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voda 70% 
zemetrasenie 30% 

technická  a technologická 
činnosť človeka 100% 
  
 
nákazy (bionózy, zoonózy) 
sociálna nerovnováha 
(vlastníctvo) 
 
 
 
lokálna politická, rasová  
nerovnováha 
 
  
kombinované – nástroj na 
presadenie cieľa 
 
 

KLASIFIKÁCIA HROZIEB 



SMEROVANIE   
 

alebo  
 

KDE SME 



čas 

Ai 

Ai+1 

E(ti) 

Ri 

M(ti) 

M(ti) = (A(ti) ∩ R(ti)) U E(ti) 
Všeobecný tvar modelu bezpečnosti 

Objektová, územná 
bezpečnosť 
- PRVKY TECHNICKÉHO 
ZARIADENIA 
- OHROZENIA TVORENÉ 
VÄZBAMI MEDZI 
PRVKAMI 
- KONKRÉTNY PROCES 
(STAV TECHNOLOGIC-
KÉHO ZARIADENIA) 

Bezpečnosť  - 
všeobecne 
A(tI) AKTÉRI, PRVKY 
SYSTÉMU 
R(tI) VÄZBY MEDZI 
PRVKAMI 
E(tI) KONKRÉTNY 
PRIESTOR A ČAS 
 

Chemická bezpečnosť 
- CHEMICKÉ LÁTKY 
- CHEMICKÉ REAKCIE  
- KONKRÉTNY PROCES 
(STAV TECHNOLOGIC-
KÉHO ZARIADENIA) 
 

M(ti) konkrétna udalosť 
A(ti) aktéri, prvky systému 
R(ti) väzby medzi prvkami 
E(ti) konkrétny priestor a čas 

zmena  
procesu v čase 

 

 
 

Kauzálna závislosť a jej vývoj v čase  



Banská mapa z roku 1758 je dôkazom niekoľko 
storočí trvajúceho baníctva v Rudňanoch. 



V roku 1868 v Rudňanoch pôsobilo 12 ťažiarstiev, z ktorých 5 
tvorilo združenie zvané Funffacher (Pätoraká). 
 

Pre rozvoj baníctva v Rudňanoch mala veľký význam výstavba 
hutníckych závodov. Bola to najmä Štefanská Huta a Stará 
Voda, kde sa spracovávali medené a ortuťové rudy.  
 

Na štôlni Jozef boli vybudované pražiace pece s kubatúrou 
25 m3. Bola tu vybudovaná prvá ortuťovňa koncom XIX. 
storočia, ktorá pracovala až do roku 1927. 

Korachova krčma 



Za takmer 700 ročného baníctva sa v Rudňanoch vyťažilo cca 42 
mil. ton rúd.  
Z toho do roku  1918       4,1 mil. ton,  
v rokoch 1919 - 1944      4,6 mil. ton,  
v rokoch 1945 - 1993     31,8 mil. ton komplexných železných rúd. 
 

Po roku 1994 klesla ročná ťažba na 50 000 - 30 000 ton ročne. 
Dobývali sa ferobaryty, ktoré slúžia na výrobu flotovaného barytu 
a v súčasnom období výlučne na výrobu mletých barytov.  

Pätoracká šachta  
(všetky rudy) 



Štôlňa ROCHUS 



Koľajnice z 
štôlne ROCHUS 

Starý závod 

Miesto Nového závodu - 
spracovanie rúd 







http://www.rudnany.ocu.sk/sk/index.php
















Prepadlisko po starých 
banských dielach medzi 
obcami Poráč a Rudňany.  
Foto: Peter Baláž. 









Problémy modelov pre posúdenie rizika  
 

- klasifikácia podľa primárnych hrozieb (teória grúp), 
- jasný popis kauzality, 
- (zraniteľnosť, citlivosť, adaptabilita), 
- kritériá pre rozhodovanie (financie, má dať/dal). 
 



ENVIRONMENTALNE  ŠKODY 359/2007 Z.z. 
 
Prečo  len do 50 vieme narátať ? 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Č. 295/2011 Sb. 
ze dne 14. září 2011 
o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších  
podmínkách finančního zajištění 

Slovnaft ZPH 2012/hod 359.doc


ČASŤ F 

2
5. 

Celkový počet dosiahnutých bodov                                                                                  
42 bodov  

Výsledok hodnotenia:  

Pre hodnotenie do 50 bodov  nie je potrebné vykonať  ďalšiu 
(podrobnú) analýzu rizika o environmentálnych škodách.   

Finančné krytie k 1.7.2012  je potrebné vzhľadom na zaradenie 
činnosti podľa zákona o environmentálnych  škodách  



Pohľad na okolie obce 
Silická Brezová  
2011-04-09  



Navrhovaná činnosť bola situovaná v kat. území Silická Brezová 
vo vzdialenosti cca 500 m od obce Silická Brezová. Jednalo sa o 
obnovenie ťažby dekoračného kameňa v dobývacom priestore 
Silická Brezová s navrhovanou kapacitou ťažby cca 65 000 t/rok. 
Rozloha určeného dobývacieho priestoru v tvare nepravidelného 
šesťuholníka je 85 173 m2. Ťažba dekoračného kameňa sa 
navrhovala realizovať metódou etážového dobývania trhacími 
prácami a mali sa realizovať primárne a sekundárne odstrely.  



Zákon č.359/2007Z.z. 
o prevencii a náprave envi-
ronmentálnych škôd priamo 
nedefinuje pojem únosnosť 
zaťaženia územia avšak 
definuje pojmy ako sú zá-
kladný stav prírodného 
zdroja a jeho funkcií, stav 
ochrany a priaznivý stav 
chráneného biotopu a chrá-
neného druhu,  ktoré s hod-
notením ekologickej únos-
nosti územia úzko súvisia.  



Terénnym mapovaním sme zistili prítomnosť 4 biotopov 
národného významu a 1 biotopu európskeho významu. 
Ďalej sme zistili, že v okolí lomu v travinnobylinných 
spoločenstvách sa vyskytuje chránený druh Adonis 
vernalis (hlaváčik jarný) a v dubovo-hrabových porastoch, 
ktoré sú súčasťou dobývacieho priestoru rastú lesné druhy 
Cephalanthera damasonium (prilbovka biela) a Waldsteinia 
geoides (valdštajnka kuklíkovitá).  



Druh biotopu/ 
rastliny 

Spoločenská 
hodnota 

Plocha 
výskytu 

Prepočet 
hodnoty 

Spoločenská 
hodnota 

Biotopy národného významu 

Teplomilné 

lemy 
11,61 €/m2 30 200 m2 - 350 622.- € 

Mezofilné 

lemy  
9,62 €/m2 64 800 m2 - 623 376.- € 

Mezofilné 

pasienky 

a spásané lúky  

3,65 €/m2 72 000 m2 - 262 800.- € 

Dubovohrab

ové lesy  
14,60 €/m2 210 600 m2 - 3 074 760.- € 

Biotopy európskeho významu 

Pionierske 

porasty zväzu  
14,93 €/m2 5 000 m2 - 74 650.- €  

Chránené rastliny, prioritné druhy rastlín 







DAKUJEM ZA VÁŠ ČAS A 
POZORNOST 


