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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 
 
1. Názov : ZEOCEM, a.s.  
2. Identifikačné číslo: 36 457 728 
3. Sídlo: Prešovská 282, 094 34 Bystré 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:  

JUDr. Martin Saučin, splnomocnený zastupovaním 
         Ing. Jozef Pavliščák, splnomocnený zastupovaním 

ZEOCEM, a.s. Prešovská 282, 094 34 Bystré 
     
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 
dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie:     

Meno: Ing. Andrej Csete, technický riaditeľ 
ZEOCEM, a.s. Prešovská 282, 094 34 Bystré  
mobil: +421 907 927 390 
e-mail:   csete@zeocem.sk 

 

 
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  
 
1. Názov:   
 

 
Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku 

 
 
2. Účel:   

Účelom navrhovanej činnosti je v rámci diverzifikácie výroby spoločnosti ZEOCEM, a.s. rozšíriť sortiment 
výrobkov a vrátiť sa k výrobe cementového slinku. V rámci plánovanej rekonštrukcie pecnej linky namiesto 
odstavených šachtových pecí sa plánuje inštalovať novú modernú linku na výpal slinku s výkonom 495 ton/deň. 
 
3. Užívateľ: ZEOCEM, a.s., so sídlom Bystré, Prešovská 282 
 
4. Charakter navrhovanej činnosti: rekonštrukcia 
 
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti: 

Kraj: prešovský 
Okres: Vranov nad Topľou 
Obec: Bystré 
katastrálne územie: Bystré 
 

 
 

mailto:csete@zeocem.sk
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Technológia navrhovanej činnosti – výroba slinku – je umiestnená prevažne v časti závodu, kde sú 
nevyužívané plochy a staré budovy, ktoré sa nevyužívajú a napája sa na existujúcu infraštruktúru skladov 
a komunikácií pôvodnej cementárne (šípka na predošlom obrázku) na parcele č. 844/1 na južnej strane areálu 
závodu paralelne so železničnou traťou a od cesty I/18. Staré nevyužívané objekty, sklady a pod. budú 
odstránené a budova bývalej slinkovne bude rozšírená do uvoľneného priestoru o nové prevádzkové súbory 
v novopostavených objektoch. 
 
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000) 
 

 
 
 
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

Predpokladaný termín začatia výstavby: 06/2023 
Predpokladaný termín skončenia výstavby:   12/2025 

  
8. Opis technického a technologického riešenia 
 

Súčasný stav: 
Zeocem, a.s. je spoločnosť s viac ako 60-ročnými skúsenosťami so spracovaním prírodných 

materiálov a výrobou stavebných výrobkov. Hlavným výrobným programom spoločnosti v súčasnosti je ťažba a 
spracovanie prírodného zeolitu a výroba produktov vrátane stavebných materiálov na báze prírodného zeolitu. 

Postupným rozvojom sa ZEOCEM, a.s. stal jedným z najvýznamnejších producentov zeolitových 
výrobkov v Európe. Bola zrealizovaná rekonštrukcia pôvodných výrobných kapacít na výrobu cementov a 
naštartovaný proces prípravy a výstavby nových energeticky efektívnych strojno-technologických  zariadení pre 
kľúčové fázy výroby (ťažba, sušenie, mletie, triedenie, balenie a expedícia) a k zaplneniu medzier v nadväznosti 
výrobných fáz, čo znižovalo ekonomickú účinnosť výroby. 

Jedno z najkvalitnejších ložísk klinoptilolitu v celosvetovom meradle a starostlivý spôsob jeho 
spracovania spoločnosti umožňuje ponúkať špičkové produkty. Zeocem, a.s. má banské oprávnenie na otvárku, 
prípravu a dobývanie ložísk vyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch a na úpravu a zušľachtenie 
nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním. Zeocem, a.s. má vlastné ložiská vysokokvalitného prírodného 
zeolitu v určenom dobývacom priestore Nižný Hrabovec a vápnitého slieňu v dobývacom priestore Skrabské. 
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Výrobky na báze prírodného zeolitu, vyrábané v ZEOCEM,  a.s. Bystré sa využívajú v: 
 

- v poľnohospodárstve ako pôdne kondicionéry prevzdušňujúce pôdu a zlepšujúce retenciu vody a živín v pôde, 
pri výrobe hnojív s postupným uvoľňovaním živín, pri výrobe pôdnych substrátov, ktoré sú potrebné pri 
zakladaní trávnika,  

 

- v chovateľstve ako doplnková kŕmna látka pre zvieratá,  
            ako technologická látka regulujúca vodný režim (viaže čpavok, bioamíny, toxíny a metabolity),   
            ako protispekavá látka,  
            ako minerálna prísada pre podstielky zvierat,  
 

- pri ochrane životného prostredia  a čistení vôd ako filtračný a sorpčný materiál pre úpravu a čistenie vôd,  pri 
filtrácii vzduchu a plynov, pri výstavbe skládok odpadov na filtračné bariéry, pri výrobe bioplynu,  

 

- v stavebníctve ako stabilizátory a prímesi v betóne a stavebných zmesiach (omietky a lepidlá), pridáva sa do 
rôznych prefabrikátov a podlahových zmesí, do cementov, do výroby zmesných a špeciálnych spojív, do 
materiálov na redukciu chrómu atď.  

