZ Holešov, 

EUROFINS a INGEO – ENVILAB (pozri príloha B1). 

Technické diela boli zamerané s geodetickou presnosťou (príloha B3). 

 

 

Preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia 
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Rozsah znečistenia bol preskúmaný na základe nevystrojených a monitorovacích vrtov, ako aj 

pomocných prieskumných metód (atmogeochémia). Znečisťujúce látky sa nachádzajú 

v podzemnej vode kolektora tvoreného štrko-piesčitými sedimentmi. Dominantnými 

znečisťujúcimi látkami sú alifatické chlórované uhľovodíky. Znečistenie v horninovom 

prostredí bolo potvrdené iba pre ukazovateľ NEL IR, znečistenie je bodového charakteru 

a nachádza sa tak v pásme prevzdušnenia ako aj v pásme nasýtenia. Znečistenie v pôdnom 

vzduchu bolo potvrdené pre alifatické chlórované uhľovodíky. 

Rozlohy znečistených plôch, objemy znečistenej zeminy / podzemnej vody sú uvedené v 

materiálovej bilancii v rámci analýzy rizika znečisteného územia, ktorá je súčasťou tejto 

správy. Plochy znečistenia sú zároveň vykreslené a kvantifikované na mapách znečistenia, 

ktoré tvoria grafickú prílohu A6 – A8 tejto záverečnej správy. 

 

Identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia 

Podľa smernice č. 1/2015-7 zdrojom znečistenia je zdroj, ktorý spôsobil znečistenie 

horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody / povrchovej vody, pričom jeho doba 

pôsobenia je už ukončená. 

Za zdroj znečisťovania považujeme aktívny zdroj, ktorý trvalo uvoľňuje znečistenie do 

horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody / povrchovej vody. 

Zdrojmi znečistenia boli v minulosti priemyselné objekty v bývalom areáli Elitexu 02 a STS – 

najmä galvanizovňa nachádzajúca sa v juhozápadnej časti areálu. Na základe výsledkov 

prieskumu (vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok na severnom až severovýchodnom 

okraji areálu) sa predpokladá, že zdrojmi znečisťujúcich látok mohli byť aj objekty 

nachádzajúce sa v bývalom areáli Calex, ktorý nebol predmetom tohto prieskumu. 

 

Identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych 

a kvalitatívnych parametrov 

 

Aktuálny prieskum znečistenia preukázal, že v území je prítomné znečistenie podzemnej vody 

a zemín nad limit ID a nad limit IT v zmysle smernice č. 1/2015-7.  

 

Tabuľka 60 Ukazovatele zistené v zeminách a v podzemnej vode  nad ID a IT limit 

 
Zistené ukazovatele znečistenia 

≥ IT limit ≤ IT limit  ≥ ID limit 

Zemina 
- látky ropného pôvodu 

vyjadrené ako  NEL IR 

- látky ropného pôvodu vyjadrené 

ako  NEL IR 

Podzemná voda 

- 1,1,2,2-tetrachlóretén (PCE) 

- 1,1,2-trichlóretén (TCE) 

- cis 1,2 dichlóretén (DCE) 

- vinylchlorid (VC) 

- látky ropného pôvodu 

vyjadrené ako NEL IR  

- látky vyjadrené ako TOC  

- chróm (Cr) 

- olovo (Pb)  

-nikel (Ni) 

- cín (Sn) 
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Zistené ukazovatele znečistenia 

≥ IT limit ≤ IT limit  ≥ ID limit 

- fenoly 

- kyanidy  

- dusitany  

- chloridy  

- amónne ióny  

Vlastnosti znečisťujúcich látok, ktoré boli zistené nad IT limit, sú popísané v kapitole 2.2 

analýzy rizika znečisteného územia, ktorá je súčasťou tejto správy. 

 

Zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia 

Spôsob šírenia sa znečistenia je hodnotený metódami analýzy rizika, ktorá je súčasťou tejto 

správy. 

 

Zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné 

prostredie 

Hodnotenie zdravotného rizika je súčasťou analýzy rizika, ktorá je súčasťou tejto správy. 

 

Vybudovanie monitorovacej siete kvality podzemných vôd na lokalite 

Na lokalite bolo vybudovaných 17 monitorovacích vrtov hĺbky 10 až 12  m s označením MS-

1 až MS-18. 

 

Vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia 

Záverečná správa je predložený dokument s prílohami. 

 

Vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia 

Analýza rizika je súčasťou tejto záverečnej správy. 

