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Abstrakt 

 

Predkladaná bakalárska práca je zameraná na súčasný stav vybraného prírodného 

zdroja a jeho vplyv na zložky životného prostredia v gombaseckej oblasti. Z prírodných 

zdrojov je venovaná pozornosť nerastným surovinám, konkrétne vápencu. Cieľom 

bakalárskej práce je analýza vplyvov ťažby a spracovania vápenca na životné prostredie, 

so zameraním na ovzdušie, vodstvo a obyvateľstvo daného územia. Práca zahŕňa fyzicko-

geografickú a socio-ekonomickú charakteristiku skúmaného územia. Najväčšími zdrojmi 

znečistenia ovzdušia sú dve šachtové pece na výrobu vápna, ktoré produkujú tuhé a plynné 

znečisťujúce látky. V závode vznikajú splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové 

vody, ktoré sú spolu s dažďovou vodou najprv prečistené a až tak vypúšťané do rieky 

Slaná. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd ako aj emisné limity 

stanovené zákonom závod spĺňa. Najväčšiu pozornosť venujeme nebezpečným látkam 

a nebezpečným odpadom v závode. Pri ich úniku môže dôjsť k havárii, a tým k znečisteniu 

jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušia, vodstva, pôdy. V práci sú preto 

uvedené povinnosti a podmienky bezpečnosti práce pri manipulácii s nebezpečnými 

odpadmi a tiež opatrenia po zistení havárie nebezpečných odpadov. Hladina hluku 

v niektorých častiach areálu závodu prekračuje limity, ktoré vyžaduje nosenie ochranných 

odevov. Na hranici areálu, a teda na verejne dostupných pozemkoch, sú limity pre hluk 

splnené. Rýchlosť kmitania určená pri vibráciách dosahuje nízke hodnoty, čo znamená, že 

výzdoba Gombaseckej jaskyne nie je ovplyvnená, ani na domoch priľahlých obcí neboli 

zaznamenané žiadne škody ani známky poškodenia. Na základe analýz vyplývajúcich 

z vplyvu ťažby a spracovania vápenca sú v závere stanovené návrhy, ktorými môžeme 

predísť vzniku havárie, resp. mimoriadnej udalosti. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis is focused on recent state of selected natural source and its 

influence on compounds of environment in the gombasek region. Regarding natural 

sources thesis is focused on minerals concretely calcite. Aim of the bachelor thesis is 

analyzing influences of mining calcite on environment focused on atmosphere, waters and 

inhabitants of selected region. This Thesis includes physically-geographical and 

sociologically-economical characteristics of examined  area. The biggest sources of air 

pollution are two shaft furnaces for calcite fabrication witch produces solid and fluid 

contamination. The factory produces waste water and industrial waste water, witch is 

together with storm water firstly purget and drawn off to the river Slaná afterwards. Limit 

merits of pollution indicators as well as emissive limits set by law are executed. Primary 

attention is given to inflammable substances and waste material produced by the factory. 

Witch outflow may cause accident that would lead to pollution of particular peaces of 

environment – atmosphere, waters and soil. Thesis therefore includes list of responsibilities 

and conditions of labour protection when operating with inflammable waste material  as 

well as measures to be followed after detecting accident. The noise level in some parts of 

the factory exceeds the limits that requires wearing protective clothes. At border of the 

factory zone witch are publicly accessible areas noise limits are executed. The oscillation 

speed meets the criteria therefore no damages are caused on near living quarters neither 

protected natural zones (such as Gombasek cave). On basis of analyzes of influence of 

mining and processing calcite the conclusion of this thesis offers proposals witch aims to 

help prevent accident. 
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Zoznam termínov 

 

Absorbent je látka objemovo pohlcujúca iné látky. 

Aerácia je vetranie, prevzdušňovanie. 

Akumulácia je hromadenie, zväčšovanie. 

Deštrukcia j;e zničenie, skaza, rozklad. 

Diagenetický proces je proces, ktorý zahŕňa súbor všetkých chemických, fyzikálnych 

a biologických zmien v nespevnených sedimentoch, ktoré vedú k jeho premene na pevnú 

sedimentárnu horninu. 

Diskontinuálny je nesúvislý, nespojitý. 

Emisie sú úlety škodlivých látok zo zdrojov znečistenia do vzduchu. Delia sa na plynné 

(oxidy uhlíka, síry, dusíka), kvapalné (aerosóly škodlivín) a tuhé (sadze, popolček, 

prachové častice). 

Etáž je rovina, vrstva; podlažie, poschodie. 

Inverzia je stav ovzdušia, pri ktorej teplota vzduchu s nadmorskou výškou rastie. 

Kontinuálny  je súvislý, nepretržitý, neprerušený. 

Nehomogénnosť je nerovnorodosť (nehomogénny – nemajúci rovnorodé zloženie, 

štruktúru). 

Recipient je akýkoľvek vodný útvar, ktorý prijíma vodu z menšieho vodného toku alebo 

zdroja. 

Taxón je skupina konkrétnych (žijúcich alebo vymretých) organizmov, ktoré majú niečo 

spoločné (najčastejšie príbuznosť) a tým sa líšia od ostatných taxónov. 
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Úvod 

 

 Jedine príroda vie, čo chce... 

 Nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby, 

 tie robí len človek. 

 (Johan Wolfgang Goethe) 

 

Človek pretvára životné prostredie už od začiatku svojej existencie. Schopnosť 

človeka myslieť a následne jeho správanie, či konanie spôsobuje práve toto pretváranie 

prostredia. Rozsah a dopad jeho činnosti na prírodu a životné prostredie sa mení v priebehu 

dejín podľa úrovne vývoja ľudskej spoločnosti. Dôležité je uvedomiť si závislosť vývoja 

spoločnosti od zachovania rovnováhy celej ekologickej sústavy života na Zemi. Veľkej 

sile, ktorú dnešný človek nadobúda a uplatňuje, musí zodpovedať aj jeho „veľký rozum“. 

Človek je tvorca, ktorý je zodpovedný za svoje konanie. Je mu umožnené premeniť 

na skutočnosť tie najfantastickejšie sny, ale nesmie pritom „na ceste ku hviezdam“ zničiť 

prostredie, z ktorého vzišiel. 

Snahou ľudskej spoločnosti, a teda našou snahou je uplatňovať prvky ochrany 

životného prostredia aj v časoch vysokého životného štandardu. Hľadáme čo najvhodnejší 

pomer využívania zdrojov z prírody, aby sme ju uchovali v stave, kedy bude schopná 

obnovy. Tieto snahy sú ale často ťažko zrealizovateľné pri súčasnej spotrebe 

neobnoviteľných prírodných zdrojov. Východisko v tomto prípade vidíme vo výskume 

a vývoji nových technológií, ktoré zefektívňujú spracovanie týchto zdrojov. Taktiež 

uvádzame do praxe také alternatívy, ktoré sa v čo najväčšej miere zaobídu 

bez neobnoviteľných prírodných zdrojov. 

Nie všetky krajiny majú možnosť realizovať špičkový výskum, ktorého výstupy by 

boli schopné následne uvádzať do praxe. Preto krajiny ako Slovensko kladú dôraz najmä 

na monitorovanie a zefektívňovanie už existujúcich spôsobov ťažby a spracovávania 

neobnoviteľných prírodných zdrojov.  

Oblasť, v ktorej sa lom a vápenka nachádzajú, spĺňa určité náležitosti spracovania 

monitoringu problému ťažby vápenca a jeho spracovania. Predmetné územie sa nachádza 

v Národnom parku Slovenský kras. Oblasť najprv patrila medzi chránené krajinné oblasti, 

no od roku 2002 sa zaraďuje k národným parkom s 3. stupňom ochrany. V oblasti sa 

vyskytuje vzácna fauna a flóra, rovnako sa v blízkosti nachádzajú vzácne krasové útvary 
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ako napríklad Gombasecká jaskyňa. Aj vďaka tomuto bohatstvu je územie predurčené 

na rozvoj turizmu, agroturizmu a celkovo na vybudovanie špičkového centra cestovného 

ruchu. Tieto aspekty, resp. obmedzenia sú dôležitou súčasťou uvažovania o konkrétnych 

krokoch pri ochrane životného prostredia na tomto území pri súčasnom zachovaní ťažby 

a spracovania vápenca. Dôvodom je jednak nutnosť týchto produktov a tovarov na báze 

vápenca pre zachovávanie štandardu našej životnej úrovne, a tiež z toho odvodené dôvody 

zamestnanosti v oblasti, na ktorú je naviazaná životná úroveň ľudí tu žijúcich. 

Ťažba a spracovanie vápenca v tejto oblasti nás podnecujú myslieť na kvalitu života 

obyvateľstva, ktoré žije v blízkosti vápenky. Hľadanie možných východísk pre zlepšenie 

súčasnej situácie je hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli skúmať práve túto 

problematiku. Práca má odbornej verejnosti ponúknuť prehľad súčasného stavu ťažby 

a spracovania vápenca v oblasti Gombasek. Zámerom práce je tiež ponúknuť širší pohľad 

na vzťahy a prepojenia, ktoré táto ťažba vytvára. Táto práca má byť prínosom 

pre zlepšenie kvality života človeka žijúceho v oblasti s ťažbou zaťaženým životným 

prostredím. 
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1 Súčasný stav riešenej problematiky 

 

1.1 Životné prostredie 

 

1.1.1 Definícia životného prostredia 

 

Podľa prvej definície vymedzujúcej termín životného prostredia nórskeho biológa S. 

Wika, prijatej v roku 1967 na sympóziu UNESCO v Helsinkách, je „životné prostredie 

človeka tá časť sveta (univerza), s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení (interakcii), to 

znamená, ktorú využíva, mení ju a ktorej sa prispôsobuje“. Z toho Janů (1976) odvodzuje, 

že ochrana a tvorba životného prostredia je oblasť, kde ľudská činnosť predstavuje miesto 

rozhodujúceho činiteľa a na jej usmernení závisí, či bude životné prostredie rozvíjané 

v prospech ďalšieho vývoja ľudstva, alebo bude neuvedomelou ľudskou činnosťou úplne 

zničené (zdevastované). Švec (1982), chápe definíciu S. Wika ako jediný nedeliteľný celok 

človeka a prostredia, veď človek svoje prostredie nie len používa a ovplyvňuje ho, ale tiež 

sa mu prispôsobuje. Vzťah medzi človekom a prostredím je teda aktívny, nemôžu 

existovať vedľa seba, ale sú na sebe závislé ďaleko viac ako si je človek vo svojej pýche 

dobyvateľa a vládcu ochotný priznať. Z toho vychádza aj autor Šíbl (1998), ktorý tvrdí, že 

životné prostredie človeka je tá časť sveta, ktorá pôsobí na človeka a na ktorú súčasne 

pôsobí človek, pretože v nej žije, používa ju. 

Pojem života, čohosi, čomu rozumieme zo skúseností vlastného žitia bez toho, aby 

sme prísne (teda vedecky) vedeli, čo životom je (Michálek, 2000), sa tu spája s pojmom 

prostredie, ktoré je z tohto života definované – ako to, čo je za hranicami jednotlivého 

živého, a odtiaľ môže utvárať a ovplyvňovať spôsob, ako a či vôbec ono živé je. Pojem 

prostredie by bez existencie života biologického či špecificky ľudského nemal zmysel – 

bez vzťahu k tomu, čo je v tomto prípade určitým spôsobom ako živé, by vôbec prostredím 

nebolo (nemalo by sa k čomu vzťahovať; teda prvotná vlastnosť prostredia je vzťahovosť, 

schopnosť niesť vzťahy, či byť vzťahom samým). 

Životné prostredie sa vo svojom pôsobení na človeka prejavuje predovšetkým 

po stránke zdravotnej, táto stránka je najviac zdôrazňovaná (Císař a i. 1987), avšak aj 

ostatné stránky pôsobenia sú veľmi významné, napr. stránka estetická, ekonomická 

a psychologická. Bolo dokázané, že deti vychované v jednotvárnom prostredí 
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Umelé životné prostredie 
(obydlia) 

Prírodné prostredie 
(príroda) 

Sociálne prostredie (človek - spoločnosť) 

ochudobnenom o bohatstvo podnetov majú menej vyvinuté tvorivé myslenie 

a predstavivosť. Stav životného prostredia podstatne ovplyvňuje aj také procesy, ako je 

reprodukcia obyvateľstva, migrácia, urbanizačné trendy. 

Vo filozofii sa životné prostredie vymedzuje ako jediné, spoločné, prírodné 

a spoločensky determinované životné prostredie ľudstva. Jeho kvalita na príslušnom 

teritóriu závisí od rozdielnych prírodných podmienok života spoločnosti, od úrovne 

výrobných síl a s nimi spojených spoločenských vzťahov. Ako ďalej uvádza Klapáč 

(1985), za životné prostredie sa pokladá všetko, čo má určitý vzťah k človeku, jeho životu 

a prostrediu. Tiež uvádza, že obidve zložky životného prostredia – prirodzené prostredie 

i ľudskou činnosťou utvorené prostredie – sú podstatne dôležité, aby človek mohol žiť 

v blahobyte. 

Definíciu pojmu životné prostredie nájdeme aj v zákone č. 17/1991 o životnom 

prostredí. Podľa tohto zákona životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené 

podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. 

Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia. 

 

1.1.2 Zložky životného prostredia 

 

Gábriš a i. (1998) uvádzajú, že zložky životného prostredia nepôsobia na človeka 

izolovane, ale v rozmanitých kombináciách (obr. 1) a majú veľký vplyv na zdravie 

i kvalitu jeho života. Človek je nielen objektom, ale i subjektom životného prostredia, je 

organickou súčasťou prírodného prostredia, aj aktívnym tvorcom prostredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Hlavné zložky životného prostredia a ich interakcia v systéme životného 

prostredia 

Zdroj: Gábriš a i., 1998 
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Pri vzniku zložiek životného prostredia treba mať na zreteli vzťah človeka 

a základných zložiek životného prostredia: 

• bezprostredné vzájomné pôsobenie človeka a prírody – prírodných zložiek jeho 

životného prostredia, 

• bezprostredné vzájomné pôsobenie človeka a umelého prostredia, 

• bezprostredné vzájomné pôsobenie ľudí medzi sebou – človek a jeho sociálne 

prostredie. 

Prírodné prostredie je tvorené prevažne prírodnými zložkami hmotného sveta, i keď 

je ovplyvnené pôsobením človeka. Umelé životné prostredie je tvorené predovšetkým 

aktivitou človeka, i keď obsahuje aj prírodné zložky. Sociálne životné prostredie nadobúda 

stále väčší význam. Jeho podstatu tvoria hlavne vzťahy medzi ľuďmi, ich výchovná, 

kultúrna a sociálna úroveň. 

 

1.1.3 Rozdelenie životného prostredia 

 

Rozdelenie životného prostredia nie je jednotné, môžeme ho rozdeliť podľa viacerých 

hľadísk. Deklarácia OSN hovorí o prirodzenom prostredí nedotknutej prírody a o prostredí 

umelom, vytvorenom ľuďmi. Z iného pohľadu rozlišujeme prostredie živé (biotické) 

a neživé (abiotické). Ako ďalej uvádza Švec (1982), životné prostredie (ŽP) môžeme 

rozdeliť na 2 základné skupiny: 

• biofyzikálne prostredie – zahŕňa predovšetkým vonkajšie prostredie a to vzduch, 

vodu, pôdu, priestor, elektrické a magnetické pole atď., 

• duševné prostredie – nezahŕňa len duševný svet každého jednotlivca, ale aj 

vzájomné vzťahy medzi ním a ďalšími ľuďmi a inštitúciami. 

Streďanský a i. (2005), uvádza delenie ŽP podľa činnosti človeka: 

• pracovné ŽP – priestor, mikroklíma, stav ovzdušia, tepelné a iné žiarenie, svetelné 

podmienky, vecné zložky, ľudia, 

• obytné ŽP – byt, občianska vybavenosť, kultúrne pamiatky, 

• rekreačné ŽP, 

• ďalšie – liečebné, výchovné, dopravné. 
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Ďalšie členenie, ktoré uvádza Noskovič a i. (2007), je rozdelenie ŽP človeka na: 

• ŽP jednotlivca – tvorí hmotná realita, s ktorou je jedinec vo vzájomnom kontakte, 

na ktorú bezprostredne pôsobí a ktorá pôsobí na neho, pričom nezáleží na tom, či si 

toto pôsobenie jedinec uvedomuje, alebo nie. 