 

- v priemysle ako adsorbent pachov a desikant (vysušovadlo), na zlepšenie vlastností produktov a náhrada za iné 
materiály (kaolíny a múčky),  ako plnivo pre gumárenský, papierenský a drevárenský priemysel a pri výrobe 
lepených preglejovaných materiálov, pri výrobe a pokladaní asfaltu, kde pôsobí na zníženie škodlivého vplyvu 
na životné prostredie 

 

Významnú časť produkcie výrobkov na báze zeolitu tvoria produkty pre stavebníctvo a výrobu 
cementov. V poslednom období bol výrobný program doplnený aj o výrobu cementov na báze nakupovaného 
portlandského slinku.   
 

Navrhovaná činnosť  
 

Spoločnosť Zeocem a.s., Bystré plánuje obnoviť prevádzku výroby slinku a namiesto odstavených 
šachtových pecí plánuje inštalovať novú modernú linku pre výpal slinku s maximálnym výkonom 495 ton/deň. 

Rekonštrukcia bude zahŕňať predĺženie existujúceho skladu surovín a komponentov. V novej časti sa 
budú skladovať suroviny potrebné na výrobu slinku. Rekonštrukcia ďalej zahŕňa výstavbu novej vertikálnej 
mlynice suroviny, homogenizačných síl a pecnej linky, ktorá sa skladá z výmenníka, rotačnej pece a chladiča 
slinku. Slinok sa bude následne dopravovať do časti existujúceho skladu slinku.  
 Ako  hlavné počiatočné palivo sa uvažuje uhlie a preto v rámci modernizácie bude vybudovaná nová 
skládka na uhlie a vertikálna mlynica uhlia. 
 Na odprášenie pecných plynov a vzduchu z chladiča budú inštalované filtre a následne budú tieto plyny 
odvádzané do existujúceho komína v areáli závodu.  
 Okrem výstavby hlavného technologického zariadenia bude rekonštrukcia zahŕňať tiež výstavbu 
pomocných prevádzkových súborov – zariadenia pre prípravu a úpravu stlačeného vzduchu, prívod 
technologickej vody, výstavbu trafostaníc a rozvodní elektrickej energie. 

 
Zoznam prevádzkových súborov 

 PS 06 - Vykládka a doprava surovín 

 PS 07 - Skladovanie surovín 

 PS 10 - Mlynica suroviny 

 PS 11 - Homogenizačné silo 

 PS 12.1 - Dávkovanie surovinovej múčky 

 PS 12.2 - Skladovanie a expedícia mletých surovín 

 PS 13 – SNCR Systém 

 PS 14 - Výmenník 

 PS 15 - Rotačná pec 

 PS 16 - Roštový chladič slinku 

 PS 18 - Odprašovanie pecnej linky a mlynice suroviny 

 PS 19 - Odprašovanie chladiča slinku 

 PS 20 - Horáky 

 PS 23 - Doprava a skladovanie uhlia 

 PS 24 - Mlynica uhlia 

 PS 25 – Dávkovanie a doprava práškového uhlia 

 PS 26 - Doprava a skladovanie slinku 

http://www.zeocem.sk/produkty/hnojivo-klinofert-npk/
http://www.zeocem.sk/produkty/stelivo-zeocem-eco/
http://www.zeocem.sk/produkty/zeocem-eco-cistenie-spalin/
http://www.zeocem.sk/produkty/zeocem-eco-cistenie-spalin/
http://www.zeocem.sk/produkty/zeocem-eco-pouzitie-pri-vyrobe-bioplynu/
http://www.zeocem.sk/produkty/zeocem-sorbenty-pachov/
http://www.zeocem.sk/produkty/zeocem-desikant-vysusovadlo/
http://www.zeocem.sk/produkty/zeocem-plniva/
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 PS 38 - Kompresorovňa 

