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 Úvod

 Ťažba a jej vplyv na životné prostredie v regióne Hornej Nitry

 Spracovania uhlia a jeho vplyv na životné prostredie v regióne 

Hornej Nitry

 Dopad ťažby a spracovania uhlia na zdravie obyvateľstva a 

prírodné spoločenstvá



Spoločenský rozvoj a ťažba

▪ Pozitívny vplyv ťažby uhlia:

- Celospoločenský ekonomický prínos,

- Rozvoj priemyslu,

- Vznik nových sídiel,

- Vznik dopravnej a elektroprenosovej infraštruktúry

▪ Negatívny vplyv ťažby a spracovania uhlia:

- Na krajinu a prírodné spoločenstvá (atmosféra, vodstvo,

pôda, geologické prostredie, fauna a flóra)

- Na zdravie obyvateľstva

▪ Prednáška približuje environmentálne dôvody prechodu

hospodárstva na ekologickejšie



 Prioritizácia kvality života a ŽP nad hospodárskymi cieľmi 

(zdravie a dĺžka života nadradená peniazom)

- Nielen v energetike ale vo všetkých odvetviach hospodárstva

- Zamedzenie konzumného spôsobu života

- Racionalizácia využívania prírodných zdrojov (fosílnych palív, 

rudných a nerudných surovín, vody, vzduchu a pod.)

 Zvýšenie povedomia obyvateľstva o problémoch 

spôsobených ťažbou a spracovaním uhlia

 Dostupnosť vhodnejších a efektívnejších technických riešení 

zásobovania obyvateľstva teplom a el. energiou

Celosvetový trend



Legislatívny rámec boja proti globálnemu 

otepľovaniu OSN

 Parížska dohoda (2016)

- 195 štátov sa dohodlo na obmedzení produkcie 

skleníkových plynov o 55% do 2030

- Prechod EU na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 

2050

 COP26 (Glasgow Climate Pact, 2021) Dohoda posilňujúca 

Parížsku dohodu s cieľom zastaviť globálne otepľovanie na 
hranici 1,5 °C

 OSN vyčlenilo 100 miliárd € na podporu plnenia cieľov 

oboch dohôd



Uhlie
 Vzniklo v centrálnej časti sopečného pohoria Vtáčnik v období

3. hôr preteplením rastlinných zvyškov bez prístupu vzduchu.

 Okrem uhlíka obsahuje prímes ílu, sopečných hornín a

minerálov s obsahom Fe, As a S.

Ťažba
Od 18. storočia, priemyselná ťažba od začiatku začiatku 20.
storočia

Spojená s presunom veľkého množstva hmoty (uhlie, hlušina,
technológia a pod.), rádovo milióny ton rúbaniny ročne

Spracovanie
V regióne Hornej Nitry bolo/je hlavným využitím uhlia na výrobu
tepla a elektrickej energie

Mletie (granulovanie) a následné spaľovanie v pridružených
prevádzkach (teplárne, elektrárne, chemické závody, drobný
spotrebitelia a pod.)

 Od 18. storočia, priemyselná ťažba od začiatku začiatku 20.

storočia

 Spojená s presunom veľkého množstva hmoty (uhlie, hlušina,

technológia a pod.), rádovo milióny ton rúbaniny ročne

 V regióne Hornej Nitry bolo/je hlavným využitím uhlia na

výrobu tepla a elektrickej energie

 Mletie (granulovanie) a následné spaľovanie v pridružených

prevádzkach (teplárne, elektrárne, chemické závody, drobný

spotrebitelia a pod.)



Kde je problém?

▪ Uhlie – obsahuje prímes sulfidov (pyrit, arzenopyrit, realgár,

auripigment). V uhlí z Handlovsko-nováckej panvy sa

nachádza 1,6 % síry a 0,3 g/kg arzénu

▪ Ťažba – intenzívne využitie krajiny, výrazným spôsobom a

často nenávratne mení vzhľad, funkciu a jej ďalšie využitie

▪ Spracovanie - spaľovanie uvoľňuje obsiahnuté jedovaté

prvky do popola a dymu



 Handlovsko-novácka panva je 

najvýznamnejším hnedouhoľným 

ložiskom SR

 prakticky 100% vyťaženého uhlia 

zo slovenských uhoľných baní sa 

spotrebuje na výrobu elektrickej 

energie

 ENO Nováky predstavujú svojím 

výkonom 266 MWe približne 6% 

inštalovaného výkonu Slovenských 

elektrární.