 

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie pre preskúmanú environmentálnu záťaž 

Štúdia uskutočniteľnosti je prílohou C tejto záverečnej správy. 
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8. NÁVRH MONITOROVANIA GEOLOGICKÝCH FAKTOROV 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA S KONKRETIZÁCIOU 

SLEDOVANÝCH PARAMETROV 

Vykonanými prieskumnými prácami sa v skúmanom území Šurany – bývalý areál Elitexu a 

STS overilo znečistenie podzemnej vody nad limit IT podľa smernice č. 1/2015 – 7 

v ukazovateľoch: 1,1,2,2-tetrachlóretén (PCE), 1,1,2-trichlóretén (TCE), cis 1,2 dichlóretén 

(DCE), vinylchlorid (VC), látky ropného pôvodu vyjadrené ako NEL IR, látky vyjadrené ako 

TOC, chróm (Cr), olovo (Pb) , fenoly, kyanidy, dusitany, chloridy a amónne ióny. 

Tiež bolo zistené znečistenie pásma prevzdušnenia a pásma nasýtenia horninového prostredia 

v koncentráciách presahujúcich limit IT ukazovateli NEL IR.  

Následná analýza rizika znečisteného územia potvrdila environmentálne riziko, čím bola 

potvrdená prítomnosť environmentálnej záťaže a potreba vykonať sanačné opatrenia. 

Do realizácie sanačných opatrení na lokalite, aby bol zachytený trend vývoja kontaminácie, 

navrhujeme využiť existujúcu sieť monitorovacích vrtov na monitorovanie kvality podzemnej 

vody. Monitorovanie navrhujeme vykonávať na 10 monitorovacích vrtoch (MS-1, 3, 5, 8, 9, 

10, 11, 14, 16, 18). Minimálny rozsah monitorovaných ukazovateľov kvality podzemnej vody 

musí zahrňovať stanovenie terénnych ukazovateľov (pH, Eh, teplota, vodivosť, hĺbka hladiny 

podzemnej vody, obsah kyslíka) a dominantných znečisťujúcich látok identifikovaných v 

podzemnej vode na lokalite: 1,1,2,2-tetrachlóretén (PCE), 1,1,2-trichlóretén (TCE), cis 1,2 

dichlóretén (DCE) ako aj ukazovateľov NEL. 

Frekvencia odberu vzoriek sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 13 smernice MŽP 

SR č. 1/2015/7  

 

 

kde  

F je minimálna frekvencia vzorkovania [d] ,  

D je vzdialenosť vrtu od zdroja znečistenia v smere prúdenia podzemnej vody [m],  

n je efektívna pórovitosť horninového prostredia zóny nasýtenia = 0,2,  

k je koeficient filtrácie horninového prostredia zóny nasýtenia [m.s-1] = 6.02.10
-5

,  

i je hydraulický gradient [m/m] = 0,0007.  

Podľa smernice 1/2015-7 pre posanačný monitoring sa požaduje minimálna frekvencia 90 dní, 

t. j. 4 odbery za jeden rok. Frekvenciu 90 dní dosiahneme už pri použití vzdialenosti 1,8 m.  

 

F = (1,8*0,2 / 86400* 6.02.10
-5

*0,0007) – 0,1*(2*0,2 / 86400* 6.02.10
-5

*0,0007) = 

(0,36/3,64.10
-3

) – 0,1*(0,36/3,64.10
-3

) = 98,9 – 9,89 = 89 dní 

 

Po dosadení akejkoľvek inej vyššej hodnoty vzdialenosti, ktorá je reálna v hodnotenej oblasti, 

by sme dostali výsledok vyšší ako 90 dní, preto volíme minimálnu požadovanú frekvenciu 

4 odbery za jeden rok. 

Návrh monitorovania je v nasledovnej tabuľke. 
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Tabuľka 61 Návrh monitorovania kvality podzemnej vody  

Ukazovateľ Optimálny variant Minimálny variant 

Počet monitorovacích objektov 
10 (MS-1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 

16, 18) 
7 (MS-1, 5, 8, 9, 10, 14, 16) 

Interval monitorovania 4 krát ročne 2 krát ročne 

Rozsah analytických stanovení 

pH, Eh, teplota, vodivosť, hĺbka 

hladiny podzemnej vody, obsah 

O2, 1,1,2,2-tetrachlóretén (PCE), 

1,1,2-trichlóretén (TCE), cis 1,2 

dichlóretén (DCE), vinylchlorid 

(VC), látky ropného pôvodu 

vyjadrené ako NEL IR a NEL 

UV, Cr, Pb, fenoly, kyanidy. 

pH, Eh, teplota, vodivosť, 

hĺbka hladiny podzemnej vody, 

obsah O2, 1,1,2,2-tetrachlóretén 

(PCE), 1,1,2-trichlóretén 

(TCE), cis 1,2 dichlóretén 

(DCE), látky ropného pôvodu 

vyjadrené ako NEL IR a NEL 

UV. 