 PS 39 - Rozvod tlakového vzduchu 

 PS 41 - Vzorkovacie zariadenie 

 PS  43 - Systém chladiacej vody 

 PS 49 - Žiaruvzdorná výmurovka 

 PS 50 - Tepelné izolácie 

 PS 70 - Velín  
 
Výkonové   parametre 
Maximálny výkon pecnej linky: 495 t slinku/deň 
Celková produkcia slinku za rok (predpoklad prevádzky 330 dní): 163 350 t 
 
Stručný popis technologického procesu  

Na výrobu slinku budú použité bežné suroviny používané na výrobu slinku: vápenec, zmes slieňov, 
železitá korekcia a piesok alebo pieskovec, zeolit, prípadne iné dostupné suroviny. Tieto suroviny budú 
v určenom pomere dávkované a rozomieľané v novej mlynici s vertikálnym mlynom. Po zomletí a vysušení sa 
bude surovinová múčka dopravovať do nového homogenizačného sila, kde sa bude homogenizovať a 
uskladňovať.  

Následne bude surovinová múčka z homogenizačných síl dávkovaná a dopravovaná do výmenníka 
novej pecnej linky. V novom výmenníku sa surovinová múčka postupne zahrieva, dehydratuje, čiastočne 
dekarbonizuje a následne predkalcinovaná surovinová múčka vstupuje do rotačnej pece.   

V rotačnej peci dôjde k plnej kalcinácii surovinovej múčky a slinovaniu v slinovacej zóne pece. Slinok 
vypálený v rotačnej peci bude chladený na roštovom chladiči a následne sa bude dopravovať na existujúcu 
skládku slinku. Na redukciu  NOx  v spalinách bude inštalované denitrifikačné zariadenie. 
  

Ako hlavné palivo sa uvažuje uhlie,  preto v rámci modernizácie bude vybudovaná nová skládka na uhlie 
a mlynica uhlia. Mleté uhlie je dopravované do horáka rotačnej pece. 

 
 Odpadové pecné plyny z výmenníka budú primárne slúžiť na sušenie surovín a uhlia v mlynici suroviny 
(MS) a v mlynici uhlia (MU). Táto prevádzka, kde sú pecné plyny použité pre MS a MU sa nazýva zmiešaná 
prevádzka. Pokiaľ nie je v prevádzke MS ani MU, tak sa prevádzka nazýva priama. V tomto prípade sú horúce 
pecné plyny z výmenníka odvádzané do chladiacej veže. V chladiacej veži sú pecné plyny ochladené pomocou 
vstrekovania vody na teplotu, ktorá je požadovaná pre nasledujúce odprášenie. Plyny, ktoré prejdú cez MS alebo 
cez chladiacu vežu sú odvedené do odprašovacieho filtra, kde je prach z pecných plynov zachytený.  Odprášené 
pecné plyny budú odvádzané do existujúceho komína v areáli závodu. Pecné plyny, ktoré prejdú cez MU, sú 
odprášené filtrom a následne sú vypúšťané do atmosféry. 
 
 Na chladenie slinku na roštovom chladiči sa používa vzduch. Vzduch je vháňaný pod rošt chladiča, kde 
dochádza k ochladeniu slinku a zároveň k ohrevu chladiaceho vzduchu. Časť zohriateho vzduchu sa odvádza do 
pece, časť horúcich plynov zo strednej časti chladiča sa bude odvádzať na podporu sušenia pre existujúcu 
sušiareň zeolitu, zvyšná časť z konca chladiča je odvedená cez chladič a filter do existujúceho komína v areáli 
závodu. 
 
Bloková schéma navrhovanej technológie: 
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TECHNICKÝ OPIS PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 
 
PS 06 - Vykládka a doprava surovín  

Suroviny sa budú do závodu dopravovať po železnici a nákladnými autami. Ide predovšetkým o tieto 
suroviny: rôzne druhy vápenca, marl-mix, železitá korekcia a piesok alebo pieskovec, zeolit. 

Doprava rôznych druhov vápenca sa predpokladá po železnici, ostatné suroviny budú dopravované 
nákladnými automobilmi.  

Pre hlavnú surovinu - vápenec, dopravovanej v železničných vagónoch, bude vybudované nové 
vykládkové miesto s násypkou a dopravným pásom. Vykládkové miesto bude umiestnené na existujúcej 
železničnej vlečke. Pomocou podávača a pásového dopravníka bude vápenec zavezený na zhadzovací vozík 
umiestnený pozdĺž skládky, ktorý dopraví surovinu do kóje určenej na skladovanie vápenca. 
 

Ostatné suroviny sa budú voziť nákladnými automobilmi. Vykládku bude možné vykonať na dvoch miestach: 
1. príjmová násypka, z ktorej bude pomocou podávača a dopravného pásu surovina zavezená na zhadzovací 

vozík a ten dopraví surovinu do určenej kóje.  
2. násypka umiestnená v čele skladu. Odtiaľ bude drapákovým žeriavom dopravená do určenej kóje pre danú 

surovinu. 
 