• ŽP skupiny – je spravidla širšie než ŽP jednotlivca. Skupiny ľudí môžu mať veľmi 

rozdielny charakter, rozsah, môžu byť rôzne organizované. Skupiny ľudí žijúcich 

v organizovaných vzájomných vzťahoch v určitom priestore sú napr. rodina v byte, 

zamestnanci v závode, obyvatelia mesta, štátu a pod. 

• ŽP ľudstva – zahŕňa všetky hmotné podmienky života človeka, najmä celé prírodné 

bohatstvo Zeme, vrátane ostatných živých organizmov a ich prostredia. Toto 

prostredie zahŕňa aj produkty ľudskej práce. 

 

1.1.4 Starostlivosť o životné prostredie 

 

Starostlivosťou o životné prostredie rozumie Štefanovič, Košičiarová, Pirč (2001), 

súhrn aktivít človeka, cieľom ktorých je dosiahnuť priaznivý stav ŽP, t. j. taký stav, ktorý 

by umožnil existenciu a zdravý rozvoj človeka. Starostlivosť o ŽP zahŕňa jeho ochranu 

a tvorbu. Podľa Noskoviča a i. (2007), je cieľom starostlivosti o ŽP zachovať alebo zlepšiť 

jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy pri dodržiavaní všetkých zásad trvalo 

udržateľného života a tiež starostlivosť o zachovanie a účinné dotváranie zdravého, 

produktívneho a esteticky vyhovujúceho prostredia. Takto chápaná starostlivosť o ŽP sa 

označuje aj termínom environmentalistika – interdisciplinárna náuka o ŽP. Ochrana ŽP 

zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu ŽP, alebo sa 

toto znečisťovanie a poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho 

jednotlivých zložiek, druhov organizmov alebo kompletných ekosystémov a ich 

vzájomných väzieb, ale aj ochranu ŽP ako celku. Gábriš a i. (1998), ochranu ŽP delí na: 

• všeobecnú ochranu prostredia – ochrana hlavných zložiek biosféry, t. j. ovzdušie, 

voda, pôda, les a tiež rozumné využitie týchto častí prírody, 

• špeciálnu ochranu prostredia – ochrana vedecky a kultúrne významných častí 

prírody (rastlinné, živočíšne druhy, chránené územie, prírodné výtvory), 

• ochranu kultúrnych pamiatok – diela vytvorené človekom, ktoré majú kultúrnu, 

historickú, umeleckú alebo inú hodnotu, ktorá určuje ich ochranu. 
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Noskovič a i. (2007), charakterizuje tvorbu ŽP ako cieľavedomú činnosť 

organizovanú na vedeckých základoch zameranú na optimalizáciu prírodných a umelých 

zložiek krajiny. V tvorbe Gábriš a i. (1998), vyčleňuje: 

• tvorbu (technickú) umelého prostredia – urbanizmus, stavebná činnosť a investície, 

• tvorbu biotechnických štruktúr poľnohospodárskej krajiny – územné a biologické 

plánovanie, hospodársko-technické úpravy pozemkov, komplexná úprava povodí, 

meliorácie, špeciálne kultivácie a rekultivácie pôdy, 

• tvorbu (biotickú) štruktúr vysokej zelene v krajine – ozeleňovanie, krajinársko-

sadovnícke úpravy. 

Streďanský a i. (2005), definuje znečisťovanie ŽP ako vnášanie takých fyzikálnych, 

chemických alebo biologických činiteľov do ŽP v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú 

svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie. Pod pojmom 

degradácia ŽP autor chápe zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi 

(erózia, zosuvy), redukciou biotickej zložky ŽP a pod. Po zániku stresora je možný návrat 

do pôvodného stavu. Devastácia ŽP je ťažké narušenie kvality zložiek ŽP, obyčajne 

na väčších plochách (regionálne) a to či už prirodzeným (napr. zemetrasenie) alebo 

umelým deštrukčným zásahom (napr. povrchová ťažba nerastných surovín). Po ukončení 

nepriaznivého vplyvu stresora nie je možný návrat do pôvodného stavu, možné sú iba 

čiastkové vylepšenia. Revitalizáciu autor charakterizuje ako oživenie prostredia, obnovu 

podmienok na druhovú rôznorodosť. 

Posudzovanie vplyvov na ŽP (Environmental Impact Assessment - EIA) je 

považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky 

na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Pavličková, Belčáková (2008) tvrdia, že 

ho môžeme chápať ako proces identifikácie, predikcie, hodnotenia a zmiernenia 

environmentálnych, sociálnych a iných relevantných účinkov navrhovaných projektov 

a konkrétnych aktivít ako aj navrhovaných plánov a programov pred rozhodovacím 

procesom a pred uskutočnením záväzkov. Luciak (2008) uvádza, že v niektorých 

prípadoch je EIA chápaná len ako „zrkadlo“ na dodržiavanie zákonných či technických 

noriem, čo je málo pre moderné plánovanie ŽP. Proces posudzovania by mal zohľadňovať 

aj emočnú a pocitovú stránku verejnosti, stresové faktory, obavy z rizika a kritériá 

znižovania kvality života. 
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1.2 Vápenec ako prírodný zdroj 

 

1.2.1 Definícia prírodných zdrojov 

 

Materiálnym základom existencie ľudstva, ako uvádza Hronec a i. (2000), je príroda, 

ktorá uspokojuje jeho základné nároky a požiadavky. Bez nej by človek nemohol 

existovať. Naopak, príroda bez človeka by existovala funkčnejšie než v súčasnosti. Svojou 

biologickou podstatou sme na prírode a jej zložkách závislí tým, že musíme dýchať, 

prijímať vodu a potravu. Súčasne ľudská populácia využíva aj ďalšie zložky 

biofyzikálneho prostredia, ktoré spolu so zložkami biologickej povahy súhrnne 

označujeme ako prírodné zdroje. Fehér (2006), charakterizuje prírodné zdroje ako všetky 

látky, ktoré sa nachádzajú v prírode a človek ich môže využiť na uspokojovanie svojich 

potrieb. Ďalej uvádza, že prírodný zdroj je iba ten, ktorý pri svojom vzniku nebol priamo 

ovplyvnený činnosťou človeka, pričom sú aj iné zdroje, ktoré človek využíva – 

recyklované, druhotné suroviny. Hanušin a i. (2000), sa zmieňuje o prírodných zdrojoch 

ako o látkach, energiách a procesoch v krajine, ktoré vstupujú do národohospodárskeho 

reprodukčného procesu ako použiteľné látky, resp. vlastnosti tejto krajiny. V najširšom 

ponímaní sa za prírodné zdroje považuje prakticky celá krajina (ako celok) so svojimi 

zložkami predstavujúcimi prírodné zdroje v užšom zmysle (nerastné suroviny, voda, pôda, 

biota atď.). Celkovo možno povedať, ako uvádza Izakovičová, Miklós, Drdoš (1997), že 

prírodné zdroje sú k dispozícii len v ohraničenej kvantite a kvalite, sú ľahko zraniteľné 

a prevažne ťažko, ba vôbec neobnoviteľné. Komplexný prejav vlastností prírodných 

zdrojov z hľadiska človeka ako ich užívateľa sa všeobecne označuje ako produkčná 

schopnosť krajiny, výkonnosť krajiny, krajinný potenciál. 

 

1.2.2 Klasifikácia prírodných zdrojov 

 

Vo všeobecnosti sa prírodné zdroje najčastejšie členia na: 

• obnoviteľné prírodné zdroje možno pri správnom hospodárení nekonečne 

obnovovať a tým primerane využívať. Zásoba nie je fixná, raz môže klesať inokedy 

stúpať. Typickým príkladom, ako uvádza Hronec a i. (2000), je napr. lúčny porast 

alebo les. Podľa Moldana, Jeníka, Zýku (1989), hlavnými obnoviteľnými 
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PRÍRODNÉ ZDROJE 

NEVYČERPATEĽNÉ VYČERPATEĽNÉ 

NEZMENITEĽNÉ POŠKODITEĽNÉ UDRŽATEĽNÉ NEUDRŽATEĽNÉ 

OBNOVITEĽNÉ NEOBNOVITEĽNÉ 

NAHRADITEĽNÉ NENAHRADITEĽNÉ 

energetickými zdrojmi sú slnečná a geotermálna energia. Slnečnú energiu možno 

využiť priamo, alebo ako energiu vetra, vodných tokov, prílivu a odlivu, morských 

prúdov, a pod. 

• neobnoviteľné zdroje po vyčerpaní zanikajú. Nereprodukovateľnosť evidujeme 

napr. pri ložísk nerastov (Hronec a i., 2000). Človek ich čerpá rýchlejšie, než sa 

samy môžu obnovovať. Sú to prevažne nerastné suroviny, ktoré získavame z ložísk 

hornín, minerálov a fosílnych palív (Gábriš a i., 1998). 

Rozdelenie prírodných zdrojov z hľadiska vyčerpateľnosti a nevyčerpateľnosti 

podľa Wittlingera (2007), je nasledovné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Rozdelenie prírodných zdrojov podľa využiteľnosti 

 

Príklady uvádza Gábriš a i. (1998): 

• nevyčerpateľné prírodné zdroje – napr. voda, vzduch, 

- nezmeniteľné prírodné zdroje – slnečné žiarenie, vodná a veterná energia, 

- poškoditeľné prírodné zdroje – sladká voda v rámci globálneho hydrologického 

obehu, ďalej ovzdušie, plocha v krajine a pod. 

• vyčerpateľné prírodné zdroje – napr. fosílne palivá, 

- udržateľné – obnoviteľné – rastlinstvo a živočíšstvo, 

- udržateľné – neobnoviteľné – vymreté druhy rastlín a živočíchov s genofondom, 

alebo pôda odplavená vodnou eróziou, 

- neudržateľné – nahraditeľné – kovy (železo, meď, cín, hliník), 

- neudržateľné – nenahraditeľné – fosílne palivá - uhlie, ropa, zemný plyn. 
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1.2.3 Definícia nerastných surovín 

 

Hronec a i. (2000) uvádzajú, že nerastné suroviny patria medzi vyčerpateľné prírodné 

zdroje. Ich množstvá sú obmedzené, zásoby fixné. Nerastné suroviny sú prirodzenou 

súčasťou zemskej kôry, ktorej štúdiom sa zaoberá veda nazývaná geológia (z gréc. geos = 

zem, logos = vedieť). Podľa Fehéra (2006) sa nerastné suroviny vyskytujú na povrchu 

Zeme alebo pod jej povrchom a ťažia sa v ložiskách. Môžu to byť minerály alebo horniny. 

Ľudstvo má v súčasnosti technologické prostriedky na ťažbu nerastných surovín 

zo silikátového obalu Zeme, najmä z jeho povrchu a vrstiev blízko neho. Hlbšie vrstvy 

našej planéty sú (zatiaľ) nedostupné, rovnako ako sú nedostupné aj zdroje vesmíru. 

Wittlinger (2007) uvažuje, že ťažba nerastných surovín sa nezaobíde bez zásahov do ŽP. 

Rozvoj priemyslu, stavebníctva, dopravy a poľnohospodárstva má za následok narušenie 

vodného režimu, klimatické a iné zmeny. Značné škody vznikajú tam, kde spracovateľský 

priemysel (napr. hute, elektrárne, strojárne, textilný, papierenský priemysel) je v blízkosti 

ťažby a narušuje ŽP odpadmi. 

Podľa „Bilancie zásob výhradných ložísk nerastných surovín v Slovenskej republike“ 

(§ 29 Banského zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 558/2001 Z. z.), ktorú každoročne 

zostavuje Ministerstvo životného prostredia SR, je na území SR evidovaných celkom 

757 výhradných ložísk nerastných surovín s objemom geologických zásob 17,4 mld. ton. 

Z toho na nerudné suroviny pripadá 295 ložísk so zásobami 11,7 mld. ton (67 % 

z celkového objemu zásob). 

 

1.2.4 Klasifikácia nerastných surovín 

 

Nerastné suroviny, ktorých zdrojom sú ich ložiská (miesta výskytu nerastných 

surovín), sa obyčajne rozdeľujú do troch základných skupín podľa Hronca a i. (2000): 

• rudy – sú prirodzenými asociáciami minerálov alebo prvkov, z ktorých možno 

v procese zhutňovania získať jeden alebo viac kovov, a to v priemyselnom meradle, 

• nerudy – sú prvky, minerály alebo horniny, ktoré slúžia pre výrobu nekovového 

prvku alebo, a to vo väčšine prípadov, sa používajú priamo alebo po úprave, resp. 

spracovaní kvôli svojim fyzikálnym či chemickým vlastnostiam; patria sem: 

magnezit, grafit, kaolín, kamenná soľ, síra, ale aj bežné stavebné suroviny ako 

pieskovce, piesky, vápence, a pod., 
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• energetické suroviny – možno z nich priamo alebo po úprave získavať energiu 

v určitých technologických zariadeniach. Zahŕňajú: 

- kaustobiolity – sú ložiskovou formou vystupovania odumretej organickej 

substancie (nekromasy) v zemskej kôre a na jej povrchu, 

- rádioaktívne suroviny – predstavujú také suroviny, z ktorých je možné 

technickým spracovaním pripraviť materiál obsahujúci rádioaktívne prvky, ako je 

urán, tórium, plutónium vhodné pre výrobu jadrového paliva. 

 

1.2.5 Ťažba a spracovanie nerastných surovín 

 

Ťažba nerastných surovín je organizovaná v podstate dvomi spôsobmi: metódami 

povrchovými a metódami hlbinnými. S rozvojom mechanizácie zemných prác sa ťažba 

stále viac zameriava na povrchové spôsoby, ktoré sú ekonomicky efektívnejšie, vykazujú 

vysokú výkonnosť a ich veľkou prednosťou je vysoká výrubnosť ložiska. V porovnaní 

s klasickým hlbinným metódam sa však vyznačujú vysokou intenzitou negatívnych 

vplyvov na krajinu, rozsiahlou zmenou všetkých prírodných i antropogénnych súčastí 

krajiny vplyvom technických zásahov (Cehlár a i., 2005). Z hľadiska racionálneho 

využívania nerastných surovín, ako uvádza Izakovičová, Miklós, Drdoš (1997), je potrebné 

zmeniť konzumný prístup k ťažbe nerastných surovín a hľadať náhradné surovinové 

zdroje. Efektívnym riešením je aj stanovenie limitov ťažby jednotlivých surovín 

podľa zásob, ich významnosti a celospoločenskej potreby. Utlmenie a regulovanie ťažby 

prispeje tiež k riešeniu krajinno-ekologických problémov v územiach s ťažobnými 

aktivitami. 

Podľa Dema, Bieleka, Hronca (1999) ťažba a využitie nerastných surovín siahajú 

na našom území až do staršej doby kamennej. Banská ťažba sa v minulých storočiach 

orientovala najmä na banské revíry sústredené v okolí banských miest, ako je Banská 

Štiavnica, Banská Belá, Nová Baňa, Kremnica, Ľubietová, Špania Dolina, Slovenská 

Ľupča a iné. V Slovenskom Rudohorí – Rožňava, Nižná Slaná, Dobšiná, Smolník, Gelnica 

a iné. V týchto mestách miestami pretrváva problém likvidácie starých banských diel 

a odstránenie ich vplyvu na krajinu a zložky životného prostredia.  

Ministerstvo hospodárstva SR (2003) uvádza, že celková ťažba nerastných surovín 

v roku 2001 dosiahla 27,4 mil. ton, z toho nerudných surovín 12,3 mil. ton. Ťažba 

nerastných surovín sa podieľa približne 0,79 % na tvorbe HDP a v porovnaní s rokom 
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2000 klesla o 0,13 %. Na tomto ukazovateli sa podieľa hlavne ťažba nerudných surovín 

pre výrobu stavebných látok. V súčasnosti je na území Slovenskej republiky 

220 dobývacích priestorov, v hraniciach ktorých sa ložiská nevyhradených nerastov 

považujú za výhradné ložiská. 

 

1.2.6 Vplyv ťažby a spracovania nerastných surovín na životné prostredie 

 

Demo, Bielek, Hronec (1999) tvrdia, že ťažba nerastných surovín negatívne vplýva 

na životné prostredie, najmä pôsobením nasledovných faktorov: 

• poddolovanie, 

• vytváranie háld a odkalísk, 

• fyzikálne a chemické zmeny ovzdušia, vôd, pôdy a horninového prostredia. 

Na haldách a odkaliskách v Slovenskej republike sa nachádza asi 160 miliónov ton 

tuhých nerastných odpadov, pričom ročný prírastok je 6 miliónov ton. Aj pri očakávanej 

racionalizácii využívania nerastov s ohľadom na reštrukturalizáciu priemyslu, odpady 

zo spracovania nerastov budú znamenať značné problémy pri ochrane a tvorbe životného 

prostredia v spojení so záberom pôdy, zvýšenou prašnosťou a kontamináciou pôd, 

podzemných vôd a ovzdušia. 