Analýzy vzoriek musia byť spracované v akreditovanom laboratóriu, pričom približne 5% 

vzoriek by malo byť poskytnuté aj kontrolnému laboratóriu (paralelné vzorky). 

Pri vzorkovaní dochádza k náhodným a systematickým zmenám kvality vody. Náhodné majú 

väčšinou normálne, logaritmicko-normálne rozdelenie, systematické sa prejavujú cyklickými 

zmenami. Preto v rámci vzorkovania okrem vhodnej frekvencie vzorkovania je potrebné 

zabezpečiť aj dostatočnú spoľahlivosť získaných údajov, definovanej hladinou spoľahlivosti a 

intervalom spoľahlivosti.  

Hladina spoľahlivosti je pravdepodobnosť, s akou bude skutočná hodnota priemeru v medziach 

vypočítaného intervalu spoľahlivosti L.  

Interval spoľahlivosti L priemeru n výsledkov určuje rozmedzie, v ktorom sa nachádza skutočná 

hodnota priemeru od danej hladiny spoľahlivosti.  

 

Pre normálne rozdelenie platí  

 
 
kde  

L = interval spoľahlivosti [%],  

σ = hladina spoľahlivosti [%],  

n = požadovaný počet vzoriek (pre žiadaný interval a hladinu spoľahlivosti),  

K = hodnota koeficientu K je závislá od hladiny spoľahlivosti. 

 

Pre žiadaný interval spoľahlivosti 20 % priemeru, hladinu spoľahlivosti 68 % a smerodajnej 

odchýlky 20 % potrebujeme vypočítať požadovaný počet výsledkov analýz z daného vrtu  20 = (2 

x 1,00 x 20) / √n, potom √n =2, a  n = 4. 

Pre dosiahnutie definovanej spoľahlivosti výsledkov je potrebné odobrať 4 vzorky, t.j. musí 

sa monitorovať minimálne jeden rok. 

Odbery musia byť plánované tak, aby kvalita podzemnej vody bola sledovaná pri rôznych 

hydrologických podmienkach. 

Monitorovanie podzemných vôd je nutné realizovať aj v studniach v obytnej zóne Albertov 

dvor a to aspoň minimálnym spôsobom (minimálny variant). 
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9. EKONOMICKÝ PRÍNOS RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY 

9.1 CENA GEOLOGICKÝCH PRÁC NA GEOLOGICKEJ ÚLOHE 

Vzorkovacie, technické a laboratórne práce, ako aj práce geologického servisu boli 

realizované v súlade s projektom geologickej úlohy a podľa schváleného rozpočtu prác. Ich 

rozsah bol navrhnutý tak, aby zabezpečoval splnenie cieľov predmetnej geologickej úlohy. 

Racionálne ohodnotenie vykonaných prác bolo zaistené verejnou súťažou na prelome rokov 

2012 – 2014, na základe výsledkov ktorej sa sp. ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica stala 

vykonávateľom prác na predmetnej geologickej úlohe. Schválený rozpočet geologickej úlohy 

a skutočné čerpanie finančných prostriedkov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.  

Tabuľka 62 Schválený rozpočet geologickej úlohy 

Názov výkonu  
  
  

Jednotková  Merná  Počet  Celková  

cena jednotka  jednotiek  cena 

(€ bez DPH)     (€ bez DPH) 

Špeciálne služby          

Projekt geologickej úlohy  2,600.00 súbor  1 2,600.00 € 

Geologické práce - vstupy, strety, sled, koordinácia, riadenie (výkony geol. služby) 8,320.00 súbor  1 8,320.00 € 

Technické -vrtné práce           

Nevystrojené vrty – Sondy GeoProbe 65.00 € bm   300 19,500.00 € 

Hydrogeologické (monitorovacie) vrty  139.00 € bm   210 29,190.00 € 

Zriadenie merných objektov na povrchových tokoch, alebo prameňoch   objekt   0.00 € 