PS 07 – Skladovanie surovín  
Všetky suroviny potrebné na výrobu slinku budú uskladnené v novej časti skladu pristavanej 

k existujúcemu krytému skladu. Nová časť skladu bude krytá a rozdelená na kóje na jednotlivé suroviny. Vo vnútri 
skladu budú novým drapákovým žeriavom jednotlivé suroviny manipulované vo vnútri jednotlivých kójí, zavážané 
suroviny z násypiek v čele skladu do určených kójí a zavážané prevádzkové zásobníky surovinovej mlynice.  

 
Nasledujúca tabuľka uvádza skladovacie  kapacity nového skladu podľa jednotlivých surovín. 
 

Surovina Kapacita [t] 

Vápenec 7 000 

Marl – mix alebo vápence 6 000 

Železitá korekcia   500 

Piesok alebo pieskovec 1 000 

Zeolit  5 000 
 

PS 10 Mlynica suroviny 
Výkon surovinového mlyna: nom. 40-50 t/h 
Jemnosť surovinovej múčky : 14%,  R0,09mm  

Na prípravu surovinovej múčky bude inštalovaný nový vysoko efektívny vertikálny mlyn s veľmi nízkou 
špecifickou spotrebou elektrickej energie. Je to v súčasnej dobe najmodernejšia a najefektívnejšia technológia.. 
Jednotlivé komponenty budú podávané zo zásobníkov v sklade surovín cez vážiace podávače pásovými 
dopravníkmi do novej budovy mlynice na vstup do vertikálneho mlyna.  

Pred vstupom do mlyna sú inštalované magnetický separátor, oddeľujúci kovové časti z toku materiálu a 
bezpečnostný indikátor chrániaci mlyn pred kovovými nedrviteľnými predmetmi. Pokiaľ je takýto predmet 
indikovaný, tok materiálu sa presmeruje do zásobníka pneumaticky ovládanou klapkou.   

Pomletý a vysušený materiál je unášaný prúdom vzduchu do triediča mlyna a ďalej do cyklónového 
odlučovača, kde je surovinová múčka oddelená a padá do pneumatických žľabov, ktoré ju dopravujú do 
homogenizačného sila.   

Pri prevádzke vertikálneho mlyna, môže padať malá časť nepomletého materiálu cez okraj mlecieho 
stola. Tento materiál je vedený na reťazový dopravník a ďalej korčekovým elevátorom na pásový dopravník. 
Tento pásový dopravník, ktorý slúži na dopravu prepadu z vertikálneho mlyna na vstup mlyna, je vybavený 
indikátorom kovových predmetov. V prípade, že indikátor detekuje kovové kusy o veľkosti presahujúce nastavenú 
citlivosť, tok materiálu je presmerovaný klapkou do kontajnera.  

Pre prevádzku a správnu funkciu mlyna je nevyhnutný prívod horúceho sušiaceho plynu z pecnej linky. 
Výstupné plyny z mlynského okruhu sa odvádzajú do hadicového filtra na odprášenie pecnej linky a surovinového 
mlyna. Časť výstupných plynov sa vracia cez slučku späť do okruhu.   

Zloženie surovinovej múčky sa reguluje podľa výsledkov chemických analýz vzoriek získaných z 
vzorkovacej stanice inštalovanej na doprave surovinovej múčky zo súboru.   

 
PS 11 Homogenizačné silo 
Kapacita homogenizačného sila: 3 700 t 
Priemer homogenizačného sila: 12 m 
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Na  homogenizáciu surovinovej múčky bude v priestore pecnej linky inštalované nové homogenizačné 
silo. Pomletý materiál bude dopravovaný z mlynice surovín do homogenizačného sila korčekovým elevátorom a 
pneumatickými žľabmi. Surovinová múčka je rovnomerne dopĺňaná do sila rozvodným systémom pneumatických 
žľabov umiestneným nad silom. Zavážací systém a silo sú odprašované pomocou látkového filtra a ventilátora. 
Dno sila je vybavené špeciálnym prevzdušňovacím a vynášacím systémom. Tlakový vzduch pre homogenizáciu 
a prevzdušnenie dna sila je dodávaný dúchadlami a rozvodným systémom vzduchu s reguláciou.   
 

PS 12.1 Dávkovanie surovinovej múčky 
Výkon dávkovania surovinovej múčky : nom 30-35 t/h 
Surovinová múčka bude dopravovaná z homogenizačného sila pneumatickými žľabmi do vážiaceho 

zásobníka vybaveného prevzdušňovacím a vynášacím systémom. Zásobník je umiestnený na vážiacich 
tenzometroch. Z vážiaceho zásobníka je vynášaná surovinová múčka cez vážiace zariadenie na korčekový 
elevátor, ktorý dopravuje surovinu do výmenníka. Celý vážiaci a dávkovací systém bude odprašovaný pomocou 
látkových filtrov a ventilátorov.  