Hronec, Andrejovský, Adamišin (2005) uvádzajú, že hlavným zdrojom znečistenia 

silikátového priemyslu je prašnosť. Zdrojom prašnosti sú všetky sypké materiály. Prašnosť 

je vysoká pri manipulácii so suchým materiálom najmä v stavebníctve. Najzávažnejším 

zdrojom prašných a plynných exhalátov je podľa Čermáka a i. (2008) vlastná výroba 

stavebných látok (napr. piesky, štrky, cement, vápno) prebiehajúca podľa nasledujúcej 

schémy: dobývanie → doprava → drvenie → mletie → sušenie → praženie, vypaľovanie 

→ dávkovanie prísad → miešanie → skladovanie finálnych produktov → balenie, 

expedícia. 

Ťažba nerastných surovín ovplyvňuje vodné zdroje predovšetkým kvantitatívne, 

niekedy však aj kvalitatívne (vypúšťanie znečistených banských vôd, exhalácie, 

kontaminácia vôd v priestore povrchovej bane a pod.). Získavanie nerastných surovín je 

nevyhnutne spojené so zásahom do obehu vody v prírode. Týka sa obehu tak povrchových, 

ako aj podzemných vôd. Voda zrážková, povrchová alebo podzemná je pri ťažbe 

nerastných surovín negatívnym činiteľom. Pracovný priestor treba odvodniť, čo je spojené 

so zvýšením prevádzkových nákladov a neraz môže byť limitujúcou podmienkou otvorenia 
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ložiska. Ohrozenie vodných zdrojov ťažbou nerastných surovín nemožno vylúčiť, ale 

vhodnými opatreniami ho možno obmedziť (napr. znížením hladiny podzemnej vody, 

zachytením vody pred vniknutím do pracovného priestoru, dôkladným prieskumom ložiska 

a pod.) (Čermák a i., 2008). 

Medzi ďalšie negatívne vplyvy, ktoré vznikajú pri ťažbe a spracovaní nerastných 

surovín zaraďuje Palušová (1995) aj hluk a vibrácie. Tie sa prejavujú nielen u pracovníkov 

obsluhy, ale v stále väčšej miere aj u ľudí priamo nezúčastnených vo výrobnom procese. 

Dlhodobý výskum potvrdil, že hluk podstatne znižuje individuálne výkony. V hlučnom 

prostredí je aj podstatne vyššia úrazovosť z dôvodov zníženia pozornosti a predĺženia času 

reakcie pracovníkov na kritickú situáciu. Zvyšuje sa podiel práceneschopnosti, chorôb 

z povolania a pri dlhodobom pôsobení hluku aj výskyt invalidity. Ľudský organizmus, 

ktorý je dlhodobo vystavený nadmernému hluku, postihujú rôzne stupne hluchoty. 

Obdobné negatívne vplyvy na ľudský organizmus ako má hluk, majú aj vibrácie. Z dôvodu 

minimalizovania týchto negatívnych vplyvov je potrebné dodržiavať limitné hodnoty, 

ktoré sú stanovené v Nariadení vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom 

a vibráciami. 

 

1.2.7 Vápenec 

 

Vápence patria medzi horniny, ktoré Rybáriková (2004) charakterizuje ako 

nerovnorodé anorganické i organické prírodniny zložené z jedného alebo viacerých 

minerálov, úlomkov minerálov alebo hornín alebo zo zvyškov organizmov. Sú základnou 

zložkou zemskej kôry, v ktorej tvoria rôzne geologické telesá (masívy, žily, vrstvy a pod.). 

Vznikajú v kôre a na jej povrchu v priebehu rôznych geologických procesov. Horniny 

zväčša obsahujú viaceré minerály – polyminerálne horniny. Existujú však aj horniny 

zložené viac-menej z jedného minerálu – monominerálne horniny, ktoré pritom môžu mať 

veľké regionálne rozšírenie. Príkladom sú celé pohoria vápencov a dolomitov. 

Vápence charakterizuje Bizubová (1998), ako najvýznamnejšie karbonátové usadené 

horniny. Obsahujú CaCO3 (hlavne kalcit), ktorý je hlavnou zložkou, dolomit a rôzne 

prímesi, spôsobujúce rozličné sfarbenie (farba biela, svetlo– až tmavosivá, žltá až hnedá, 

červená, zelená a pod.). Makroskopickým poznávacím znakom je prítomnosť bielych 

kalcitových žiliek a biely vryp. Po kvapnutí zriedenej HCl výrazne reaguje – šumí (uniká 

oxid uhličitý). Okraje vápencových vzoriek sa pomerne rýchlo otupujú. Vápence sú 
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spravidla zreteľne vrstevnaté a často tvoria veľmi mocné komplexy, čo okrem ich čistoty 

(obsah CaCO3) výrazne ovplyvňuje proces krasovatenia. Oružinský (2005) tvrdí, že 

vápence vznikli nahromadením vápenatých zvyškov živočíchov alebo rastlín na dne 

vodných bazénov. Vápenatý materiál tvorený schránkami planktónových organizmov, 

úlomkami ulít, kostier, koralov a vápenatého kalu sa diagenetickými procesmi spevňuje 

a mení na pevnú horninu. Okrem hlavnej horninotvornej zložky, uhličitanu vápenatého 

v podobe kalcitu, môžu vápence obsahovať rôzne prímesi. Podľa toho rozoznávame 

vápence dolomitové, piesčité, ílovité, organogénne, kremité a železité. Dudek, Malkovský, 

Suk, (1984) uvádzajú, že vápence sa delia na chemogénne, organogénne a detritické. 

K priamemu chemickému vyzrážaniu dochádza veľmi často pri spolupôsobenia rastlín, 

takže vznikajú chemické a biochemické vápence s najrôznejšími zmiešanými typmi. 

Organogénne alebo tiež biogénne vápence vznikajú nahromadením škrupín a vápnitých 

kostier rôznych horninotvorných organizmov. Túto skupinu delíme ďalej 

podľa prevládajúceho horninotvorného organizmu (krinoidové, lithothamniové, 

numulitové a iné vápence). Detritické vápence sú pomerne vzácne a vznikajú 

sedimentáciou klastického karbonátového materiálu a jeho diagenetickým 

prekryštalizovaním. 

Vysokopercentný vápenec sa ako surovina používa v hutníctve, chemickom 

priemysle, gumárenskom priemysle, potravinárstve, sklárstve, keramike a stavebníctve. 

Menej kvalitné sa využívajú v poľnohospodárstve na vápnenie pôdy, hnojenie a výrobu 

kŕmnych zmesí. Masívne je takýto vápenec využívaný v cementárskom priemysle. Ďalej 

Hronec a i. (2000) uvádza, že na svetovej výrobe a ťažbe vápenca sa podieľajú najmä Čína, 

Japonsko, USA a Rusko, ktoré produkujú viac ako 40 % svetovej výroby cementu. 

Priemerná cena vápencov na trhu v USA bola v roku 1993 5 USD/t a priemerná cena 

vápencov vyvážaných z Rakúska do EU bola 3 ECU/t. U nás sa v minulých rokoch držala 

cena 1 tony cementu na hladine okolo 2 000 Sk (66,39 EUR). 
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2 Cieľ práce 

 

Objektom skúmania bakalárskej práce na tému „Vplyv ťažby vápenca na životné 

prostredie vybraného územia“ je oblasť, v ktorej sa nachádza Vápenka Slavec a Lom 

Gombasek spoločnosti Carmeuse Slovakia. 

Hlavným cieľom predloženej bakalárskej práce je zhodnotiť vplyv ťažby vápenca 

a následne jeho spracovania na vybrané zložky životného prostredia, ktorými sú ovzdušie a 

vodstvo. Na dosiahnutie hlavného cieľa bolo potrebné splniť tieto čiastkové ciele: 

• charakterizovať lom a vápenku, 

• charakterizovať proces ťažby a spracovania vápenca, 

• analýza a zhodnotenie vybraných zložiek životného prostredia – ovzdušie, vodstvo, 

• analýza a zhodnotenie narábania s nebezpečnými látkami a odpadmi, ich dopadov 

na životné prostredie, ako aj možných opatrení po zistení havárie. 
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3 Metodika práce a metódy skúmania 

 

3.1 Charakteristika objektu skúmania 

 

Lom a vápenka firmy Carmeuse Slovakia sa nachádzajú v katastri obce Slavec. 

Spomínanú obec tvoria tri obývané časti: samotná obec Slavec, miestna časť Vidová, osada 

Hámor a neobývaná časť – osada Gombasek. Celková rozloha katastra je 1 752,7 ha 

(Slavec, 2006). Ševčík, Prosňanský, (1997) uvádzajú, že územie okolia vápenky a lomu 

patrí do oblasti Slovenského krasu, ktorý je tvorený Silickou a Plešivskou planinou. 

Kubínyiová a i. (1997) píše, že tento areál je situovaný v nadmorskej výške od 230 m n. m. 

až po cca 600 m n. m. – pokiaľ siaha dobývací priestor. 

Do roku 2002 bolo územie zaradené medzi chránené krajinné oblasti. Rozloha 

Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras bola 745 km2 (74 499,90 ha). Z tejto rozlohy 

pripadalo na vlastnú chránenú oblasť 361,66 km2 (36 165,57 ha) a na ochranné pásmo 

383,34 km2 (38 334,33 ha). Južnú hranicu tejto oblasti tvorila štátna hranica s Maďarskom. 

Vymedzenie tohto územia je zobrazené na obrázku 3 v Prílohe C. 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z. z. z 13. februára 2002 bola 

oblasť vyhlásená za Národný park Slovenský kras s tretím stupňom ochrany. Závod Lom 

Gombasek a Vápenka Slavec, je z tohto územia vyňatý a zaraďuje sa do oblasti s prvým 

stupňom ochrany. 

Národný park Slovenský kras sa nachádza v juhozápadnej časti východného 

Slovenska. Jeho celková rozloha je 34 611,0832 ha, na ochranné pásmo pripadá rozloha 

11 741,5677 ha. Územie národného parku tvoria tri samostatné časti, a to Koniarska 

planina, Plešivská planina a východná časť národného parku (Silická planina, Horný vrch, 

Dolný vrch, Zádielska planina a Jasovská planina). Ochranné pásmo tvorí sedem 

samostatných častí, a to západná časť, južná časť, severná časť, východná časť, stredná 

časť, ochranné pásmo Silická Brezová a ochranné pásmo Silica. 
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3.1.1 Geologické pomery 

 

Ako uvádza Kubínyiová a i. (1997), Slovenský kras patrí z geotektonického hľadiska 

do Vnútorných Západných Karpát. V minulosti bol považovaný za územie s jednou 

z najjednoduchších stavieb na Slovensku. 

Na geologickej stavbe Slovenského krasu a jeho bezprostredného okolia sa 

zúčastňuje 5 základných tektonických jednotiek (Rozložník, Karasová, ca 1994): 

• gemerikum, 

• silicikum, 

• príkrov Bôrky, 

• turnaikum, 

• meliatikum. 

Každá z týchto tektonických jednotiek má inú litostratigrafickú náplň, pretože 

pochádzajú z rôznych paleogeografických zón niekdajšieho tethydného oceánu a jeho 

okrajov. Vrchnokriedové a kenozoické sedimenty už nie sú súčasťou týchto jednotiek. 

Hlavnou stavebnou jednotkou územia je silicikum. Je to bezkorenný príkrov nazvaný 

silický, v ktorom sú zastúpené horniny od najvyššieho permu až po vrchnú juru s celkovou 

mocnosťou 2-3 km. Charakteristické pre vrstevný sled silického príkrovu sú úlomkovité 

usadeniny v spodnom triase a vápencovo-dolomitický vývoj v strednom až vrchnom triase 

s hrubými masami wettersteinských vápencov, ktoré smerom do nadložia plynule 

prechádzajú do vrchnotriasových tisovských vápencov. Vyššie časti vrchného triasu 

silického príkrovu zastupujú furmanské vápence, hallsttatské vápence (Maníková, 

Popovics, 2009). V rámci inžinierskogeologickej rajonizácie územie leží v regióne 

jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí. Vystupuje tu rajón sedimentárnych 

vápencovo-dolomitických hornín, rajóny fluviálnych a deluviálnych sedimentov 

(Kubínyiová a i., 1997). 

 

3.1.1.1 Nerastné bohatstvo 

 

V oblasti Slovenského krasu majú oveľa väčší význam nerudné nerastné suroviny než 

rudné. Hlavne karbonátové horniny, triasové vápence a dolomity – so svojimi ohromnými 

zásobami predstavujú veľký potenciál pre stavebný, cementársky, chemický, hutnícky 

priemysel. Územie je mimoriadne bohaté na stavebné suroviny, najmä vápence (PHSR 

obce Slavec, 2005). 
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3.1.2 Geomorfologické pomery 

 

Územie európskeho významu Plešivská planina je súčasťou geomorfologickej oblasti 

Slovenské Rudohorie celku Slovenský kras. Je súčasťou krasového územia planinového 

charakteru s bohatým výskytom povrchových aj podzemných krasových javov ako napr. 

škrapy (obr. 4 v Prílohe C), závrty (obr. 5 v Prílohe C), priepasti, jaskyne. 

Medzi najznámejšie priepasti patrí Zvonivá jama (obr. 6 v Prílohe C), ktorá sa nachádza 

v strednej časti Plešivskej planiny, zvanej Mesačná krajina. Jej povrch je rozčlenený 

množstvom závrtov. Skalistý otvor má priemer 7,5 m a hĺbka priepasti je 100,5 m. Z dna 

priepasti vedú jaskynné priestory s pagodovými stalagmitmi vysokými 6-10 m a šírkou až 

3 m. Najvyšší z nich, Stĺp hrôzy, siaha až do výšky 26 m. Túto priepasť bolo možné 

navštíviť do roku 1996 za pomoci speleologickej vodcovskej služby. V súčasnosti je 

priepasť pre verejnosť neprístupná (Zvonivá jama, 2010). Za najznámejšiu jaskyňu 

Plešivskej planiny sa považuje Mačacia diera (obr. 7 v Prílohe C). Je to 9 m dlhá 

vodorovná jaskyňa v nadmorskej výške 612 m. Úzky vstupný otvor je v severnej stene asi 

20 m hlbokého skalistého závrtu. V jaskyni je jazierko pitnej vody (Mačacia diera, 2009). 

V roku 1995 v rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu boli aj jaskyne 

a priepasti Plešivskej planiny zaradené do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho 

dedičstva – UNESCO (Plešivská planina – Natura 2000, 2005). 

 

3.1.3 Klimatické pomery 

 

Slovenský kras sa nachádza na rozhraní oceánskeho a kontinentálneho typu podnebia. 

Svojou strednou nadmorskou výškou 598 m leží na prechode medzi nížinným a horským 

typom podnebia (Maníková, Popovics, 2009). Abaffy (2002) uvádza, že územie patrí 

do mierne teplej a mierne vlhkej klimatickej oblasti s chladnou zimou. 

V tvorbe teplotných pomerov sa popri slnečnom žiarení a cirkulačných vplyvoch 

pri prenikaní rôzne teplých vzduchových hmôt uplatňuje hlavne nadmorská výška, 

tvárnosť terénu a jeho orientácia voči svetovým stranám. Z teplotných charakteristík 

mesačných teplôt vyplýva, že najteplejším mesiacom roka je júl (19 až 20 °C), 

najchladnejším január (- 4 až - 6 °C). Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje medzi 

5,7 - 8,5 °C (PHSR obce Slavec, 2005). Počet letných dní je podľa Rozložníka, Karasovej 

(ca 1994) priemerne do roka 34, mrazových dní 142 a ľadových dní 144. Počas roka je 
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najväčší vzostup teplôt od marca do mája, najväčší pokles od septembra do novembra. 

Dôležitou charakteristikou je aj zámrz pôdy, ktorý v hĺbke 5 cm trvá v údolných polohách 

od 12. decembra do 10. marca a na planinách od 5. decembra do 15. – 25. marca 

v závislosti na expozícii. Absolútne teplotné extrémy sa tu pohybujú v rozmedzí od -24 °C 

v zime po 35 °C v lete. 

Relatívna vlhkosť vzduchu má v podstate opačný ročný chod ako teplota vzduchu. 

Najvyššie hodnoty sú v zimných mesiacoch s maximom v decembri, najnižšie v letných 

mesiacoch s minimom v apríli a máji. Potenciálny výpar (maximálne možný výpar z pôdy 

vrátane vegetácie) má rozpätie od 500 do 700 mm, v teplom polroku od 400 do 550 mm. 