Hydrodynamické skúšky (1 deň)  870.00 € výkon 3 2,610.00 € 

Zneškodnenie odpadov (kontaminovaná zemina)  60.00 € t   5 300.00 € 

Technické -vrtné práce spolu    súbor  1 51,600.00 € 

Vzorkovacie práce            

Odber vzoriek zemín, dnových sedimentov a stav. konštrukcií 20.00 € odber  250 5,000.00 € 

Odber vzoriek vody (na toxické látky) 42.00 € odber  420 17,640.00 € 

Organoleptické skúšky znečistenia vôd a zemín  16.00 € odber  70 1,120.00 € 

Odber vzoriek pôdneho vzduchu 14.00 € meranie   48 672.00 € 

Vzorkovacie práce spolu    súbor  1 24,432.00 € 

Geofyzikálne práce             

Geofyzikálne merania 400.00 € 100 m  8 3,200.00 € 

Geofyzikálne práce spolu    súbor  1 3,200.00 € 

Terénne merania             

Základné parametre vody 30.00 € meranie   80 2,400.00 € 

Režimové merania (min. 3 x počas prieskumu)) 15.00 € meranie   36 540.00 € 

Hydrometrické merania   meranie     0.00 € 

Profilovanie tokov   bod     0.00 € 

Atmogeochemické merania 50.00 € bod   100 5,000.00 € 

Geodetické práce (prieskumné diela, merné objekty) 45.00 € bod   34 1,530.00 € 

Terénne merania spolu    súbor  1 9,470.00 € 

Laboratórne práce             

Analýza vzoriek zemín, sedimentov, stavebných konštrukcií a výluhov z nich 73.00 € vzorka  455 33,215.00 € 

Analýza vzoriek podzemných a povrchových vôd  82.00 € vzorka  540 44,280.00 € 

Analýza vzoriek  pôdneho vzduchu 50.00 € vzorka  48 2,400.00 € 

Zistenie fyzikálnych vlastností zemín  50.00 € vzorka   8 400.00 € 

Laboratórne práce spolu    súbor  1 80,295.00 € 

Záverečné spracovanie 8,345.00 súbor  1 8,345.00 € 

Analýza rizika 8,320.00 súbor  1 8,320.00 € 

Štúdia uskutočniteľnosti sanácie 8,320.00 súbor  1 8,320.00 € 

Špeciálne služby spolu        204,902.00 € 

Vypracovanie oponentských posudkov (2 posudky)  1,000.00 € posudok   2 2,000.00 € 

Posudky           2,000.00 € 

ÚLOHA SPOLU bez posudkov          204,902.00 € 

ROZPOČTOVÁ REZERVA    %  5 10,245.10 € 

ÚLOHA CELKOM bez posudkov (bez DPH)          215,147.10 € 

ÚLOHA CELKOM s posudkami (bez DPH)          217,147.10 € 

ÚLOHA CELKOM (s DPH)          260,576.52 € 
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Tabuľka 63 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov 

Názov výkonu  
  
  

Jednotková  Merná  Počet  Celková  

cena jednotka  jednotiek  cena 

(€ bez DPH)     (€ bez DPH) 

Špeciálne služby          

Projekt geologickej úlohy  2,600.00 súbor  1 2,600.00 € 

Geologické práce - vstupy, strety, sled, koordinácia, riadenie (výkony geol. služby) 8,320.00 súbor  1 8,320.00 € 

Technické -vrtné práce           

Nevystrojené vrty – Sondy GeoProbe 65.00 € bm   300 19,500.00 € 

Hydrogeologické (monitorovacie) vrty  139.00 € bm   182 25,298.00 € 

Zriadenie merných objektov na povrchových tokoch, alebo prameňoch   objekt   0.00 € 

Hydrodynamické skúšky (1 deň)  870.00 € výkon 3 2,610.00 € 

Zneškodnenie odpadov (kontaminovaná zemina)  60.00 € t   0 0.00 € 

Technické -vrtné práce spolu    súbor  1 47,408.00 € 

Vzorkovacie práce            

Odber vzoriek zemín, dnových sedimentov a stav. konštrukcií 20.00 € odber  233 4,660.00 € 