 
 PS 12.2 Skladovanie a expedícia mletých surovín (zeolitu) 
Kapacita sila: 1 000 t 
Priemer sila  : 8 m 
Počet síl: 2 
V čase, kedy mlynica suroviny nebude zomieľať surovinovú múčku, bude mlynica využitá na mletie 

a sušenie ostatných surovín, najmä zeolitu. Výhodou je 3x nižšia elektrická náročnosť oproti guľovým 
mlynom a zároveň je využité odpadné teplo z výmenníka a tak každá vyrobená tona zeolitu na tejto 
technológií výrazne znižuje energetickú náročnosť voči súčasnej výrobe. Zároveň každá takto vyrobená 
tona zeolitu je CO2 neutrálna, lebo nebude vyžadovať fosílne palivo ako tomu je v súčasnosti. 

Namletá  surovina bude pomocou doprav zavezená do skladovacieho sila. Zo skladovacích síl bude 
možné pneudopravou dopraviť surovinu do vybraného existujúceho sila pred mlynicu cementu. Skladovacie silá 
budú zároveň vybavené nakladacím zariadením pre možnosť expedície suroviny pomocou cisterien. 

 
PS 13 SNCR Systém 
Počas výpalu slinku v pecnej linke budú vznikať oxidy dusíka. Z dôvodu redukcie obsahu týchto oxidov v 

spalinách, ktoré budú odchádzať z pecnej linky, bude inštalované SNCR zariadenie. Ako redukčné činidlo bude 
použitá čpavková voda v koncentrácii 25 %. Čpavková voda bude dopravená do závodu pomocou autocisterny, 
kde bude stočená do zásobnej nádrže s vybavením. Redukčný prostriedok je dopravovaný čerpadlom zo 
zásobnej nádrže k zmiešavaciemu a rozdeľovaciemu modulu. Z tohto modulu je redukčné činidlo dopravované na 
miesto, kde bude vstrekované do spalín pomocou vstrekovacích dýz. V našom prípade ide o začiatok 
kalcinačného kanála výmenníka – PS 14 Výmenník. 

Množstvo redukčného prostriedku bude prepočítané na základe nastavenej hranice hodnoty NOx (denné 
priemery, hodinové priemery) a zaťaženia spaľovacieho zariadenia. Požadovaná hodnota bude nastavená na 
regulátore prietoku. Táto požadovaná hodnota bude upravovaná podľa skutočne nameraného zvyškového 
obsahu NOx (skutočná hodnota) v spalinách. Meranie koncentrácie NOx v spalinách sa vykonáva 
prostredníctvom analyzačného systému na monitoring emisií. 
 

PS 14 Výmenník  
Výkon výmenníka : 495 t slinku/deň 
Počet stupňov výmenníka : 5 

Materiál na výrobu slinku bude predhrievaný v novom päťstupňovom výmenníku s kalcinátorom. 
V jednotlivých cyklónoch výmenníka prebehne protiprúdová výmena tepla medzi materiálom a horúcim plynom. 
Odpadové plyny z výmenníka budú odvádzané cez pecný ventilátor a budú slúžiť na sušenie suroviny v MS a 
uhlia v MU. Na odstránenie nálepkov vo výmenníku budú použité vzduchové delá.  Vnútorná časť výmenníka je 
vymurovaná žiaruvzdornou výmurovkou. 
 

PS 15 Rotačná pec 
Výkon rotačnej pece  495 t slinku/deň 
Veľkosť rotačnej pece ø 3,2 x 46 m 
Nová rotačná pec je uložená na troch podperách. Je vybavená hlavným pohonom, ktorého otáčky sa 

regulujú pomocou frekvenčného meniča. Pomocný pohon slúži na otáčanie pece počas údržby a opráv. Otáčanie 
pece sa zabezpečuje cez pastorok a ozubený veniec s tukovým mazaním. Vstupná časť pece je napojená na 
výmenník a výstupná časť na chladič slinku. V peci dochádza k dohrievaniu suroviny na slinovaciu teplotu a 
surovina ďalej postupuje do chladiča slinku.  
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PS 16 Roštový chladič slinku 
Výkon chladiča slinku:  495 t slinku/deň 