Vlahový deficit dosahuje 100 až 200 mm (PHSR obce Slavec, 2005). 

Medzi významné klimatické činitele najmä v krasových oblastiach patria výdatné 

dažde, lejaky, prívalové dažde a prietrže mračien, ktoré spôsobujú rôzne škody (devastácie 

svahov, odnos pôdy, eróziu a pod.). Ročný priemerný úhrn zrážok sa pohybuje od 725 

do 780 mm. Z toho množstva pripadá približne 64 % na vegetačné obdobie. V ročnom 

chode pripadajú najvyššie úhrny zrážok na letné mesiace (jún, júl), v ktorých dostávajú 

zásluhou búrkových dažďov a prehánok okolo 100 mm. Najmenej zrážok padá v zimných 

mesiacoch a na začiatku jari (marec), keď mesačné úhrny zrážok predstavujú v priemere 

30 až 40 mm (Kubínyiová a i.,1997). 

Snehová pokrývka sa podľa Rozložníka, Karasovej (ca 1994) objavuje približne 

v polovici novembra a trvá do tretej dekády marca, avšak počas zimy je dosť nestála. 

Vo vyšších polohách trvá snehová pokrývka priemerne 80 dní do roka s najčastejšou 

výškou uprostred zimy 15 až 18 cm, maximálnou 25 až 30 cm, raz za desať rokov 50 cm. 

Zodpovedajúca snehová záťaž pri maximálnej výške snehovej pokrývky predstavuje 

v nížinách 0,7 kN/m2, vo vyšších polohách 1,0 až 1,5 kN/m2. Uvedené hodnoty majú 

pravdepodobnosť prekročenia raz za 100 rokov. 

Plešivská planina patrí do oblasti s dominantne prevládajúcim severným prúdením. Je 

to dôsledok cirkulačných pomerov, vyplývajúcich z tlakových príčin v stredoeurópskej 

oblasti, ale aj orientácie pohorí karpatského oblúka, teda orografických pomerov 

(Rozložník, Karasová, ca 1994). Častosť tohto severného prúdenia je 25 % a výskyt 

bezvetria je 10 %. Priemerná ročná rýchlosť vetra dosahuje 3 m/s. V priemere najvyššie 

rýchlosti sú dosahované v mesiacoch apríl a máj, najnižšie sú v závere roka. Priemerný 

výskyt klimatického bezvetria je najvyšší začiatkom zimy a presahuje 30 %-nú relatívnu 

početnosť (Ševčík, Prosňanský, 1997). 
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3.1.4 Hydrologické pomery 

 

Vody z územia Slovenského krasu sú odvádzané dvoma typmi riek. Jednak sú to 

rieky autochtónne, ktoré pramenia priamo v krasovej krajine (Čremošná, Turňa), a druhým 

typom sú rieky alochtónne, ktorých pramenná oblasť leží v nekrasovej krajine priľahlých 

pohorí (Muráň, Slaná, Štítnik). Hlavným alochtónnym tokom je rieka Slaná (obr. 8 

v Prílohe C), do ktorej sa vlievajú všetky toky odvodňujúce toto územie. Ide o tok III. rádu, 

ktorý sa na území Maďarskej republiky vlieva do Tisy (Rozložník, Karasová, ca 1994). 

Hydrologické pomery územia Slovenského krasu charakterizuje podľa Maníkovej, 

Popovicsa (2009) absencia povrchového odtoku a to, že atmosférické zrážky spadnuté na 

územie krasových planín, okrem podielu celkového výparu, infiltrujú. Dažďové vody ďalej 

pretekajú cez trhliny, závrty, pukliny. V dôsledku rýchleho presakovania sa voda hromadí 

vo vnútri karbonátového masívu. Infiltrované vody si najprv zachovajú vertikálny smer, 

ktorý sa neskôr zmení na horizontálne prúdenie. Dôležitým poznatkom je skutočnosť, že 

zdržanie vôd v skrasovatenom karbonátovom masíve od doby infiltrácie až po odtok 

nedosahuje 50 dní. Dažďové vody na úpätí krasových planín prenikajú na povrch vo forme 

prameňov a vyvieračiek (obr. 9 v Prílohe C) a vyznačujú sa pomerne veľkou 

rozkolísanosťou výdatnosti. Kubínyiová a i. (1997) uvádza, že veľké zásoby podzemných 

vôd, ktoré sa nachádzajú na území, boli zohľadnené v ich zákonnej ochrane. V roku 1987 

bolo územie Plešivskej planiny spolu s územím Horného vrchu nariadením vlády 

č. 13/1987 Zb. vyhlásené za chránenú vodohospodársku oblasť. 

 

3.1.5 Pôdne pomery 

 

Lesné pôdy Slovenského krasu predstavujú veľmi pestrý súbor pedotypov. Zaberajú 

podstatnú časť plochy krasových planín a ich okrajových svahov (tab. 1). Vo svahoch 

Plešivskej planiny vystupuje komplex litozemí a litických rendzín, typické karbonátové 

litozeme vystupujú v blízkosti najstrmších, často až bralnatých pasáží, rubifikované 

rendziny sa sústreďujú v menej strmých častiach svahov. 

Poľnohospodárske pôdy sa v posudzovanom území vyskytujú prevažne len v nive 

Slanej, kde sú zastúpené glejovými fluvizemami. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že 

sorpčný komplex na území planiny je plne nasýtený, zatiaľ čo v nive Slanej len slabo 

nasýtený. Poľnohospodárska pôda z hľadiska bonity je v nive Slanej považovaná 
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za stredne produkčnú, v území planiny za málo produkčnú. Pôdy na svahoch, vzhľadom 

na svoj plytký profil resp. silnú skeletnatosť sú veľmi náchylné na mechanické poškodenie. 

Pôdy v nive Slanej nie sú náchylné na mechanické poškodenie (Kubínyiová a i., 1997). 

Tab. 1 Celkový prehľad pôdneho fondu v chránenom území (výmera v ha) 

Kategória, 
CHÚ 

Poľnohosp. 
pôda 

Lesné 
pozemky 

Vodné 
plochy 

Zastavané 
plochy 

Ostatné 
plochy Spolu 

NP 
Slovenský 
kras 

5 690,5526 27 809,2298 34,8111 126,8659 949,6238 34 611,0832 

Ochranné 
pásmo NP 
Slovenský 
kras 

5 240,8593 5 489,2544 389,2429 346,7974 275,4137 11 741,5677 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Obvodného úradu ŽP v Rožňave 

 

3.1.6 Flóra 

 

Teplomilnú vegetáciu NP Slovenský kras spestrujú horské a vysokohorské druhy 

viazané na vápencové podložie. Zastúpené sú tu druhy prealpínske, dealpínske, kacifilné, 

xerotermné, endemické a reliktné (NP Slovenský kras, 2010). Kubínyiová a i. (1997) 

uvádza, že z celkového bohatstva flóry Slovenského krasu je ohrozených okolo 30 %. 

Vzácnosť a ohrozenosť rastlinných taxónov dokumentuje ich zaradenie do Červeného 

zoznamu flóry Slovenska. Z chránených rastlín (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 192/1993 Z. 

z.) sa v danom území vyskytujú: hlaváčik jarný, veternica lesná, orlíček obyčajný, čerešňa 

mahalebková, plamienok alpínsky, drieň obyčajný, črievičník papučkový, včelník rakúsky, 

kandík psí, jaseň mannový, jazyk jelení, prvosienka holá maďarská, klokoč perovitý, kavyľ 

pôvabný, poniklec veľkokvetý (obr. 10 v Prílohe C). Z rastlín, ktoré môžeme vidieť bežne 

na Plešivskej planine spomenieme fialku voňavú, hrachor jarný, chochlačku plnú, modricu 

širokolistú (obr. 11 v Prílohe C), nátržník piesočný (obr. 12 v Prílohe C), plamienok plotný 

na trnkách obyčajných a prvosienku jarnú (obr. 13 v Prílohe C). 

V minulosti bolo celé územie pokryté lesmi. Pôvodné dubové a dubovo-hrabové lesy 

však vyťažili. Najviac bola v minulosti odlesnená severná časť planiny a južné strmé 

svahy. Listnaté lesy s prevahou duba zimného, miestami bukom, lipou a javorom poľným 

sú na východných, západných a severných svahoch planiny. Na južných kamenitých 

stráňach sa nachádza dub plstnatý, drieň a iné teplomilné rastliny (NP Slovenský kras, 

2010). 
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3.1.7 Fauna 

 

K najlepšie preskúmaným živočíšnym skupinám Slovenského krasu patria mäkkýše 

(133 druhov), pavúky (313 druhov), rovnokrídlovce (71 druhov), chrobáky (viac ako 1 500 

druhov), motýle (1 022 druhov), dvojkrídlovce (1 273 druhov) a stavovce (330 druhov). 

Kubínyiová a i. (1997) tiež uvádza, že v areáli vápenky a lomu sa z chránených druhov 

živočíchov môžu sporadicky vyskytnúť bežné druhy bystrušiek (obr. 14 v Prílohe C), 

čmele, zaletieť sem môže vidlochvost feniklový (obr. 15 v Prílohe C) i ovocný a bežné 

druhy spevavcov. Najbežnejšie druhy tu aj hniezdia, napr. žltochvost domový. 

Zo stavovcov sa v tejto oblasti nachádzajú napr. jašterica zelená (obr. 16 v Prílohe C), 

krátkonôžka štíhla, sova dlhochvostá, podkovár malý (obr. 17 v Prílohe C) a pod. 

Z chránených druhov cicavcov tu nachádzajú úkryty i potravu bežné druhy hmyzožravcov, 

ako jež a piskory, pri svetelných zdrojoch aj netopiere. 

 

3.1.8 Osídlenie oblasti vápenky a lomu 

 

Osídlenie Plešivskej planiny sa viaže najmä na oblasť vápenky a lomu, ktorú môžeme 

charakterizovať ako riedko osídlenú. Do vzdialenosti 2 km od závodu sa nachádzajú dve 

obce. Obec Vidová sa nachádza vo vzdialenosti 1 800 m a obec Slavec vo vzdialenosti 

700 m od závodu. 

Celkový počet obyvateľov v obci Slavec vykazuje v sledovanom období 2001 – 2005 

rastúci trend (tab. 2), pokles sa zaznamenal len v roku 2004, kedy klesol počet obyvateľov 

o 12. V roku 2005 už bol zaznamenaný nárast o 7 obyvateľov. Za sledované 5 – ročné 

obdobie vzrástol počet obyvateľov o 3,3 %. Priemerný koeficient rastu dosiahol hodnotu 

1,0081 čo predstavuje priemerný ročný nárast o 0,81 %. 

Tab. 2 – Počet obyvateľov v obci Slavec od roku 2001 do roku 2005 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Počet obyvateľov 457 467 477 465 472 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z PHSR obce Slavec 
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Vekovú štruktúru obyvateľov obce Slavec v rokoch 2001 - 2005 prezentuje tabuľka 3 

a graf 1 v Prílohe B. Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, 

najmenší podiel na obyvateľov v poproduktívnom veku. Uvedený trend možno z pohľadu 

jeho ďalšieho sociálno-hospodárskeho rozvoja považovať za pozitívny. 

Tab. 3 – Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín 

Rok 
Predproduktívny vek 

(0-14 rokov) 
Produktívny vek 

(15-59-muži/54-ženy) 

Poproduktívny vek 
(60 a viac-muži/ 
55 a viac-ženy) 

2001 101 264 92 

2002 109 265 93 

2003 108 278 91 

2004 115 268 82 

2005 105 277 90 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z PHSR obce Slavec 

 

V obci Slavec bolo v roku 2005 evidovaných 156 domov, z čoho 34 domov bolo 

neobývaných. Nachádzajú sa tu bytové domy, v ktorých je 186 bytov. Ukazovatele úrovne 

bývania a vybavenosti boli nasledovné: na jeden byt v obci v priemere pripadalo 2,5 osôb, 

pričom na jednu osobu pripadlo v priemere 16 m2 (PHSR obce Slavec, 2005). 

 

3.1.9 Priemysel 

 

Priemyselná výroba v území, i keď je pomerne málo rozvinutá a prevádzky sú mimo 

národného parku, predsa vplýva na kvalitu jej prírodných zložiek, predovšetkým ovzdušia 

(Maniková, Popovics, 2009). Kubínyiová a i. (1997) uvádza, že nakoľko územie 

Slovenského krasu poskytuje nerudné suroviny, nachádzame tu veľa ťažobných priestorov, 

ktoré sú situované zväčša pri úpätí planín. Patrí k nim aj lom na juhovýchodnom svahu 

Plešivskej planiny. Otvorený bol v roku 1906, vápenec sa vtedy využíval v železiarskom 

priemysle. Dnes sa vápence využíva na stavebné účely a zásobovanie vápenky. 
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3.1.10 Poľnohospodárstvo 

 

Poľnohospodárska pôda na území národného parku zaberá výmeru 5 690,55 ha 

územia. Podstatnú časť tejto pôdy tvoria trvalé trávne porasty o výmere 5 601,59 ha, ďalej 

orná pôda 76,03 ha, vinice 1,24 ha, záhrady 2,58 ha a ovocné sady 9,11 ha. Väčšie plochy 

poľnohospodárskej pôdy sú viazané najmä na plošiny Silickej a Plešivskej planiny. 

V štruktúre sú zastúpené výlučne trvalé trávne porasty, ktoré sa využívajú ako pasienky, 

menej ako jednokosné lúky a časť je v súčasnosti bez využitia (Maníková, Popovics, 

2009). V záujmovom území sú značne zastúpené krmoviny, ktoré sa podieľajú 

na zabezpečovaní krmovinovej základne v živočíšnej výrobe (Kubínyiová a i., 1997). 

 

3.1.11 Doprava 

 

Dopravne je podľa PHSR obce Slavec (2005) územie dobre prístupné, najmä 

v hlavnom západno-východnom smere – cesta I. triedy (E 571) (obr. 18 v Prílohe C) a tiež 

hlavným železničný ťahom – trať Košice – Rožňava – Plešivec - Zvolen. Vápenka 

v Gombaseku je napojená na cestnú i železničnú sieť. 

Z národného i medzinárodného hľadiska významné produktovody prepravujúce ropu 

a zemný plyn prechádzajú územím Národného parku Slovenský kras. Záujmového územia 

sa nedotýkajú, keďže sú situované južnejšie (Kubínyiová a i., 1997). 

 

3.1.12 Cestovný ruch 

 

Záujmové územie patrí v rámci Slovenska k najatraktívnejším a najvyhľadávanejším 

regiónom. Rekreačné využitie tu nachádzajú predovšetkým záujemci o pešiu turistiku. 

Najväčším lákadlom je verejnosti sprístupnená Gombasecká jaskyňa (obr. 19 v Prílohe C), 

ktorá je známa najmä unikátnymi tenkými sintrovými brčkami (obr. 20 v Prílohe C) 

dosahujúcimi dĺžku až 3 metre. V jej blízkosti sa nachádza prírodný amfiteáter. Z hľadiska 

udržiavania ľudovej kultúry je Gombasek známy každoročnými folklórnymi slávnosťami. 

V obci Slavec sa nachádza kostol reformovanej cirkvi (pôvodne gotický) a v obci Vidová 

je pôvodne renesančný kostol s maľovaným dreveným stropom. V obci Slavec sa 

zachovali obytné budovy, z ktorých je najdôležitejšia baroková kúria z 18. storočia 

s novšou klasicistickou prístavbou (PHSR obce Slavec, 2005). 
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3.2 Pracovné postupy 

 

Teoretická časť bakalárskej práce popisuje východiská pre naplnenie cieľa 

bakalárskej práce a tvorí základ praktickej časti. Hlavnou úlohou je štúdium domácej 

a zahraničnej literatúry týkajúcej sa danej problematiky. 

Praktická časť využíva nadobudnuté teoretické poznatky, ktoré za pomoci určenia 

cieľa a vytýčenia metodických postupov formuluje do kapitoly „Výsledky práce a 

diskusia“. V tejto kapitole sa podrobnejšie zaoberáme: 

• procesom ťažby a spracovania vápenca, 

• vplyvom ťažby vápenca na ovzdušie, 

• vplyvom ťažby vápenca na vodstvo, 

• nebezpečnými látkami a odpadmi v areáli vápenky, 

• hlukom a vibráciami spôsobenými závodom firmy Carmeuse s.r.o., 

• vypracovaniu SWOT analýzy. 

V záverečnej časti sú zhrnuté návrhy riešenia danej problematiky, prípadne návrhy 

na zlepšenie súčasnej situácie. Jej súčasťou je výstižný záver a použitá literatúra. 