Odber vzoriek vody (na toxické látky) 42.00 € odber  420 17,640.00 € 

Organoleptické skúšky znečistenia vôd a zemín  16.00 € odber  70 1,120.00 € 

Odber vzoriek pôdneho vzduchu 14.00 € meranie   47 658.00 € 

Vzorkovacie práce spolu    súbor  1 24,078.00 € 

Geofyzikálne práce             

Geofyzikálne merania 400.00 € 100 m  8 3,200.00 € 

Geofyzikálne práce spolu    súbor  1 3,200.00 € 

Terénne merania             

Základné parametre vody 30.00 € meranie   80 2,400.00 € 

Režimové merania (min. 3 x počas prieskumu)) 15.00 € meranie   36 540.00 € 

Hydrometrické merania   meranie     0.00 € 

Profilovanie tokov   bod     0.00 € 

Atmogeochemické merania 50.00 € bod   100 5,000.00 € 

Geodetické práce (prieskumné diela, merné objekty) 45.00 € bod   34 1,530.00 € 

Terénne merania spolu    súbor  1 9,470.00 € 

Laboratórne práce             

Analýza vzoriek zemín, sedimentov, stavebných konštrukcií a výluhov z nich 73.00 € vzorka  396 28,908.00 € 

Analýza vzoriek podzemných a povrchových vôd  82.00 € vzorka  518 42,476.00 € 

Analýza vzoriek  pôdneho vzduchu 50.00 € vzorka  47 2,350.00 € 

Zistenie fyzikálnych vlastností zemín  50.00 € vzorka   8 400.00 € 

Laboratórne práce spolu    súbor  1 74,134.00 € 

Záverečné spracovanie 8,345.00 súbor  1 8,345.00 € 

Analýza rizika 8,320.00 súbor  1 8,320.00 € 

Štúdia uskutočniteľnosti sanácie 8,320.00 súbor  1 8,320.00 € 

Špeciálne služby spolu        194,195.00 € 

Vypracovanie oponentských posudkov (2 posudky)  1,000.00 € posudok   2 2,000.00 € 

Posudky           2,000.00 € 

ÚLOHA SPOLU bez posudkov          194,195.00 € 

ROZPOČTOVÁ REZERVA    %  0 0.00 € 

ÚLOHA CELKOM bez posudkov (bez DPH)          194,195.00 € 

ÚLOHA CELKOM s posudkami (bez DPH)          196,195.00 € 

ÚLOHA CELKOM (s DPH)          235,434.00 € 

 

Realizované prieskumné práce takmer na 90 % pokrývali projektom navrhovaný rozsah prác. 

Pri riešení geologickej úlohy nebola navrhnutá zmena projektu, ani zámena prác, ktorou by sa 

menil schválený rozpočet. Rozpočtová rezerva nebola čerpaná. 

 

9.2 EKONOMICKÝ PRÍNOS RIEŠENIA 

Riešenie geologických úloh zameraných na problematiku životného prostredia neprináša 

okamžité ekonomické zužitkovanie získaných údajov. 
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Získané poznatky sa využijú pri riešení sanácie environmentálnej záťaže, pričom platí, že čím 

lepšie poznanie sanovaného územia, tým efektívnejšia a v konečnom dôsledku aj lacnejšia 

bude sanácia environmentálnej záťaže. 

Potreba sanovať environmentálne záťaže, ktoré predstavujú riziko v území je základnou 

potrebou spoločnosti, vyplývajúcou z povinnosti štátu chrániť svojich občanov pred rizikami, 

ktorým nemôžu individuálne čeliť. V prípade environmentálnych záťaží sa táto potreba 

uskutočňuje prostredníctvom príslušnej legislatívy (najmä zákon č. 569/2007 Z. z. 

o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 409/2011 

Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) a realizáciou Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 

na roky 2010 – 2015, ktorý vytvára rámec koncepčného riešenia problematiky 

environmentálnych záťaží v Slovenskej republike, financovaných z verejných zdrojov. 
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10. MIESTO A SPÔSOB ULOŽENIA GEOLOGICKEJ 

DOKUMENTÁCIE A OSOBITNÝCH SPRÁV, NÁVRH NA JEJ 

VYRADENIE 

Prvotná písomná a grafická dokumentácia technických diel je uložená u vykonávateľa 

geologických prác, t.j. v organizácii ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica vo forme 

dokumentačného denníka. 

Autorské originály odborných máp sú uložené v archíve sp. ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica, 

spolu s originálmi laboratórnych protokolov chemických rozborov vôd a tuhých látok. 

Všetky vzorky zemín a  vôd, ktoré boli v rámci geologickej úlohy odobrané, boli dané na 

laboratórny rozbor. Duplikáty uchovávajú laboratórne strediská VZ Holešov a INGEO-

ENVILAB spôsobom špecifikovaným v zásadách laboratórnej praxe a podmienkach 

akreditácie. 