V rámci modernizácie výroby slinku bude ako súčasť pecnej linky inštalovaný nový roštový chladič. Horúci slinok 
vynášaný z rotačnej pece bude chladený na roštovej ploche pozostávajúcej z pevných a pohyblivých častí. 
Pohyblivé časti roštu budú poháňané mechanickým pohonom. Chladiaci vzduch bude pod rošt dodávaný 
pomocou ventilátorov zabezpečujúcich optimálne chladenie slinku s riadenou dodávkou vzduchu. Chladený 
slinok prechádza ďalej cez valcový drvič, kde sa väčšie zrná slinku podrvia na veľkosť do 30 mm. Chladiaci 
vzduch z ventilátorov prestupom cez materiál sa zohreje a časť bude zavedená do pece, časť horúcich plynov zo 
strednej časti chladiča sa bude odvádzať na podporu sušenia pre existujúcu sušiareň zeolitu, zvyšná časť 
z konca chladiča bude odvádzaná cez chladič a filter prevádzkového súboru do existujúceho komína v areáli 
závodu. Použité horúce plyny z chladiča pre existujúce sušenie zeolitu bude výrazne znižovať CO2 stopu 
pre výrobu zeolitu a vo výraznej miere prispeje ku krokom pre CO2 neutralitu. 
 

PS 18 Odprašovanie pecnej linky a mlynice suroviny 
Na  odprášenie odpadového plynu z výmenníka a plynu zo surovinového mlyna bude použitý hadicový 

filter. Radiálny ventilátor bude odvádzať plyn z hadicového filtra do existujúceho komína.  
Pecné plyny, ktoré neprejdú cez mlynicu suroviny pri zmiešanej prevádzke je potrebné dochladiť 

v chladiacej veži na teplotu, na ktorú je navrhnutý odprašovací hadicový filter. Chladenie v chladiacej veži sa 
zabezpečuje vstrekovaním vody. V prípade priamej prevádzky budú všetky pecné plyny schladzované 
v chladiacej veži. 

Odprašky odlúčené v chladiacej veži a hadicovom filtri sa budú vracať na dopravné cesty surovinovej 
múčky pred homogenizačné silo pomocou závitovkových dopravníkov.  
 

PS 19 Odprašovanie chladiča slinku 
Časť chladiaceho vzduchu z chladiča slinku je potrebné pred vypustením do atmosféry odprášiť. Vzhľadom 
na vysokú  výstupnú teplotu chladiaceho vzduchu je nevyhnutné najprv tento vzduch ochladiť na teplotu vhodnú 
pre hadicový filter. Pre ochladenie sa použije vzduchový chladič vzduch – vzduch. Ochladený vzduch je 
nasávaný do filtra radiálnym ventilátorom a odtiaľ je dopravovaný do existujúceho komína.  Slinkový prach 
nahromadený vo vzduchovom chladiči a hadicovom filtri bude prioritne dopravovaný pneudopravou do jedného 
z cementových síl. Alternatívne môže byť slinkový prach dopravovaný na dopravník slinku, ktorý zaváža slinok na 
existujúcu skládku slinku.  
 

PS 20 Horáky 
Palivo: mleté čierne uhlie,    zemný plyn, bio a zelené palivá 
Tepelný príkon horáka:  19,85 MW 

Ako zdroj tepla je v pecnej linke inštalovaný horák. Horák je umiestnený na konci rotačnej pece. Ako hlavné 
palivo je použité mleté čierne uhlie, ktoré sa bude mlieť v mlynici uhlia PS 24. Pre nájazd, vysušenie a prípadnú 
krátkodobú prevádzku je horák navrhnutý aj na zemný plyn. Pre prevádzku na zemný plyn je k horáku 
inštalovaný regulačný rad, ktorý je vybavený bezpečnostnými a regulačnými prvkami. 

Linka tiež umožňuje spaľovanie iných palív, príp. ich kombinácií. Ide o nasledujúce palivá: LPG, Metán, 
Metanol, Etanol, vodík, a rôzne ďalšie palivá na báze biomasy (drevná štiepka, drevné brikety, pelety a pod.). 
V prípade použitia týchto palív by bola rekonštruovaná pecná linka vybavená horákom na tieto palivá a 
zariadením na skladovanie a dávkovanie týchto palív. Použitie a zvyšovanie podielu BIO palív prispejú 
postupným krokom k CO2 neutralite palív aj pre výrobu slinku. 
 

PS 23 Doprava a skladovanie uhlia 
Kapacita skládky :3 000   t                                                          

Na skladovanie hlavného paliva – kusového čierneho uhlia, bude vybudovaná nová skládka uhlia. Skládka bude 
zastrešená, s betónovými bočnicami, ktoré umožnia skladovať uhlie do max. povolenej výšky. Zavážanie skládky 
sa bude vykonávať nákladnými automobilmi. Uhlie zložené vo vnútri skládky bude nahŕňať na hromadu kolesový 
nakladač. V rámci skladu bude inštalovaná násypka, z ktorej bude uhlie pomocou pásových dopravníkov 
zavážané do sila kusového uhlia pred mlynicu uhlia. 
Násypka bude zavážaná kolesovým nakladačom. 
 