 

3.3 Spôsob získavania údajov a ich zdroje 

 

Z dôvodu naplnenia stanovených cieľov bolo nevyhnutné získať potrebné množstvo 

informácií a údajov, ktorých rozsah bol podmienený úrovňou riešenej problematiky. 

Pri zbere údajov sme sa zamerali na získanie základných informácií a podkladov 

potrebných k vypracovaniu prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky v Slovenskej 

poľnohospodárskej knižnici v Nitre, Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 

a Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave. Sú to materiály zaoberajúce sa 

všeobecnými charakteristikami životného prostredia, prírodných zdrojov, nerastnými 

surovinami, konkrétne vápencom. 

Informácie týkajúce sa charakteristiky územia nám poskytol Obecný úrad v Slavci, 

v katastri ktorého sa nachádza vápenka a lom firmy Carmeuse s.r.o. Ďalej sme sa opierali 

o publikáciu CHKO – biosférická rezervácia Slovenský kras, internetovú stránku 

www.sopsr.sk. 
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Pre získanie podkladov na vypracovanie vlastnej práce sme požiadali riaditeľa Lomu 

Gombasek, no bohužiaľ žiadne informácie nám neboli poskytnuté. Materiály potrebné 

pre spracovanie vlastnej práce sme získali z Obvodného úradu životného prostredia, 

z vápenky firmy Carmeuse s.r.o., internetovej stránky www.carmeuse.sk. Veľmi dôležité 

pri spracovaní tejto témy bolo použitie Správy o hodnotení o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie, ale aj rôznych štúdií a posudkov z oblasti Plešivskej planiny. 

 

3.4 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov 

 

V bakalárskej práci sme použili nasledovné metódy: 

a) Metóda komparatívna (porovnávacia) – je jednou zo špecifických rozborových 

metód. V práci sme použili porovnanie výsledkov zo súčasného obdobia 

s výsledkami minulých období. 

b) Metóda analýzy – patrí medzi základné metódy a myšlienkové operácie, je 

charakteristická rozkladom celku na jeho zložky, súčasti. 

SWOT analýza – je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie 

a presné vymedzenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození so snahou 

uskutočniť určitý cieľ. V našej práci sme touto metódou zhodnotili analýzu daného 

územia, a to životné prostredie, cestovný ruch, public relation a kultúru. 

c) Metóda syntézy – umožňuje spájanie čiastkových poznatkov do teoretických 

záverov a celkov. 

d) Dedukcia – ide o postup od všeobecného k jednotlivému. Na základe poznatkov 

a tvrdení, ktoré sa považujú za objektívne, sa logicky vyvodzuje záver. V časti 

„Súčasný stav riešenej problematiky“ sme najprv teoreticky charakterizovali pojmy 

súvisiace s témou a následne vo vlastnej práci sme sa zamerali na vybrané územie. 

e) Indukcia – je myšlienkovým postupom od jednotlivého k všeobecnému (opak 

dedukcie). Na základe získaných poznatkov sme vyvodili všeobecné závery. 

f) Metóda terénneho výskumu (pozorovanie, fotografovanie v teréne) – získanie 

grafických materiálov. 

Pri spracovávaní témy sme použili skenovanie z knižničných zdrojov, digitálne 

spracovanie Atlasu krajiny Slovenskej republiky. Na celkové spracovanie bakalárskej 

práce sme použili textový počítačový program Microsoft Office Word 2003. 
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4 Výsledky práce a diskusia 

 

4.1 Charakteristika Lomu Gombasek a Vápenky Slavec 

 

Lom (obr. 21 v Prílohe C) a vápenka (obr. 22 v Prílohe C) sa nachádzajú 

na juhovýchodnom úpätí Plešivskej planiny (obr. 23 v Prílohe C), ktorá je časťou 

Slovenského krasu. Areál závodu je situovaný v nadmorskej výške od 230 m n. m. až 

po cca 600 m n. m. pokiaľ siaha dobývací priestor lomu. Je lokalizovaný v ochrannom 

pásme v prvom stupni ochrany (Zákon NR SR č. 287/1994 Z. z.). 

Ťažba vápenca v tejto lokalite má tradíciu od roku 1905, keď sa tunajší veľmi 

kvalitný vápenec využíval najprv pre hutnícke, neskôr aj pre potravinárske účely. V rokoch 

1968 – 1973 prebiehala výstavba závodu Vápenky Gombasek (s výrobou vápna začala 

v roku 1972). V čase vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti bola výstavba prakticky 

ukončená. Lom bol v tej dobe prevádzkovaný štátnym podnikom Východoslovenské 

kameňolomy a štrkopiesky Spišská Nová Ves a bol v užívaní už pred výstavbou vápenky. 

Lom Gombasek má riadne stanovený dobývací priestor v zmysle zákona č. 47/1957 Zb. 

V rozhodnutí o stanovení dobývacieho priestoru nie sú stanovené podmienky ochrany 

prírody, nakoľko dobývací priestor bol stanovený pred vyhlásením CHKO. Okolité územie 

vápencových planín rozdelených kaňonovitými dolinami rieky Slanej a jej prítokov bolo 

v priebehu rokov vyhlásené najprv za CHKO – biosférickú rezerváciu, až Národný park 

s 3. stupňom ochrany (obr. 24 v Prílohe C), so zaujímavými ako krajinárskymi, tak aj 

biologickými fenoménmi, ktoré si vyžadujú mimoriadnu ochranu. Vo vzdialenosti cca 

1 000 m od územia vykonávanej činnosti sa nachádza Gombasecká jaskyňa, ktorá je 

zaradená do Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO (Kubínyiová a i., 

1997). 

Vápenka Slavec a Lom Gombasek do roku 2003 podnikali pod obchodným menom 

spoločnosti Kalcit s. r. o., ktorá bola založená v roku 1992 odkúpením a následným 

zlúčením dvoch dovtedy samostatných subjektov – Vápenky Gombasek a Lomu 

Gombasek. K zlúčeniu spoločnosti Kalcit s belgickou spoločnosťou Carmeuse Slovakia 

došlo 21. októbra 2003 (Carmeuse Slovakia, 2010). 

Spoločnosť Carmeuse je svetový líder v produkcii vápna, s viac ako 140 ročnými 

skúsenosťami s ťažbou a spracovaním vápenca a dolomitického vápenca na vápno 
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a vápenné produkty, pre priemyselných a komerčných zákazníkov. Táto firma v súčasnosti 

pôsobí v západnej Európe (Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko), v strednej 

a východnej Európe (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Turecko), 

v Severnej Amerike (USA, Kanada) a v Afrike (Ghana). Celkový počet prevádzok je 90. 

V roku 2008 celkový obrat spoločnosti predstavoval 1,2 miliardy Eur (Carmeuse Natural..., 

2010). 

Vápencový Lom Gombasek je povrchový banský lom, ktorý vyrába a dodáva 

vápenec. Ide o vysokopercentný vápenec wettersteinského typu. Dobývací priestor má 

rozlohu 96,59 ha. Smerná dĺžka preskúmaného ložiska v smere S – J je 1 100 m, jeho šírka 

je 500 m. Hrúbka ložiska od jeho bázy /370 m n. m./ po najvyššiu etáž je 200 m. Lom 

Gombasek produkuje vápenec na: 

• výrobu cementárskeho slinku, 

• výrobu vápna, ktoré sa používa na výrobu ocele, 

• výrobu aglomerátu pre metalurgiu, 

• výrobu železa vo vysokých peciach ako troskotvornej prísady, 

• ako saturačný vápenec pri výrobe cukru, 

• ako vápenec pre stavebné účely, 

• ako vápenec na výrobu asfaltových zmesí, 

• ako vápenec na výrobu vápna pre stavebné účely, 

• ako vápenec pre poľnohospodárske účely. (Gašpár, 2005) 

V súčasnosti sa v Lome Gombasek neťaží v takej miere ako v minulosti. Ťažba 

prebieha podľa požiadaviek a potrieb Vápenky Slavec. Vápenka Slavec uprednostňuje 

dovoz vyťaženého vápenca zo 40 km vzdialeného Lomu Včeláre, ktorý tiež patrí firme 

Carmeuse Slovakia. 

Hlavným výrobným programom prevádzky „Závod Vápenka Slavec“ je výroba vápna 

v dvoch trojšachtových peciach Maerz. V týchto peciach prebieha proces výpalu 

a rozkladu vápenca na vápno s priemerným výkonom 600 t vápna za 24 hodín, 

s technologickým palivom zemný plyn, pri veľmi efektívnej kalorickej spotrebe 

cca 3 800 KJ/kg. Závod Vápenka Slavec má v súčasnosti 289 zamestnancov. (SIŽP, 2007) 
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4.2 Proces ťažby a spracovania vápenca 

 

4.2.1 Ťažba vápenca v Lome Gombasek 

 

Ložisko Slavec – Gombasek je dobývané stenovým etážovým lomom metódou 

clonových odstrelov. Ťažobný postup sa zabezpečuje trhacími prácami malého a veľkého 

rozsahu – clonovými, pätnými odstrelmi a ich kombináciou. 

Postup prác je nasledovný: 

1. Príprava na dobývanie zahŕňa odlesňovanie svahu. Zemina sa odpojuje spolu 

s vápencom a odstraňuje sa počas odhliňovania na úpravárenskej linke. 

2. Príprava etážových technologických ciest pre ťažkotonážne mechanizmy sa 

vykonáva za účelom dopravy ťaženého vápenca po ťažobných etážach od lomových 

stien k primárnemu drviču. Tieto práce sa vykonávajú navážaním a rozhrňovaním 

menej kvalitného znečisteného vápenca. Povrch cesty sa následne vyrovná a upraví. 

3. Očistenie ťažobných rezov a okrajov lomových stien sa vykonáva pomocou 

nakladača z dôvodu zvýšenej bezpečnosti a proti zamedzeniu pádu horniny 

pri nakládke a vŕtacích prácach (pätových vrtoch). 

4. Vŕtacie práce sa vykonávajú samočinnou hydraulickou vrtnou súpravou BPI 119 

alebo Atlas Copco ROC F7CR (obr. 25 v Prílohe C). Tieto súpravy majú vlastný 

zdroj energií, sú na dieselový pohon. Vŕtanie je vykonávané zvislými, resp. 

pri pätných vývrtoch vodorovnými vrtmi. Vŕtanie zvislých vývrtov sa vykonáva 

pre jednoradové, resp. dvojradové clonové odstrely. Priemer vývrtov je 115 mm, 

alebo 127 mm. Úklon vývrtu je 65 stupňov. Dĺžka vývrtov sa určuje podľa výšky 

etáže lomovej steny podľa parametrov. Veľmi dôležitými faktormi, ktoré vŕtač 

zaznamenáva je dodržanie úklonu, záberu, dĺžky vývrtov a rozstupu vývrtov. 

Dôležité je tiež poznať miesta nehomogénnosti horninového masívu (hlina, pukliny, 

dutiny). 

5. Rozpojovanie horninového masívu sa vykonáva trhacími prácami (obr. 26 v Prílohe 

C). Rozoznávame trhacie práce malého rozsahu, kde jednotlivá nálož nepresiahne 50 

kg trhavín a celková nálož nepresiahne 200 kg trhavín, prípadne trhacie práce malého 

rozsahu pre rozpojovanie nadmerných kusov. Ďalším typom sú trhacie práce veľkého 

rozsahu ako napr. clonové odstrely (jednoradové až trojradové), plošné odstrely, 

pätné odstrely a clonové odstrely kombinované (záhlavné a pätné). Severné svahovité 
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časti lomu sa rozpojujú pätnými vývrtmi. Na svahových terénoch, kde svah nie je 

strmší ako 20 stupňov sa vykonáva vŕtanie a rozpojovanie horniny clonovými 

vývrtmi a odstrelmi priamo na svahu. Pri rozpojovaní horniny trhacími prácami sa 

môžu používať trhaviny, rozbušky a ostatné pomôcky trhacej techniky. 

6. Nakladanie rozpojeného vápenca (obr. 27 v Prílohe C) sa vykonáva kolesovými 

nakladačmi Caterpillar 988 F II. Pri nakladaní je optimálne organizovať prácu tak, 

aby dopravné mechanizmy boli z časového a kapacitného hľadiska optimálne 

využité. Dôležité je dbať na to, aby dampre (ťažkotonážne autá) boli plne vyťažené, 

aby sa nenakladal veľmi znečistený vápenec, aby korba dampra bola rovnomerne 

naložená a aby naložená kusovosť bola max. 0 – 1 200 mm. 

7. Preprava vápenca od lomových stien po technologických cestách do násypky 

primárneho drviča sa vykonáva ťažkotonážnymi autami, ktorých nosnosť je 40 ton. 

Tento vápenec sa vysype do násypky drviča (obr. 28 v Prílohe C), kde sa upravuje – 

drví na kusovosť 0 – 90 mm, pričom vápenec padá do šácht. Základom dosahovania 

maximálnych prepravných výkonov je optimálna kombinácia pracovísk, 

bezporuchovosť stroja, dobrý povrch technologickej cesty, primeraná vlhkosť 

vápenca a krátka dopravná vzdialenosť. Dôležitým faktorom pre bezpečnosť jazdy 

po technologických cestách je vybudovanie ochranného valu na okrajoch lomových 

etáží. 

8. Expedícia hotových frakcií vápenca sa vykonáva cez tunelové systémy a nakladaním 

na vagóny, cez tunelové systémy a expedíciou cez lanový pás do Vápenky Slavec 

alebo odberom vápenca nakladačmi a nakladaním na nákladné automobily. 

9. Skladovanie hotových výrobkov je na označených, nekrytých, voľných skládkach, 

ktoré sú od seba oddelené minimálne na šírku kolesového nakladača, aby sa zabránilo 

zmiešaniu frakcií. V prípade zmiešania, alebo znečistenia výrobkov sa znehodnotený 

materiál prevezie na skládku odpadov. (Gašpár, 2005) 
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4.2.2 Spracovanie vápenca vo Vápenke Slavec 

 

Kusový vápenec frakcie 40 – 90 mm ťažený v Lome Gombasek sa dopravuje 

lanopásovým dopravníkom a pásovou dopravou do troch železobetónových uzavretých 

zásobníkov vápenca s kapacitou 450 t, 1 600 t a 2 600 t. Vápenec je zo zásobníkov 

vápenca dávkovaný vibračnými podávačmi s triediacimi roštami a dopravovaný 

dopravnými pásmi do zásobníkov trojšachtových pecí Maerz. Odtriedená podsitná frakcia 

0 – 40 mm je pomocou korečkového elevátora dopravená do zásobníka podsitnej frakcie, 

z ktorého je pomocou pásových podávačov ukladaná na nákladné autá a odvážaná do lomu 

na ďalšie triedenie. 

Výpal kusového vápenca (kalcinácia) na kusové vápno (obr. 29 v Prílohe C) prebieha 

v dvoch trojšachtových peciach Maerz s výkonom 26 t.h-1 pri teplote cca 1 080 °C. 

Na výrobu tepla potrebného na vypálenie kusového vápenca sa ako palivo používa zemný 

plyn naftový, ktorý je spaľovaný v sústavách 18 horákov umiestnených v každej šachte 

pecí. Výpal vápna môžeme vyjadriť reakciou: 

CaCO3 + teplo → CaO + CO2 

Vápenec prechádza zónou predhrievacou, kalcinačnou a chladiacou. Vypálené kusové 

vápno je vysypávané do zberného zásobníka vápna (obr. 30 v Prílohe C), odkiaľ je 

bubnovými podávačmi dávkované na dopravné pásy vypáleného kusového vápna 

a dopravované do 6 železobetónových zásobníkov kusového vápna s objemom 500 m3. 

Zo železobetónových zásobníkov je kusové vápno frakcie 0 – 90 mm pomocou 

vibračných podávačov a triedičov s triediacimi roštami dávkované na vodorovné dopravné 

pásy, ktorými je dopravované na autá alebo vagóny. Podsitá frakcia 0 – 30 mm je pomocou 

závitových dopravníkov a korčekových elevátorov dopravená do uzatvoreného oceľového 

zásobníka vápna s objemom 150 m3 pre Hydratizačnú stanicu a zásobníkov vápna 

železobetónovej a oceľovej konštrukcie s objemom 300 m3 pre Mlynicu vápna. 

Podľa potreby je kusové vápno drvené v kladivkovom drviči na frakciu 0 – 8 mm 

a dopravené závitovkovými dopravníkmi do zásobníkov vápna s objemom 35 m3 

pre Mlynicu alebo Hydratizačnú stanicu. 

Mletie kusového vápna na mleté vápno alebo krupicu sa vykonáva v Mlynici vápna. 