Vrtné jadrá monitorovacích vrtov boli po ovzorkovaní a zdokumentovaní likvidované 

prechodným uložením do kontajnerov a následným zneškodnením v zmysle legislatívy. 

Skartácia vrtného jadra sa uskutočnila na základe kontroly objednávateľa – delegovaných 

expertov v rámci kontrolných dní Ministerstva životného prostredia SR a vystavenia 

písomného schválenia skartácie vrtných jadier. 

Monitorovacie vrty (vrty MS) navrhujeme zachovať a využiť pri navrhovanej sanácii 

environmentálnej záťaže a pri monitorovaní geologických faktorov životného prostredia. 

Pri realizácii nevystrojených vrtov vrtné jadro mimo vzorkovací materiál nevzniká  a nie je 

potrebné ho likvidovať. 

Digitálne súbory textov, máp a tabuliek vo forme zodpovedajúcej požiadavkám „Smernice 

MŽP SR z 13. apríla 2000 č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov 

v Geografickom informačnom systéme“ boli v zmysle požiadaviek objednávateľa odovzdané 

Odboru informatiky – Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, spolu s dvoma tlačenými exemplármi 

záverečnej správy. 
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11. ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Na lokalite Šurany – bývalý areál Elitexu 02 a STS bol realizovaný podrobný geologický 

prieskum životného prostredia, zameraný na územie, v ktorom sa predpokladalo znečistenie 

zemín a podzemných vôd.  

Na predmetnej lokalite sa predpokladalo znečistenie na základe geologického prieskumu 

blízkej skládky odpadov uskutočneného v r. 1996, kedy počas prieskumných prác bolo pod 

areálom skládky zistené alarmujúce znečistenie alifatickými chlórovanými uhľovodíkmi. 

Podľa výsledkov tohto prieskumu zdrojom znečistenia pod skládkou nie je samotná skládka 

odpadov. Vzhľadom na zistený smer prúdenia podzemných vôd, ktoré pritekajú pod skládku 

zo severovýchodu bol za zdroj určený približne 600 m severovýchodne vzdialený areál 

Elitexu 02 a STS. Tu sa podľa dostupných informácií v minulosti dlhodobo používali 

chlórované uhľovodíky na odmasťovanie súčiastok. Toto podozrenie potvrdili výsledky 

analýz vzoriek podzemných vôd odobratých neskôr zo studní v tomto areáli. Koncentrácie 

znečisťujúcich látok tu prekračovali IT hodnoty.  

Prieskumné práce, realizované v r. 2015 spoločnosťou ENVIGEO a.s., pozostávali 

z realizácie prác prvého sledu (atmogeochemické merania, geofyzikálne práce), realizácie 

technických prác – prieskumných sond Geoprobe, monitorovacích vrtov, hydrodynamických 

skúšok a ostatných prislúchajúcich prác geologického servisu – projektovanie, dokumentácia, 

vzorkovanie, terénne merania, sled, riadenie, vyhodnotenie výsledkov a vypracovanie 

záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia. 

Vzorkovaním boli pokryté všetky zložky geologického prostredia – zeminy, podzemná voda 

a pôdny vzduch. Boli odobraté aj vzorky dnových sedimentov a povrchových vôd, taktiež 

vzorky stavebných konštrukcií z objektov navrhnutých na asanáciu v prípade sanácie územia.  

Vzorky tuhých materiálov, vôd a pôdneho vzduchu boli analyzované v akreditovaných 

laboratórnych strediskách sp. Vodný zdroje Holešov, EUROFINS a INGEO – ENVILAB 

v rozsahu definovanom zadaním a projektom geologickej úlohy. Všetky technické diela boli 

geodeticky zamerané. 

 

Geologický prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže pod názvom NZ (033)/Šurany 

– bývalý areál Elitexu a STS (SK/EZ/NZ/605) potvrdil nasledovné skutočnosti: 

 v hodnotenom území bolo zistených celkom 15 znečisťujúcich látok resp. 

ukazovateľov znečistenia, z toho 13 znečisťujúcich látok prekračuje intervenčné 

kritériá. 

- Ide o: 1,1,2,2-tetrachlóretén (PCE), 1,1,2-trichlóretén (TCE), cis 1,2 dichlóretén 

(DCE), vinylchlorid (VC), látky ropného pôvodu vyjadrené ako NEL IR, látky 

vyjadrené ako TOC, chróm, olovo, fenoly, kyanidy, dusitany, chloridy, amónne 

ióny. 

- ID kritérium prekračuje nikel a cín. 