PS 24 Mlynica uhlia 
Výkon mlyna :  nom. 3,0 – 4,2 t/h 
Jemnosť mletého uhlia : 12%,  R0,09mm 
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Prevádzkový súbor PS 24 Mlynica uhlia slúži ako technologické zariadenie na mletie kusového uhlia. 
Technologický proces sušiaceho mletia začína odberom uhlia zo zásobníka kusového uhlia PS 23. Samotné 
dávkovanie kusového uhlia do mlyna je objemové, pomocou  reťazového podávača. Na  riešenie mimoriadnej 
situácie v zásobníku je podávač vybavený spodným núdzovým výpustom. Posledným strojom podávacieho 
systému je závitovkový dopravník, ktorý je súčasťou vertikálneho mlyna.  
 V mlyne sa palivo pôsobením tlakových a šmykových síl melie a vytriedené triedičom na požadovanú 
jemnosť pri spolupôsobení horúcich plynov je súčasne vysušené na požadovanú vlhkosť. Zdrojom sušiacich 
plynov sú odpadové pecné plyny, privedené potrubím od výmenníka. V prípade, že pecná linka nie je 
v prevádzke, je zdrojom sušiacich plynov spaľovacia komora na zemný plyn. Z triediča je zomleté uhlie unášané 
do hadicového filtra, kde sa z plynu odlúči prach. Zachytený  prach je z výsypky filtra dopravovaný do sila 
mletého uhlia v PS 25. Filter je vybavený bezpečnostnou klapkou, ktorá v prípade explózie uhoľného prachu vo 
filtri uvoľní možné sprievodné javy - explóziu, tlakovú vlnu a frontu plameňov do voľného priestoru.  Odprášené 
pecné plyny sú vyvedené potrubím do atmosféry. Celý okruh mletia je ďalej vybavený bezpečnostnými prvkami a 
systémom pre potlačenie výbuchu. Súčasťou tohto prevádzkového súboru je tiež inertizačné zariadenie, ktoré 
slúži ako doplnkové technologické zariadenie na utlmenie možných nebezpečných stavov v technológii mletia 
uhlia pomocou vpúšťania inertného plynu do chránených priestorov. Je technologicky zviazané s mletím uhlia a 
skladovaním mletého uhlia PS 25 vrátane jeho dávkovania v dobe prevádzky, tak aj v období odstávky. Ako  
inertizačný plyn možno použiť kysličník uhličitý (CO2) alebo dusík (N2). 
 

PS 25 Dávkovanie a doprava práškového uhlia 
Kapacita sila mletého uhlia:  45 t  
Dopravný výkon podávania mletého uhlia: približne 2,5 t/h do hlavného horáka v závislosti od 
kombinácie ostatných palív a aktuálneho výkonu dávkovania surovinovej múčky. 

Zariadenie tohto prevádzkového súboru je určené na skladovanie a dávkovanie mletého uhlia k horáku. Zomleté 
uhlie je pomocou pneumatickej dopravy dopravené do zásobného sila mletého uhlia. Vzduch, ktorý je pritom zo 
sila vytlačovaný, je odvádzaný cez filtračné zariadenie do atmosféry. Na streche sila je umiestnená odľahčovacia 
klapka, ktorou je v prípade výbuchu odvádzaný bezpečne tlak i plameň hore. Keď dôjde k uvoľneniu tlaku, klapky 
sa znova samočinne uzavrú. Po výbuchu prachu potom dôjde k ochladeniu zostávajúcich reaktívnych produktov 
tvoriacich plyny v sile. Aby v dôsledku toho nevznikal v sile nedovolený podtlak, je explózna klapka po stranách 
vybavená implóznymi klapkami. Silo je tiež kontrolované prostredníctvom merania teploty a CO. 

Na meranie stavu naplnenia slúži stále meranie pomocou 3ks tenzometrov, ako i sonda max., sonda 
min. a sonda max/max. Výpustný kužeľ sila je zakončený prírubou, na ktorú sa pripojí dávkovacie zariadenie pre 
horák. Palivo je k horáku dopravované pneumatickou dopravou.  

Výpustný kužeľ sila je vybavený čeriacim systémom. Tento čeriaci systém napomáha výtoku uhlia zo 
sila pri nájazdoch dávkovania  alebo pri ťažkostiach s vyprázdňovaním sila. Čeriaci systém musí byť urobený tak, 
aby v čase, keď je zariadenie sila mimo prevádzky, nemohol do zariadenia v prípade netesností prenikať vzduch. 
Rovnako tak sa musí zabezpečiť prepnutie čerenia vzduchom na čerenie inertným plynom CO2.  
 