Kusové vápno frakcie 0 – 30 mm je dávkované reťazovými podávačmi do vertikálneho 

krúžkového mlyna MF 30 s triedičom, ktorého výkon je 20 t.h-1 mletého vápna a 13.5 t.h-1 
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mletej krupice. Ďalej je mleté vápno dopravované do železobetónových zásobných síl 

mletého vápna s objemom 3 x 900 m3 a 1 x 50 m3. 

V Hydratizačnej stanici sa vykonáva spracovanie mletého vápna frakcie 0 – 10 mm 

(max. 20 mm) na vápenný hydrát. Mleté vápno je zo zásobníka dávkované tanierovým 

podávačom do hydrátora HJ 5 s výkonom 6,9 t.h-1, ktorý tvorí kovová vaňa rozmerov 

1 200 x 1 800 x 5 000 mm s miešacím zariadením. V hydrátore po zmiešaní s vodou 

chemickou reakciou za vzniku tepla, vzniká vápenný hydrát s vlhkosťou cca 0,5 %. 

Reakcia prebieha nasledovne: 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + teplo 

Vápenný hydrát je ďalej dopravovaný do železobetónových zásobných síl vápenného 

hydrátu s objemom 3 x 900 m3. Zo zásobných síl je mleté vápno a vápenný hydrát 

dávkované vypúšťacími ventilmi a sú dopravované pneumatickými žľabmi a korčekovým 

elevátorom cez kontrolné sito do automatického trojventilového baliaceho stroja. Balené 

mleté vápno a vápenný hydrát sa priamo nakladajú nakladacími pásmami na nákladné autá 

a železničné vagóny alebo môžu byť paletizované. Nabalené vrecia sú po sformovaní 

na žehliacom stroji a po očistení v čistiacom stroji uložené v paletizačnej linke 

a zabezpečené proti posunutiu a poveternostným vplyvom zmršťovacou fóliou. 

(SIŽP, 2007) 
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4.3 Vplyv ťažby vápenca a jeho spracovania na ovzdušie 

 

Vápenka Slavec a Lom Gombasek sú jediným potenciálnym zdrojom znečistenia 

ovzdušia v danej lokalite. Emitujú do ovzdušia tuhé znečisťujúce látky, oxid siričitý, oxidy 

dusíka a oxid uhoľnatý. 

Vo vápenke sa nachádzajú dva zdroje znečisťovania ovzdušia – veľkým zdrojom 

znečisťovania sú pece na výrobu vápna a stredným zdrojom znečisťovania je kotolňa. 

 

4.3.1 Emisie tuhých a plynných znečisťujúcich látok 

 

Prach, ktorý zaraďujeme medzi tuhé znečisťujúce látky, vzniká vo všetkých fázach 

výroby vápna – pri vŕtaní vápencov, odstrele a drvení v lome, doprave materiálov, výpale 

vápna, mletí vápna, hydratácii vápna, balení a expedícií mletého vápna a hydrátu. Druhy 

prachov, ktoré vznikajú sú vápencový prach, prach z pecí na výpal vápna, vápnový prach, 

hydrátový prach. Najväčšími zdrojmi prachu sú šachtové pece MAERZ na výpal vápna, 

hydratizačná stanica a mlynica vápna. Najpoužívanejšie odlučovače prachu vo vápenke sú 

textilné filtre, ktoré slúžia na filtrovanie tuhých látok z plynných heterogénnych zmesí. 

Používajú sa na odprášenie zásobníkov vápenca a vápna, expedície vápna, síl vápna, mlyna 

vápna, paletizačky. Inštalované sú hadicové a kapsové typy textilných filtrov. 

Na odprášenie veľkého objemového toku technologických plynov zo šachtových pecí sa 

používa elektrický odlučovač. Vodná sprcha sa používa na odprášenie brid z hydrátora. 

Odpadové plyny zo šachtových pecí na výpal vápna pozostávajú najmä z dusíka, 

oxidu uhličitého, kyslíka, vodnej pary a malých množstiev oxidov dusíka, oxidu 

uhoľnatého, oxidov síry, organických znečisťujúcich látok. Emisie oxidov síry sú veľmi 

nízke, lebo reagujú v peciach s oxidom vápenatým. Pri výpale vápna sa tvoria oxidy dusíka 

NO a NO2 v objemovom pomere asi 90 % NO a 10 % NO2. Vypaľovacie teploty 

a oxidačné kalcinačné podmienky potrebné pre kvalitný výpal vápna vytvárajú podmienky 

v šachtových peciach na podlimitnú tvorbu oxidov dusíka. V moderných šachtových 

peciach MAERZ dochádza k minimálnej tvorbe oxidu uhoľnatého. Kotle, v ktorých sa 

na spaľovanie používa zemný plyn sú zdrojom oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého. 

Vo vápenke sa nevyskytujú zapáchajúce látky (Kubínyiová, 1997). 
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Závod musí spĺňať emisné limity, ktoré sú stanovené vo vyhláške MŽP SR č. 

706/2002 Z. z. V závode boli merania vykonané 28. – 31. mája 2007. V Správe 

o oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín sa uvádza „Súlad“ pri všetkých zdrojoch 

znečistenia a z toho vyplýva, že závod emisné limity dodržiava.. V tabuľke 4 a v grafe 2 

v Prílohe B sú uvedené vypustené emisie v rokoch 2005 – 2009 v tonách za jednotlivé 

roky. 

Tab. 4 – Prehľad emisií znečisťovania ovzdušia v Carmeuse Slovakia v tonách za rok 

Emisie (t) 2005 2006 2007 2008 2009 

Tuhé znečisťujúce 
látky (TZL) 

19,49939 36,39494 17,03607 28,84112 9,756839 

Oxid siri čitý (SO2) 0,800888 0,666519 4,143565 4,143760 0,147910 

Oxidy dusíka  
(NO, NO2) 

4,193465 3,613202 5,890655 5,845396 30,100193 

Oxid uhoľnatý (CO) 2,198285 1,701497 2,780899 2,782835 1,650281 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Obvodného úradu ŽP v Rožňave 

 

Na základe toho, že závod produkuje znečisťujúce látky, musí zaplatiť príslušnému 

orgánu poplatky (nejde však o pokuty) za vypustené emisie. Poplatky za jednotlivé roky sú 

uvedené v tabuľke 5 a v grafe 3 v Prílohe B. Pre informáciu sú poplatky uvedené 

v pôvodnej aj v súčasnej mene. 

Tab. 5 – Poplatky za vypúšťané emisie v súčasnej aj v pôvodnej mene 

Poplatky za 
vypúšťané emisie 2005 2006 2007 2008 2009 

EURO 5 543 11 694 5 311 6 290 3 182 

SKK 167 000 352 300 160 000 189 492 95 860 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Obvodného úradu ŽP v Rožňave 
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4.4 Vplyv ťažby vápenca a jeho spracovania na vodstvo 

 

Významný vodný zdroj vodárenskej spoločnosti zásobujúci okolie pitnou vodou sa 

nachádza cca 1 km severovýchodne od obce Slavec na ľavom brehu toku Slaná, 

pod úpätím ľavého svahu údolia. Vzhľadom na polohu vodárenského zdroja a sklon údolia 

spoločnosť Carmeuse Slovakia nemôže ovplyvniť kvalitu vody vodárenského zdroja. 

Podzemná voda pod areálom závodu Vápenka Slavec a Lom Gombasek sa nachádza 

v hĺbke približne 7-5 metrov. 

V areáli Vápenky Slavec sa nenachádza zdroj podzemnej vody (studňa). Zásobovanie 

pitnou vodou sa uskutočňuje z verejného vodovodu napojeného na rožňavský skupinový 

vodovod, z odbočky zásobovacieho potrubia pre obec Plešivec. Vodovod je situovaný 

na ľavej strane štátnej cesty č. 50 v smere z Rožňavy do Plešivca. Z tohto vodovodu je 

napájaná vodáreň pitnej a priemyselnej vody Vápenky Slavec, ktorá sa nachádza tiež 

na ľavej strane štátnej cesty z Rožňavy do Plešivca. Vo vodárni vápenky dochádza 

k akumulácii pitnej vody, jej úpravy chlórovaním a vytláčaniu do rozvodu areálu Vápenky 

Slavec pomocou tlakovej nádoby s objemom 1 000 litrov. Uvedená vodáreň tiež slúži 

na čerpanie priemyselnej vody z odberného objektu pri rieke Slaná a na vytláčanie 

do rozvodu priemyselnej vody do areálu Vápenky Slavec pomocou tlakovej nádoby 

s objemom 6 300 litrov. Pitná voda slúži na pitné a hygienické účely. Priemyselná voda je 

vo vápenke používaná na hydratizáciu vápna, napájanie kotolne, na chladenie kompresorov 

a ako protipožiarna voda. 

V areáli Lomu Gombasek sa na pravej strane príjazdovej cesty nachádza zdroj 

podzemnej vody – vodáreň pre lom v oplotenom priestore. Uvedený zdroj vody je tvorený: 

• kopanou studňou (hĺbka 8,0 m), 

• vŕtanou studňou (hĺbka 4,0 m), 

• čerpacou stanicou s tlakovou nádobou 1 000 litrov, 

• čerpacou stanicou na vytláčanie vody. 

Lom Gombasek nie je napojený na verejný vodovod. Vo vzdialenosti cca 40 m 

od oplotenej vodárne lomu sa nachádza sklad olejov. 

V areáli Vápenky Slavec a Lomu Gombasek a v ich bezprostrednej blízkosti sa 

nenachádzajú pramene a vyvieračky (Drenko, 2004). 
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4.4.1 Technologický proces 

 

Odpadové vody vznikajú pri ťažbe vysokopercentného vápenca v lome, kde sa tento 

vápenec upravuje drvením a časť sa v letných mesiacoch perie. Znečistená pracia voda sa 

odvádza do 3 uzavretých odkalísk (obr. 31 v Prílohe C), odkiaľ sa po vyčistení znovu 

používa na pranie. Ide o uzavretý okruh a znečistená voda sa nedostáva do povrchových 

vôd. Chýbajúca voda sa dopĺňa zo zásobnej nádrže (podzemné vody), ktorá slúži 

na akumulovanie vody z rieky Slaná. 

Pri spracovávaní vápenca vo vápenke má najväčšiu spotrebu vody hydratizačná 

jednotka, v ktorej vzniká po vyhasení vápenný hydrát. Tu sa spotrebúva povrchová voda 

z rieky Slaná a má bezodpadovú technológiu, čiže nevznikajú odpadové vody ani látky 

ohrozujúce podzemné vody. 

Prevádzka závodu však produkuje splaškové a dažďové vody zo spevnených plôch. 

Odkanalizovanie týchto vôd je zabezpečené delenou splaškovou a dažďovou kanalizáciou. 

Na čistenie odpadových vôd slúžia Biologická čistiareň odpadových vôd (ČOV), 

odlučovače ropných látok a lapače tuku. Biologická ČOV s jemnobublinkovou aeráciou 

slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z areálu prevádzky. Do splaškovej 

kanalizácie prevádzky sú odvádzané odpadové vody z kuchyne po prečistení v lapači 

tukov, odpadové vody z garáží po prečistení v odlučovači ropných látok a odpadové vody 

z laboratórií po prečistení v lapači tukov. ČOV pozostáva z prítokovej kanalizácie, hrubého 

predčistenia, biologickej jednotky, merného objektu, odtokovej kanalizácie a výustného 

objektu. Čistenie sa vykonáva biologickým spôsobom v horizontálnom reaktore – 

Aktivačnej nádrži s oddeľovaním kalu vo vertikálnej odsadzovacej nádrži. Proces čistenia 

prebieha autoregulačne – bez nutnosti zasahovania do jeho prevádzky. ČOV reaguje 

na zmeny prietoku a koncentrácie znečistenia v priebehu dňa na základe dodržanej 

koncentrácie kalu a nastavenej recirkulácie. Kal získaný z procesu čistenia ako prebytočný 

je biologicky stabilizovaný, nezapácha a ďalej sa nerozkladá. Tento tekutý kal sa zahustí 

sedimentáciou a je odvážaný cisternovým autom do mestskej čistiarne. Vyčistené 

splaškové odpadové vody sú do recipientu vypúšťané kontinuálne, 365 dní v roku, 

24 hodín denne. 

V závode vznikajú aj priemyselné odpadové vody z umývania áut bez použitia 

saponátov – umývacia rampa a z odstavených plôch slúžiacich k výdaju PHM olejov 

na komunikácii, vlečky a nosného základu pod nádržami. Prečistené priemyselné odpadové 
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vody v odlučovači ropných látok sú spolu s vodami z povrchového odtoku vypúšťané 

do recipientu diskontinuálne podľa potreby v čase umývania áut a trvania dažďa. 

Prečistené splaškové vody sú privádzané do dažďovej kanalizácie, ktorou sú 

odvádzané spolu s vodami z povrchového odtoku, priemyselnými odpadovými vodami 

z umývacej rampy a priemyselnými odpadovými vodami z manipulačných plôch pri výdaji 

PHM do recipientu Slaná v riečnom kilometri 41,55. Splaškových vôd prečistených v ČOV 

je do povrchového toku Slaná vypúšťaných max. 14 900 m3 za rok. Prečistených 

priemyselných odpadových vôd je do povrchového toku Slaná vypúšťaných max. 

470 000 m3 za rok (Kubínyiová, 1997). 
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4.5 Nebezpečné látky a odpady v areáli Vápenky Slavec 

 

4.5.1 Skladovanie nebezpečných látok 

 

Nebezpečné látky, s ktorými sa zaobchádza v prevádzke a na ktoré sa vzťahuje plán 

havarijných opatrení sa skladujú v areáli vápenky. Zoznam týchto látok ako aj skladovacie 

kapacity sa nachádzajú v tabuľke 6. 

Tab. 6 – Zoznam skladovaných nebezpečných látok a skladovacie kapacity 

motorová nafta oceľová nádrž: 2 x 16 000 litrov 

oleje oceľový sud: 20 x 200 litrov 

riedidlá oceľový sud: 200 litrov 

technický benzín oceľový sud: 200 litrov 

motorový benzín oceľový sud: 2 x 200 litrov 

plastické mazivá oceľový sud: 3 x 200 litrov 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd spoločnosti 
Carmeuse Slovakia s.r.o. 
 

Nebezpečné látky, okrem motorovej nafty, sú umiestnené v Sklade olejov a PHM, 

ktorý má tri miestnosti. Objekt je vybudovaný na spevnenej odizolovanej ploche, na ktorej 

sa nachádza fólia. Na skladovanie nebezpečných látok (oleje, riedidlá, technický benzín, 

motorový benzín, plastické mazivá) sa používa prvá miestnosť. Nebezpečné látky v tejto 

miestnosti sa skladujú v 200 litrových sudoch v celkovom počte 27 kusov. Podlaha tejto 

miestnosti tvorí záchytnú vaňu a je vyspádovaná do zbernej nádrže s objemom 150 litrov. 

V druhej miestnosti sú uskladnené organické rozpúšťadlá a prázdne obaly. Sorbčné 

materiály sa nachádzajú v tretej miestnosti. 

Motorová nafta sa skladuje v dvoch dvojplášťových nadzemných oceľových 

nádržiach. Sú umiestnených vedľa Skladu olejov a PHM, ktorej súčasťou je aj 

manipulačná plocha na stáčanie a výdaj pohonných hmôt vyspádovaná k lapaču ropných 

látok slúžiacim na prečistenie odpadových vôd od nafty a olejov. 

Prevádzkovateľ závodu je povinný dodržiavať „Havarijný plán“, ktorého obsahom sú 

opatrenia na predchádzanie havárií nebezpečných látok. Tento plán musí byť vypracovaný 

a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (SIŽP, 2007). 
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4.5.2 Alternatívy možných únikov nebezpečných látok 

 

K úniku ropných látok môže dôjsť: 

• nesprávnym stáčaním alebo prečerpávaním PHM, 

• pri výmene motorových alebo prevodových olejov, 

• pri preprave sudov, 

• pri poruchách technologických zariadení, 

• pri prevoze autocisternou, 

• pri poruchách na transformátoroch a maloolejových vypínačoch. 