 Dominantnými znečisťujúcimi látkami sú chlórované alifatické uhľovodíky – PCE, 

TCE a DCE. Plošný rozsah znečistenia týmito látkami je značný. Plocha znečistenia 

PCE predstavuje 100 372  m
2
, plocha znečistenia TCE 84 124 m

2
 a plocha 

znečistenia DCE 18 754 m
2
.  
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 Najvyššie koncentrácie týchto znečisťujúcich látok boli zistené v juhozápadnej časti 

areálu, v oblasti kde sa v minulosti nachádzala galvanizovňa. Najvyššie koncentrácie u 

TCE dosahovali hodnotu 7 010 μg.l
-1

, čo 350 násobné prekročenie IT kritéria. 

Najvyššie koncentrácie u DCE dosahovali hodnotu 2 720 μg.l
-1

, čo takmer 55 násobné 

prekročenie  IT kritéria a najvyššie koncentrácie u PCE dosahovali hodnotu 467 μg.l
-

1
, čo je 23 násobné prekročenie  IT kritéria.  

 Znečistenie územia alifatickými chlórovanými uhľovodíkmi potvrdili aj výsledky 

analýzy pôdneho vzduchu a atmogeochemické merania, ktorými boli zistené zvýšené 

obsahy ukazovateľa prchavých uhľovodíkov ako aj jednotlivých chlórovaných 

uhľovodíkov. 

 So znečistením chlórovanými a ropnými uhľovodíkmi súvisia aj vyššie koncentrácie 

TOC. Znečistenie ostatnými znečisťujúcimi látkami bolo už menšieho rozsahu 

a s nižšími koncentráciami. Zistené znečistenie dusičnanmi, chloridmi a amónnymi 

iónmi nesúvisí s riešenou EZ. 

 Vysoké koncentrácie dominantných znečisťujúcich látok  (ClÚ), presahujúce IT 

hodnoty, boli zistené v pozaďových vrtoch „na vstupe“ do skúmanej oblasti, na 

základe čoho predpokladáme, že časť znečistenia pochádza aj z iných zdrojov (zo 

susednej pravdepodobnej environmentálnej záťaže – bývalého areálu Calexu). 

 Koncentrácie ClÚ nad ID a IT limity  boli zistené v smere prúdenia podzemných vôd 

aj vo vzdialenosti 1000 m od skúmaného areálu – v studniach v obytnej časti Albertov 

dvor. Medzi skúmaným areálom a osadou Albertov dvor sa nachádza nepreskúmaná 

pravdepodobná environmentálna záťaž – mestská skládka TKO. 

 

Na základe uvedených výsledkov konštatujeme, že záverečnou správou z geologickej 

úlohy – „Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Šurany – bývalý areál 

Elitexu a STS  bolo zistené a overené závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou 

človeka. Správa preto obsahuje ako samostatnú časť analýzu rizika znečisteného, ktorá 

hodnotila environmentálne a zdravotné riziká. Analýza rizika je súčasťou tejto správy. 

Analýza rizika znečisteného územia hodnotila miesta, kde bolo geologickým prieskumom 

zistené znečistenie, ktoré bolo vyššie ako určujú intervenčné kritériá (IT krit.) smernice 

1/2015-7. Podľa jej záverov na lokalite je prítomné environmentálne riziko. Riziko existuje 

z dôvodu šírenia sa znečisťujúcich látok rozpustených v podzemnej vode – TCE a DCE.  

Ostatné zdroje znečisťujúcich látok, zistené prieskumom a hodnotené v analýze rizika, 

nepredstavujú environmentálne riziko.  

Analýzou rizika bolo preukázané aj riziko vo vzťahu k povrchovým vodám. Metódami 

analýzy rizika sa potvrdilo, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu jazierka nachádzajúceho sa 

približne 300 m južne od skúmaného areálu. 

To, že sa znečisťujúce látky šíria do okolia, potvrdzujú pravdepodobne aj výsledky analýz 

vzoriek odobratých zo studní situovaných až 1000 m v smere prúdenia podzemných vôd, 

v obytnej minizóne Albertov dvor. Vo vzorkách podzemnej vody, odobratých v tomto mieste, 

boli zistené koncentrácie stále prekračujúce IT limity pre PCE, TCE a DCE. Taktiež odber 

vzorky v jazierku poukázal na jeho kontamináciu TCE a na skutočnosť, že jazierko je 

dotované podzemnými vodami pritekajúcimi zo severu až severovýchodu, t.j. aj z priestoru 

bývalého Elitexu 02 a STS. 
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Vykonanou analýzou rizika bolo potvrdené aj zdravotné riziko. Zdravotné 

nekarcinogénne riziko je prítomné pre jednotlivých obyvateľov časti Albertov dvor, za 

predpokladu používania podzemnej vody zo studní znečistenej chlórovanými uhľovodíkmi  

na polievanie zeleniny, konzumácie tejto vody, a za predpokladu  používania tejto vody na 

sprchovanie. V areáli bývalého Elitexu 02 a STS nebolo preukázané riziko pre jednotlivcov. 