Geologická stavba pohoria Vtáčnik







 Dym, historicky bola nedostatočná filtrácia a „čistenie“

dymu v komínoch. V okolí starej teplárne v Handlovej sa

nachádza cca 60 cm spadu z komínu, materiál fyzikálne

aj chemicky podobný popolu (legendárny čierny sneh),

obsah jedovatých prvkov, ťažko odhadnuteľné množstvo

ton ročne.

 Popol, veľké množstvo materiálu, ktoré je treba trvalo

uskladniť, nedostatočné zabezpečenie odkalísk

(prašnosť, priesaky, pretrhnutie hrádze), obsah

jedovatých prvkov, rádovo v miliónoch ton ročne.



 Uhlie obsahuje 1,6 % síry a 0,3 g/kg arzénu

 V roku 2020 reálne spracovalo ENO Nováky 1 102 426 

ton uhlia

 Inými slovami: za rok 2020 ENO Nováky spaľovaním 

uvoľnilo 17 638,8 ton síry a 33 ton arzénu ( 33 072,8 kg) 

do popola a dymu.





 Handlovsko-novácke uhlie obsahuje priemerne 19,5 % 

popola

 V roku 2020 reálne spracovalo ENO Nováky 1 102 426 

ton uhlia

 Inými slovami: za rok 2020 ENO Nováky vyprodukovalo 

214 973,1 ton popola



 Odkaliská - sú hradené vodné diela slúžiace na trvalé uloženie

popola (Zemianske Kostoľany, Chalmová)

 Skládky – úložiská sypaného popola (Handlová)

 Elektrárenské popoly – pevné, sypké materiály vznikajúce po

spaľovaní uhlia ukladané na odkaliskách vo forme hydrozmesí



Zložené prevažne z uhlíka, skla, mullitu  

(produkt vysokoteplotnej úpravy ílov), 

kalcitu, živcov, sádrovec, barit, magnetit a 

ilmenit. 



 Reprezentované indexom environmentálneho rizika IER
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QERi  koeficient environmentálneho rizika i-teho

prvku prevyšujúceho limitovanú (rizikovú) 

koncentráciu

ACi  analytická koncentrácia i-teho prvku

RCi  limitná (medzná) koncentrácia i-teho prvku

Jurkovič Ľ., 2003



Škála IER na ohodnotenie environmentálneho rizika

Jurkovič Ľ., 2003
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▪ Vznik z arzenopyritu:

4 FeAsS + 10 O2 → 2 Fe2O3 + As4O6 + 4 SO2

▪ Vznik z realgáru:

2 As2S3 + 9 O2 → As4O6 + 6 SO2

▪ Smrteľná dávka oxidu arzenitého pre

človeka je 1 – 4 mg na kilogram jeho

hmotnosti.

▪ Ak má človek 80 kg na cintorín ho

bezpečne dopraví 80 – 320 mg arzénu

(0,8 g – 3,2 g), čo je hmotnosť 2 zrniek
pšenice.



 Silne jedovatý, nedegradovateľný, kumulatívne sa

hromadí v tele živočíchov a rastlín, rozpustný vo vode

 Karcinogénny, mutagénny a pri dlhodobom pôsobení

spôsobuje chronické ochorenie (arzenikóza)

 Pri krátkodobej expozícií dochádza ku dermatologickým

zmenám pokožky, ekzému, zvýšenému riziku

srdcovocievnych chorôb, zvyšuje výskyt potratov, počas

tehotenstva poškodzuje plod a tak.

 Viaže sa na hemoglobín a otravu spôsobuje na bukovej

úrovni, tým že zabraňuje premene energie nutnej pre ich

základné funkcie (ATP), tieto veľmi rýchlo strácajú

funkciu, tvar a zomierajú.



 Handlová – skládka elektrárenského popola, povrchová

dobývka uhlia a ich vplyv na ŽP



 Zemianske Kostoľany – havarované odkalisko

elektrárenského popola a jeho vplyv na ŽP



 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
http://apl.geology.sk/geohazardy/

- Zosuvy a iné svahové deformácie

- Erózia

- Zemetrasenia

- Neotektonické pohyby

- Krasový proces

- Objemové zmeny hornín

- Podrúbanie územia

- Radónové riziko z geologického prostredia



 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
http://apl.geology.sk/monitoring/

- Zosuvy

- Antropogénne sedimenty

- Antropogénne sedimenty pochované

- Snehy

 Komplexné výstupy:

https://www.geology.sk/geoinfoportal/aplikacie/