Únikovými cestami nebezpečných látok sú: 

• skladovanie a výdaj motorovej nafty a olejov: únik ropných látok na betónovú 

spevnenú plochu s následným odtokom záchytnými kanálmi do lapola ropných 

látok, 

• skladovanie olejov, mazadiel a benzínov: únik zachytený kovovými záchytnými 

vaňami, ktoré sú umiestnené pod skladovanými sudmi, 

• pri manipulácii a preprave ropných látok v areáli závodu je v prípade havárie 

možný únik ropných látok na spevnenú betónovú a asfaltovú plochu do dažďovej 

kanalizácie, 

• pri odstavení motorových vozidiel v garáži je možný únik na spevnenú 

vybetónovanú podlahu garáže vyspádovanú do lapola ropných látok a vyústenú 

do splaškovej kanalizácie, 

• pri umývaní vozidiel na umývacej rampe vápenky je možný únik ropných látok 

na spevnenú vybetónovanú plochu rampy vyspádovanú do lapola ropných látok 

vyústenú do dažďovej kanalizácie, 

• pri umývaní vozidiel na umývacej rampe lomu je možný únik ropných látok 

na spevnenú vybetónovanú plochu rampy vyspádovanú do lapola ropných látok 

vyústenú so dažďového rigolu lomu, 

• pri odstavení rušňa, resp. lokotraktora je možný únik ropných látok počas údržby 

a opráv do vybetónovaného montážneho kanála remízy bez odtoku (Drenko, 2004). 
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4.5.3 Vznik nebezpečných odpadov v závode 

 

V prevádzke vznikajú rôzne druhy odpadov v celkovom množstve 35 802,481 t/rok, 

z toho v kategórii nebezpečných je 16,231 t/rok a ostatných a zvláštnych odpadov je 

35 782,250 t/rok (Kubínyiová a i., 1997). 

Nebezpečné odpady vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní 

porúch strojných a technologických zariadení. V jednotlivých technologických uzloch 

prevádzky vznikajú nebezpečné odpady, ktoré sú prechodne zhromažďované 

na jednotlivých pracoviskách v zberných nádobách a následne sú prevážané do zberného 

dvoru odpadov, ktorý tvorí uzamykateľný zastrešený priestor ohradený pletivom 

s betónovou podlahou. Objekt je situovaný v areáli Vápenky Slavec, nenachádza sa 

v zátopovej oblasti, ani v ochrannom pásme vodárenského zdroja. Zo zberného dvora sú 

tieto odpady odovzdané na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy oprávnenej osobe 

podľa všeobecne záväzného predpisu odpadového hospodárstva (SIŽP, 2007). 

 

4.5.4 Konštrukčný popis zberného dvora nebezpečných odpadov 

 

Odpadový olej sa uskladňuje v dvoch 1 000 litrových plastových kontajneroch typu 

M 1 000. Jeden kontajner slúži na oleje hydraulické, druhý na oleje motorové a prevodové. 

Absorbenty, handry na čistenie, pracovné odevy, filtre oleja sa uskladňujú v 3 ks 

200 litrových oceľových sudoch s uzavierateľným vekom. Sudy sú umiestnené 

na oceľovom rošte, pod ktorým je záchytná vaňa. Akumulátory sa uskladňujú v kovovom 

kontajneri s objemom 500 litrov. V priestore zberného dvora sú ešte prázdne sudy, ktoré 

slúžia na zber olejov od pôvodcov. V tabuľke 7 sa nachádzajú nebezpečné odpady, ktoré 

sú umiestnené v zbernom dvore nebezpečných odpadov. 

Tab. 7 – Zoznam uložených a skladovaných nebezpečných odpadov a kapacita objektu 

hydraulické oleje plastový kontajner: 1 000 litrov 

motorové, prevodové oleje plastový kontajner: 1 000 litrov 

absorbenty, handry, prac. odevy oceľový sud: 200 litrov 

olejové filtre oceľový sud: 200 litrov 

olovené batérie kovový kontajner: 500 litrov 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Miestneho prevádzkového poriadku nakladania s nebezpečnými látkami. 
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4.5.5 Obsluha zberného dvora nebezpečných odpadov 

 

Zberný dvor nie je vybavený technickým zariadením na sledovanie úniku 

nebezpečných odpadov. Kontrolu stavu uvedeného objektu vykonávajú priebežne skladníci 

a vedú jej evidenciu. 

Príjem nebezpečných odpadov v zbernom dvore zabezpečujú skladníci. Oleje 

dovážajú pôvodcovia v oceľových sudoch na to určených. Sud sa vyloží vysokozdvižným 

vozíkom na rám nad kontajnerom na valčeky, otvorí sa zátka na sude, otvorí sa uzáver 

na kontajneri a vloží sa do neho lievik. Otočením suda na valčekoch sa vyleje olej 

do kontajnera. Ostatné nebezpečné odpady (olejové filtre, absorbenty, handry, pracovné 

odevy a pod.) sa uložia do príslušného oceľového suda. Olovené batérie sa uložia 

do kontajnera na batérie. Po naplnení zberných nádob nebezpečné odpady odváža 

oprávnená firma. Vyprázdnenie olejových nádob sa uskutočňuje odsaním oleja. 

V objekte je dovolené: 

• skladovať 2 kontajnery na oleje, 3 sudy na tuhé látky, 4 sudy na oleje, 

• skladovať 1 kontajner na batérie, 

• nebezpečné odpady uskladňovať len v nádobách na to určených. 

V objekte je zakázané: 

• manipulovať s olejom v priestoroch bez záchytných vaní, 

• vylievať olej zo suda nakláňaním suda, 

• rozlievať a vylievať olej do záchytných vaní, držať záchytné vane v naplnenom 

stave a nevyčistené, 

• manipulovať s naplnenými a neuzavretými sudmi a kontajnermi, 

• uskladňovať nebezpečné odpady mimo nádob na to určených, 

• vypúšťať olej do povrchových a podzemných vôd a kanalizácie. 

Povinnosti pri obsluhe a údržbe: 

• kontrolovať tesnosť uzáverov na kontajneroch a sudoch, 

• pred manipuláciou so sudmi skontrolovať uzavretie a tesnosť zátky, 

• priebežne odstraňovať odkvapy zo záchytných vaní a udržiavať ich v čistom stave, 

• priestory zberného dvora udržiavať v čistote, 

• dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy (Bohmer, 2006). 
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4.5.6 Nebezpečné odpady ohrozujúce zložky životného prostredia 

 

Nebezpečné odpady uvedené v Prílohe A majú charakter látok škodiacich vodám 

a preto môžu ohroziť kvalitu a čistotu povrchových a podzemných vôd, prípadne môžu 

ohroziť ďalšie zložky ŽP – pôdu a ovzdušie. Možno ich rozdeliť do nasledovných skupín: 

• ropné látky – ropné látky, resp. materiály nasiaknuté ropnými látkami pri úniku 

vytvárajú olejový film, ktorý bráni voľnému prestupu kyslíka z atmosféry do vody 

a tým znižuje samočistiacu schopnosť vody. Charakteristickým znakom znečistenia 

je dúhové sfarbenie hladiny vody. V spoločnosti sa odpady s obsahom ropných 

látok zhromažďujú vo vyhradených priestoroch chránených pred vplyvom 

poveternostných podmienok. 

• chemikálie a kyseliny – uvedené materiály menia reakciu vody (pH) čím sú 

ohrozené organizmy žijúce vo vode. Únik kyseliny môžeme zistiť lakmusovým 

papierikom. Kyslá reakcia vody farbí papierik dočervena. 

• odpady anorganického pôvodu – môžu nepriaznivo ovplyvniť akosť vôd svojou 

toxicitou (Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných odpadov). 

 

4.5.7 Povinnosti a podmienky bezpečnosti práce pri manipulácii s nebezpečnými 

odpadmi 

 

Pracovníci sú povinní počas práce a manipulovania s nebezpečnými odpadmi 

používať predpísané pracovné a ochranné prostriedky (obr. 32 v Prílohe C). Je zakázané 

používať roztrhané a rozmočené rukavice, pri ktorých hrozí riziko vyšmyknutia 

manipulovaného predmetu. Manipulovať s vysokozdvižným vozíkom a ovládať ho môže 

iba oprávnená osoba s platným osvedčením a s maximálnou opatrnosťou. 

Zberný dvor nebezpečných odpadov je zaradený ako pracovisko so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru. Požiarna bezpečnosť je riešená „Protipožiarnym 

poriadkom pracoviska“ a jej súčasťou „Protipožiarnou hliadkou“. 

V prípade nekontrolovateľného úniku nebezpečných odpadov sú pracovníci povinní 

riadiť sa „Havarijným plánom pre prípad úniku nebezpečných odpadov“. Havarijný plán sa 

vzťahuje na všetky prevádzky, kde dochádza k manipulácii a zhromažďovaniu 

nebezpečných odpadov (Bohmer, 2006). 
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4.5.8 Opatrenia po zistení havárie nebezpečných odpadov 

 

V Havarijnom pláne pre prípad úniku nebezpečných odpadov sa uvádzajú nasledovné 

opatrenia po zistení havárie: 

a) hlásenie havárie – pôvodca havárie alebo pracovník, ktorý zistí únik nebezpečných 

odpadov, je povinný ohlásiť vznik havárie svojmu priamemu nadriadenému a ďalej 

postupovať podľa havarijného plánu, 

b) organizačné zabezpečenie činnosti pracovníkov v prípade havárie – vedúci závodu 

alebo ním poverený pracovník zabezpečí vytvorenie pohotovostnej skupiny 

a zabezpečí likvidáciu havárie, 

c) bezprostredné opatrenia po vzniku havárie – po zistení havárie treba zabrániť šíreniu 

škodliviny do voľného priestoru alebo do kanalizácie. V prípade malého rozsahu 

havárie ropných látok znečistený priestor posypať vapexom alebo pilinami a znečistenú 

zeminu a nasiaknutý absorbent odstrániť. Vzniknutý nebezpečný odpad zhromaždiť 

na mieste na to určenom. V prípade úniku do kanalizácie postupovať podľa pokynov 

„Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd“. Pri úniku kyseliny túto 

zneutralizovať vápnom na pH 7. Takto upravené zvyšky možno umiestniť 

do zmesového komunálneho odpadu. Pri úniku organických látok (farby), ktoré 

väčšinou vykazujú slabú viskozitu tieto okamžite pozbierať lopatou a uložiť v mieste 

zhromaždenia odpadov. Pokiaľ dôjde počas manipulácie s tuhým odpadom k jeho 

rozbitiu alebo rozsypaniu, odpad pozbierať a uložiť v mieste zhromaždenia. 

Komisia určená konateľom spoločnosti alebo riaditeľom závodu zabezpečí: 

• kontrolu odstránenia zvyškov škodlivých látok, 

• vypracovanie protokolu o havárii, ktorý musí obsahovať miesto úniku, čas úniku, 

druh a množstvo uniknutého odpadu, príčinu úniku, rozsah znečistenia vody alebo 

pôdy, spôsob odstránenia havárie, rozsah škôd a následné opatrenia na zamedzenie 

vzniku havárie, 

• protokol zaslať do 3 dní na Obvodný úrad životného prostredia. 
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4.6 Hluk a vibrácie 

 

4.6.1 Hluk 

 

Závod sa nachádza v údolí medzi kopcami, ktoré sú výraznými protihlukovými 

prekážkami svojou hmotou a súčasne pohltivými plochami lesných porastov. V smere 

údolia sa nachádza obec Slavec, kde prvý obytný dom je vzdialený 600 m. 

Zdrojmi hluku sú: 

• dúchalovňa: max. hladina hluku LA = 102 dB, 

• šachtová pec: max. hladina hluku LA = 80 dB, 

• zariadenia na odprášenie pece: LA = 70 až 100 dB, 

• kompresorovňa: max. hladina hluku LA = 75 dB, 

• zásobníky, triediče: LA = 87 dB, 

• ventiláror: LA = 84 dB, 

• filtre: LA = 70 až 74 dB. 

Výsledná ekvivalentná hladina hluku prevádzky je 94,6 dB. Vo výsledku dominuje 

expozícia dúchadlovne. Vypočítaná hladina hluku v pracovnom prostredí dosahuje 

pri pobyte 20 min. v dúchadlovni 83,6 dB. Táto hladina je podmienená nosením osobných 

ochranných prostriedkov (obr. 32 v Prílohe C). 

Vplyv na obytnú zónu vypočítaný pre prvý rodinný dom obce Slavec dosahuje 

hladinu LA = 20,3 dB. V dňoch 2. – 3. apríla 1997 sa vykonali merania hladiny hluku, 

ktorý trvá počas celej pracovnej zmeny zo zdroja kompletnej technologickej prevádzky. 

Pred Obecným úradom v Slavci bola hladina hluku cez deň 40,4 dB, v nočných hodinách 

34,4 dB, na autobusovej zastávke na konci obce Slavec 36,3 dB. 

Na meracích miestach v areáli závodu boli namerané hodnoty hluku, ktoré prekračujú 

najvyššiu dovolenú ekvivalentnú hladinu. Z toho dôvodu je potrebné na označených 

pracoviskách používať vhodné osobné pracovné prostriedky (chrániče sluchu). 

V súčasnosti sa kontrola hluku nevykonáva a to z dôvodu, že v integrovanom 

povolení, ktoré povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke Vápenka Slavec, neboli 

príslušným orgánom (IŽP Košice) vznesené požiadavky na meranie hladiny hluku 

(Kubínyiová, 1997). 
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4.6.2 Vibrácie 

 

Trhacie práce pri ťažbe vápenca v Lome Gombasek vyvolávajú seizmické účinky 

definované a merané rýchlosťou kmitania. Na podnet obyvateľov obce Slavec, Vidová ako 

aj kompetentných osôb Gombaseckej jaskyne boli vykonané merania pre zhodnotenie ich 

vplyvu. Intenzita bola meraná v súvislosti s účinkami na rodinnú zástavbu obce Vidová 

(vzdialenosť 880 m od lomu), obce Slavec (vzdialenosť 1 500 m od lomu) a na oblasť 

Gombaseckej jaskyne vzdialenej 1 600 m od odstrelu v lome. 

Vzhľadom na stav rodinných domov v obciach Vidová a Slavec, ich základovej pôdy 

a hlavne s ohľadom na veľmi nízke frekvencie otrasov (max. 10 Hz) budené odstrelmi 

v lome Gombasek, pre rodinné domy v priľahlých obciach bola odporúčaná dovolená 

rýchlosť kmitania max. 6 mm.s-1, pri ktorej nedôjde k nijakým poškodeniam ani známkam 

škôd. Na základe merania dňa 27. októbra 1993 na rodinné domy obce Vidová a Slavec sa 

dospelo k záveru, že namerané hodnoty rýchlosti kmitania max. 4 mm.s-1 sú menšie ako je 

dovolená hodnota kmitania a preto na sledovaných domoch neboli zaznamenané žiadne 

škody ani známky poškodenia. 

Dňa 19. mája 1995 pri odstrele s celkovou náložou cca 30 000 kg boli namerané 

veľmi nízke rýchlosti kmitania – človekom nevnímateľné, a to 1,15 mm.s-1 

(pre pamiatkovo chránené objekty je prípustná hranica 5 mm.s-1). Tieto nízke hodnoty 

zodpovedajú vzdialenosti od miesta odstrelu a tlmiacemu účinku prostredia riečneho údolia 

(riečne sedimenty rieky Slanej o hrúbke až 100 m) medzi odstrelom a miestom registrácie. 

Pracovníci Správy slovenských jaskýň v čase odstrelu nezaregistrovali žiadne zmeny 

na výzdobe jaskyne a teda skonštatovali, že trhacími prácami v Lome Gombasek 

podobného rozsahu nemôže byť ovplyvnená výzdoba Gombaseckej jaskyne (Kubínyiová, 

1997). 

 

4.6.3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie 

 

 Ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročí na hranici areálu 

hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných pozemkoch hodnotu 50 dB v čase od 6:00 

do 22:00 hod. a pre nočnú dobu 40 dB v čase od 22:00 do 6:00 hod. 

Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú (Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z.). 

 



 

 
 

 
57 

4.7 SWOT analýza územia  

 

Na základe vlastného prieskumu územia, jeho vnútornej štruktúry, vonkajších väzieb 

ale aj za pomoci PHSR obce Slavec bolo územie podrobené analýze pomocou metódy 

SWOT. 

 

SWOT analýza v oblasti životného prostredia 

Silné stránky Slabé stránky 
- prítomnosť NP Slovenský kras, 
- prírodné bohatstvo s lesmi, pasienkami, 
- veľké plochy lesov vhodných na 

rekreáciu, 
- vysoká hustota vzácnych prírodných 

úkazov. 

-  nedostatočné informácie o stave ŽP, 
- narastanie individuálnej automobilovej 

a motocyklovej dopravy, 
- prítomnosť hlavnej cesty spôsobuje 

nadmernú produkciu emisií, hluku 
a prachu v zimných mesiacoch 
z posypaných materiálov, 

- nadmerné množstvo posypových 
materiálov negatívne pôsobí na tunajšie 
pôdne zloženie, 

- absencia separovaného zberu, 
- nedostatok technických kapacít, zberu, 

dopravy, triedenia, zhodnocovania 
a likvidácie odpadov, 

- prítomnosť lomu Gombasek spôsobuje 
nadmernú produkciu prachových častíc, 

- blízka prítomnosť Magnezitových zá-
vodov v Jelšave spôsobuje prítomnosť 
škodlivých látok aj v tejto oblasti, 

- absencia oddychovej zóny. 