Bolo preukázané karcinogénne riziko pre populáciu z inhalácie výparov z podzemnej vody. 

 

Odporúčania: 

 Na základe výsledkov prieskumných prác v rámci informačného systému 

environmentálnych záťaží navrhujeme preradenie lokality z registra pravdepodobných 

environmentálnych záťaží (REG A) do registra environmentálnych záťaží (REG B). 

 Na elimináciu zdravotného rizika, ktoré hrozí pri priamej expozícii z podzemnej vody 

v obytnej tóne Albertov dvor, je postačuje navrhnúť ochranné organizačné opatrenia, 

ako sú zákaz používania podzemnej vody vo vnútorných priestoroch (pitia vody, 

sprchovania...) a zákaz polievania zeleniny studňovou vodou v záhradách. 

 Na elimináciu prítomného environmentálneho rizika navrhujeme realizovať sanáciu 

územia. Návrh sanácie územia, v ktorom sa potvrdila environmentálna záťaž je 

súčasťou analýzy rizika. Z tohto dôvodu bola vykonaná štúdia uskutočniteľnosti 

sanácie, v ktorej boli hodnotené rôzne sanačné scenáre. Sanáciu navrhujeme 

realizovať kombináciou viacerých metód, pričom ako najvhodnejšia nosná metóda 

ISCO s použitím manganistanu draselného ako oxidačného činidla. Touto metódou 

sa uvažuje sanovať približne polovica objemu znečistenej podzemnej vody. Priebeh 

odstraňovania chlórovaných uhľovodíkov z podzemnej vody je možné dynamizovať 

súbežným použitím čerpania a čistenia podzemnej vody (pump&treat) kombinovaným 

so spargingom a/alebo ventingom. Týmito metódami sa uvažuje sanovať druhá 

polovica objemu znečistenej podzemnej vody. Cenu sanácie  odhadujeme na  

4 054 000 EUR s DPH.  

 Pred zahájením sanačných prác v území doporučujeme vykonať prieskum 

pravdepodobnej environmentálnej záťaže (NZ (032) / Šurany - bývalý areál CALEX 

– identifikátor SK/EZ/NZ/604) a taktiež prieskum  pravdepodobnej 

environmentálnej záťaže (NZ (035) / Šurany - mestská skládka TKO – 

identifikátor SK/EZ/NZ/607), ktoré pravdepodobne súvisia s hodnotenou 

environmentálnou záťažou.  

 Do realizácie sanačných opatrení na lokalite, aby bol zachytený trend vývoja 

kontaminácie, navrhujeme využiť existujúcu sieť monitorovacích vrtov na 

monitorovanie kvality podzemnej vody. Monitorovanie navrhujeme vykonávať na 10 

monitorovacích vrtoch. Minimálny rozsah monitorovaných ukazovateľov kvality 

podzemnej vody musí zahrňovať stanovenie terénnych ukazovateľov (pH, Eh, teplota, 

vodivosť, hĺbka hladiny podzemnej vody, obsah kyslíka) a dominantných 

znečisťujúcich látok identifikovaných v podzemnej vode na lokalite: 1,1,2,2-

tetrachlóretén (PCE), 1,1,2-trichlóretén (TCE), cis 1,2 dichlóretén (DCE), ako aj 

ukazovateľov NEL. 

 Monitorovanie podzemných vôd je nutné realizovať aj v studniach v obytnej zóne 

Albertov dvor a to aspoň minimálnym spôsobom (minimálny variant). 
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LEGISLATÍVA 

 Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 

1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia 

 Metodický pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku 

Slovenskej republiky a MŽP SR č. 1617/97-min. z 15. decembra 1997 na postup pri 

vyhodnocovaní záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia 

v privatizačnom projekte predkladanom podnikom v rámci privatizácie. 

 Nariadenie vlády  SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 

určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

 Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd. 

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

 Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. 

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Zákon č. 223/2001 o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/podna_mapa/podna_mapa.aspx
http://www.sazp.sk/
http://www.shmu.sk/
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 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 