Príležitosti Ohrozenia 
- prítomnosť NP Slovenský kras 

neumožní alokovať v blízkosti 
ekologicky záťažové prevádzky, 

- úprava verejných plôch a priestranstiev, 
- cementáreň a lom Gombasek pôjdu 

postupne do útlmu, 
- dôjde k rekultivácii lomu Gombasek, 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií, 
- dôsledné plnenie stanovených cieľov 

v oblasti odpadového hospodárstva, 
- odstránenie zdrojov znečistenia 

povrchových a podzemných vôd 
ohrozujúcich zdroje pitnej vody, 

- zabezpečiť separovaný zber, 
- zvýšiť právne vedomie vo sfére ŽP, 
- výstavba oddychovej zóny. 

- znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi 
znečistenia, 

- dopady na zdravotný stav obyvateľstva 
– zhoršenie zdravotného stavu, 

- ohrozená kvalita pitných a povrchových 
vôd, 

- zníženie biodiverzity, 
- nízka disciplína pri nakladaní 

s odpadmi, 
- neriešenie problému existencie 

„čiernych skládok“. 
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SWOT analýza v oblasti cestovného ruchu, public relation a kultúry 

Silné stránky Slabé stránky 
- bohaté kultúrne dedičstvo (kultúrne 

pamiatky – kostoly, kúria), 
- NP Slovenská kras, 
- prírodné krásy v okolí, 
- veľký počet povrchových prírodných 

útvarov a jaskýň v okolí, 
- prítomnosť otvoreného amfiteátra 

v časti Gombasek, 
- dlhoročne organizované kultúrne 

podujatia so zahraničnou účasťou 
v časti Gombasek, 

- rozvoj a uchovávanie kultúrnych 
tradícií, a folklóru, 

- v blízkosti prechádzajúca „Gotická 
cesta“, 

- početné množstvo turistických 
chodníkov a cykloturistických trás po 
krasových úkazoch NP, 

- existencia poľovníckeho revíru, 
- ubytovacie zariadenia v obci Slavec 

a jej priľahlých častiach, 
- prítomnosť chatovej oblasti. 

- málo rozvinutý cestovný ruch, 
- chýba rekreačné zázemie obce Slavec, 
- nedostatočná propagácia goodwillu 

a cestovného ruchu, 
- nedostatočné služby v oblasti 

cestovného ruchu, 
- slabá kooperácia s cestovnými 

kanceláriami, 
- slabá propagácia tradičných umení 

a remesiel v obci Slavec a jej okolí, 
- slabá propagácia a reklama kultúrnych 

aktivít obce Slavec a jej okolia, 
- chátrajúci stav kultúrnych pamiatok, 
- negatívny technický stav amfiteátra, 
- nerozvinutá kultúrna turistika, 
- absencia kanalizácie v rekreačnej 

oblasti Gombasek, 
- nedostatočné služby v areáli vchodu do 

Gombaseckej jaskyne. 

Príležitosti Ohrozenia 
- možnosť rozvíjať agroturistiku, rodinnú 

rekreáciu, oddychovú turistiku v okolí, 
- možnosti rozvoja cykloturistických, 

jazdeckých a náučných chodníkov, 
- úprava turistických chodníkov, 
- výstavba rekreačného zariadenia a prí-

slušenstva pri rekreačnom zariadení, 
- vybudovanie športového areálu pre 

turistické účely, 
- vypracovať projekt obnovy nevyužíva-

ných objektov pre cestovný ruch, 
- spracovanie ročného programu 

kultúrnych podujatí, 
- obnova zanikajúcich tradícií, 
- lepšia koordinovanosť a propagácia 

kultúrnych aktivít, 
- rozvoj sponzorovania kultúry, 
- spracovať multimediálne propagačné 

materiály v rôznych jazykoch, 
- zefektívnenie spolupráce s okolitými 

obcami na regionálnej úrovni, 
- možnosť získania finančných 

prostriedkov z fondov EU. 

- nedostatok finančných prostriedkov na 
vybudovanie rekreačného zariadenia 
a športového areálu, 

- prítomnosť NP výrazne obmedzí rozvoj 
aktivít cestovného ruchu, 

- neochota ľudí investovať a budovať 
podnikateľské aktivity v cestovnom 
ruchu, 

- predstih „konkurenčných obcí“ 
v oblasti poznávacej turistiky, športovej 
a pobytovej turistiky, 

- nezáujem obyvateľov obce Slavec a jej 
okolia o rozvoj svojho kultúrneho 
povedomia, 

- slabá podpora kultúry zo strany štátu 
a VÚC, 

- nedostatok finančných prostriedkov na 
šírenie miestnej kultúry za hranice 
katastrálneho územia. 
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5 Návrh na využitie výsledkov 

 

Na základe analýz vyplývajúcich z vplyvu ťažby a spracovania vápenca v Carmeuse 

Slovakia navrhujeme: 

• Pri trhacích prácach dodržiavať povolenú medznú nálož s ohľadom na ochranu 

Gombaseckej jaskyne a obyvateľstvo priľahlých obcí Slavec a Vidová. 

• Vykonávať pravidelnú kontrolu účinnosti odprašovacích zariadení. 

• Merať, monitorovať a zaznamenávať vypúšťanie emisií do ovzdušia. 

• Vykonávať pravidelnú kontrolu účinnosti ČOV. 

• Sledovať čistotu odpadových vôd v kontrolných šachtách splaškovej a dažďovej 

kanalizácie. 

• Pravidelne sledovať kvalitu vypúšťaných vôd z objektu. 

• Minimalizovať tvorbu odpadov. 

• Zabezpečiť minimalizáciu vzniku nebezpečných odpadov. 

• Obnoviť merania hladiny hluku a rýchlosti kmitania pri vibráciách v objekte. 

• V prípade vzniknutej havárie týkajúcej sa nebezpečných odpadov je povinnosťou 

pracovníkov riadiť sa a dodržiavať platný Havarijný plán pre zaobchádzanie 

s nebezpečnými látkami. V prípade zmeny spôsobu zaobchádzania s nebezpečnými 

látkami treba tento plán aktualizovať. 

• Prevádzkové poriadky, plány kontroly, plány údržby a opráv musia byť 

vypracované a aktualizované pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa 

zaobchádza s nebezpečnými látkami. 

• Zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami 

tak, aby boli stabilné, nepriepustné, zabezpečené proti vzniku požiaru, odolné 

proti mechanickým, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. 

Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných 

látok, ktoré unikli pri technickej poruche, pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení 

požiaru vodou a musia byť konštruované v súlade s požiadavkami slovenských 

technických noriem. 

• Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo 

dopravujú nebezpečné látky, musia byť v dobrom technickom stave. Zariadenia 

musia byť prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené 
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úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu 

zmiešaniu s odpadovými vodami a vodami z povrchového odtoku. 

• Zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní 

a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov odborne spôsobilou osobou. 

• Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii 

prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. 

• Zaznamenávať všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, 

chyby, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, 

vody a pôdy. V zázname je nutné uviesť dátum vzniku, príčinu, spôsob 

vykonaného riešenia, odstránenie danej havárie, prijaté opatrenia na predchádzanie 

obdobných porúch a havárií. Povinnosťou je bezodkladne o vzniknutej havárii, 

resp. mimoriadnej udalosti informovať IŽP Košice a príslušný orgán štátnej správy. 

• Zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými 

látkami. 

• Vykonávať systematické školenia pracovníkov technologickej linky, ČOV, 

hospodárstva s PHM vo veci nakladania s odpadmi a riešenia prípadných 

havarijných situácií. 

• Vykonať náhodné kontroly v závode za účelom zistenia dodržiavania stanovených 

predpisov. 
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Záver 

 

Príroda bola už v minulosti pretváraná a prispôsobovaná potrebám človeka. Nie je 

tomu inak ani dnes. Materiálna výroba pôsobí na životné prostredie človeka nielen 

pozitívne ale aj negatívne. Životné prostredie bude chránené, ak budeme uplatňovať 

opatrenia a činnosti, ktoré zabraňujú negatívnym vplyvom. 

Vzhľadom na existujúce klimatické a rozptylové pomery považujeme zraniteľnosť 

ovzdušia v záujmovom území za stredne veľkú. Dve šachtové pece na výrobu vápna 

znečisťujú ovzdušie tuhými i plynnými zložkami. Podstatnú časť emisií predstavuje prach. 

Emisné limity pre emisie vypúšťané do ovzdušia boli stanovené v súlade s ustanoveniami 

Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. Tieto emisné limity závod pri všetkých 

znečisťujúcich látkach spĺňa. Je však potrebné podotknúť, že aj napriek nameraným 

hodnotám, ktoré spĺňajú emisné limity, môžu ľudia v priľahlých obciach, najmä 

v najbližšej obci Slavec, pociťovať ťažkosti dýchacieho ústrojenstva počas viacdňových 

inverzií. 

Odpadové vody vznikajú v lome pri praní drveného vápenca. Znečistená pracia voda 

sa odvádza do uzavretých odkalísk a tým teda nie sú znečistené povrchové vody. V závode 

vznikajú splaškové odpadové vody, dažďové vody a priemyselné odpadové vody. 

Splaškové odpadové vody sa čistia v Biologickej ČOV a priemyselné odpadové vody 

v odlučovači ropných látok. Takto očistené vody spolu s dažďovými vodami sú odvádzané 

do povrchového toku Slaná. Limitné hodnoty a koncentrácie pre vypúšťanie splaškových 

odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd boli určené v súlade s ustanoveniami 

Vyhlášky MŽP SR č. 296/2005 Z. z. Podľa Správy o hodnotení o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie tieto limitné hodnoty závod dodržiava. 

V prevádzke vzniká odpad v celkovom množstve 35 802,481 ton za rok, z toho 

nebezpečný odpad je 16,231 ton za rok. V prípade úniku nebezpečných látok, resp. 

odpadov môže dôjsť k vzniku havárie alebo mimoriadnej udalosti. Z toho dôvodu je 

potrebné dodržiavať Havarijný plán. 

Limitné hodnoty pre hluk boli určené v súlade s Nariadením vlády SR č. 40/2002 

Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Na základe týchto hodnôt je prípustná 

ekvivalentná hladina hluku v areáli závodu 70 dB, pre vonkajšie prostredie obce Slavec 

pre dennú dobu 50 dB a pre nočnú dobu 40 dB. V čase, keď sa robili merania hladiny 

hluku, závod limitné hodnoty dodržiaval a neovplyvňoval kvalitu života obyvateľov obce 
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Slavec a ani túto kvalitu neznehodnocoval. Na základe merania seizmických účinkov 

z roku 1995 pri odpale na rodinné domy obcí Vidová a Slavec môžeme skonštatovať, že 

namerané hodnoty rýchlosti kmitania boli menšie ako je dovolená hodnota, a teda ťažba 

a spracovanie vápenca nespôsobili poškodenie domov. V priestoroch Gombaseckej jaskyne 

boli namerané hodnoty kmitania o jednu pätinu menšie ako je prípustná hodnota 

pri pamiatkovo chránených objektoch. V súčasnosti sa nevykonávajú merania hladiny 

hluku a rýchlosti kmitania pri vibráciách. 

Výrobný proces spoločnosti Carmeuse Slovakia je koncipovaný ekologicky 

a zohľadňuje požiadavky na ochranu životného prostredia. Závod v súčasnosti spĺňa 

emisné limity, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových 

vodách aj limitné hodnoty pre hluk a vibrácie. Ak by tieto limity nespĺňal, nebola by 

možná prevádzka tohto závodu. 

Aby sa v budúcnosti zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie, je 

potrebné vykonávať pravidelné merania a hodnotenia zložiek, ktoré unikajú do ovzdušia, 

vôd a tým by mohli kontaminovať okolie. Netreba tiež zabúdať na obyvateľstvo žijúce 

v blízkosti závodu. Je nutné priebežne merať hladinu hluku a rýchlosť kmitania 

pri vibráciách a včas prijať možné opatrenia na zamedzenie chorôb, prípadne zhoršujúceho 

sa zdravotného stavu tohto obyvateľstva. 
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Príloha A 

 

Zoznam nebezpečných odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov, s ktorými môže prevádzkovateľ zariadenia nakladať: 

- kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 

látky, 

- minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov, 

- rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény, 

- použité tuky a vosky, 

- nechlórované minerálne hydraulické oleje, 

- nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, 

- nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, 

- kaly z odlučovačov oleja z vody, 

- olej z odlučovačov oleja z vody, 

- zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, 

- iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, 

- kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénové rozpúšťadlá, 

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 

látkami, 

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, 

- olejové filtre, 

- brzdové kvapaliny, 

- nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, 

- iné nebezpečné dielce, 

- vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, 

- vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky, 

- vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky, 

- olovené batérie, 

- niklovo-kadmiové batérie, 

- kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, 

- zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky. 
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Príloha B 

 

Graf 1 – Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z PHSR obce Slavec 
 

 

Graf 2 – Prehľad emisií znečisťovania ovzdušia v Carmeuse Slovakia v tonách za rok 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Obvodného úradu ŽP v Rožňave 
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5 543 EUR 

 

Graf 3 – Poplatky za vypúšťané emisie v Eurách 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Obvodného úradu ŽP v Rožňave 
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Príloha C 

 

Obr. 3 – Poloha Národného parku Slovenský kras 
Zdroj: Obvodný úrad ŽP v Rožňave 
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Obr. 4 – Škrapy na Plešivskej planine Obr. 5 – Závrt na Plešivskej planine 
Foto: Martina Kovácsová Foto: Martina Kovácsová 

 

Obr. 6 – Vchod do Zvonivej jamy Obr. 7 – Vchod do Mačacej diery 
Zdroj: Zvonivá jama, 2010 Zdroj: Mačacia diera, 2009 

 

Obr. 8 – Tok rieky Slaná Obr. 9 – Vyvieračka v obci Vidová 
Foto: Martina Kovácsová Foto: Martina Kovácsová 
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Obr. 10 – Poniklec veľkokvetý Obr. 11 – Modrica širokolistá 
Foto: Martina Kovácsová Foto: Martina Kovácsová 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 – Nátržník piesočný Obr. 13 – Prvosienka jarná 
Foto: Martina Kovácsová Foto: Martina Kovácsová 
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Obr. 14 – Bystruška fialová Obr. 15 – Vidlochvost feniklový 
Foto: Martina Kovácsová Zdroj: Popovics Juraj, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 16 – Jašterica zelená 
 Zdroj: Popovics Juraj, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 17 – Podkovár malý 
 Zdroj: Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, 2008 



 

 
 

 
77 

 Obr. 18 – Cesta I. triedy (E 571) 
 Zdroj: Turistické informačné centrum, 2007 
 
 
 
 
 

Obr. 19 – Vchod do Gombaseckej jaskyne Obr. 20 – Sintrové brčká v Gombaseckej jaskyni 
Foto: Martina Kovácsová Foto: Martina Kovácsová 
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 Obr. 21 – Pohľad na Lom Gombasek z hlavnej cesty 
 Foto: Martina Kovácsová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 22 – Pohľad na Vápenku Slavec z Plešivskej planiny 
 Foto: Martina Kovácsová 
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Lom Gombasek a 
Vápenka Slavec 

Obr. 23– Plešivská planina 
Zdroj: SAŽP Banská Bystrica 
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Obr. 24– Informačná tabuľa NP SK Obr. 25 – Vrtná súprava Atlas Copco ROC F7CR 
Foto: Martina Kovácsová Zdroj: Interný zdroj Lomu Gombasek 
 

Obr. 26 – Trhacie práce Obr. 27 – Nakladanie rozpojeného vápenca 
Zdroj: Interný zdroj Lomu Gombasek Zdroj: Interný zdroj Lomu Gombasek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 28 – Drvič 
 Zdroj: Interný zdroj Lomu Gombasek 
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Obr. 29 – Výpal kosového vápenca Obr. 30 – Vysypávanie vypáleného  
Zdroj: Carmeuse Natural Chemicals Slovakia, 2010 kusového vápna do zberného zásobníka 
 Zdroj: Carmeuse Natural Chemicals Slovakia, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 31 – Odkalisko v areáli Lomu Gombasek 
 Foto: Martina Kovácsová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 32 – Informačná tabuľa pri vstupe do Vápenky Slavec 
 Foto: Martina Kovácsová 