Pri zohľadnení uvedených vlastností je zásobník vybavený: 
1. Monitoringom rozhodujúcich veličín t.j. teploty a vývoja úrovne CO, ktoré sú vedené do riadiaceho počítača.  
2. Bezpečnostné prvky – t.j. explóznou klapkou pre uvoľnenie tlakovej vlny a plameňov, pokiaľ by došlo k explózii 

v zásobníku. Explózne a implózne klapky sú vybavené elektrickým vyhrievacím systémom na zabránenie 
vzniku námrazy, ktorá by mohla ich funkčnosť ohroziť. 

3. Systémom inertizácie na zníženie nebezpečenstva požiaru či explózie t.j. prívodom inertného plynu a to zhora 
do veka, tak i zdola do čeriaceho systému. Systém sa uvádza do činnosti v závislosti na úrovni CO a teploty v 
zásobníku. Za normálnych okolností pracuje čeriaci okruh s tlakovým vzduchom a slúži na lepšie 
vyprázdňovanie zásobníka. 

4. Filtrom, cez ktorý odchádza vytláčaný vzduch zo zásobníka. 
5. Stavoznaky na meranie hladiny a to na troch úrovniach minimálnej, maximálnej a poistné max. maximálna 
6. Tenzometre na priebežnú kontrolu plnenia a odberu. 
 

PS 26  Doprava a skladovanie slinku 
Kapacita skladu : 16 000 t 
Existujúca skládka slinku bude použitá na uskladnenie slinku vyrobeného v novej pecnej linke. Súčasne 

otvorená časť existujúcej skládky slinku sa podrobí železobetónovej sanácií a bude na nej realizované aj 
doplnenie prestrešenia. Na  dopravu slinku od výstupu nového roštového chladiča do existujúcej skládky budú 
nainštalované článkové dopravníky a korčekový elevátor. V priestore skládky, do jednotlivých kójí, bude slinok 
pozdĺžne rozvážaný reťazovým dopravníkom. V jednotlivých kójach už bude slinok prevážaný existujúcim 
mostovým žeriavom.  
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Slinok bude použitý na výrobu cementu v existujúcich guľových mlynoch č. 3 a 4. Do zásobníkov pred 
týmito mlynmi bude slinok dopravovaný pomocou novej dopravy. V prvej kóji skladu slinku bude vybudovaná 
násypka, ktorú bude zavážať existujúci mostový žeriav. Z násypky bude pomocou podávača slinok dopravený na 
vstup elevátora a následne bude pomocou dopravných pásov dopravený k zásobníkom pre mlyny č.3 a 4.  
Presypy budú odprášené hadicovým filtrom. 
 

PS 38 Kompresorovňa 
Na pokrytie spotreby stlačeného vzduchu rekonštruovanej pecnej linky bude vybudovaná nová 

kompresorovňa. Kompresorovňa je vybavená skrutkovými kompresormi, vrátane sušičky na rosný bod vzduchu 
+3°C, systémom čistenia stlačeného vzduchu, adsorbčnej sušičky vzduchu na rosný bod -40°C a tlakových 
vzdušníkov.  Inštalované sú 3 ks kompresorové sústroje, z ktorých jedno je v pohotovostnom režime, a dve sú v 
prevádzke v závislosti na spotrebe tlakového vzduchu v sieti. Kompresory sú riadené nadradenou riadiacou 
jednotkou, ktorá okrem iného sleduje i prevádzkové hodiny u jednotlivých strojov a vyrovnáva prevádzkové 
hodiny u jednotlivých strojov. 

Kompresory sú zapojené do spoločnej siete. Vzduch z kompresorov je vedený cez vzdušník na rosný bod 
+3°C  do adsorpčnej sušičky a ďalej do vzdušníka na vzduch -40°C.  Zo vzdušníkov sú potom napojené 
rozvodným potrubím PS 39 jednotlivé prevádzkové súbory rekonštruovanej pecnej linky. 
 

PS 39 Rozvod tlakového vzduchu 
Prevádzkový súbor zabezpečuje rozvod stlačeného vzduchu z kompresorovne k jednotlivým prevádzkovým 
súborom. Rozvod sa zabezpečuje pomocou oceľových trubiek, ktoré sú doplnené o uzatváracie armatúry. 
 

PS 43 Systém chladiacej vody 
Na  chladenie zariadenia novej  pecnej linky sa použije zariadenie vodného hospodárstva s uzavretým okruhom. 
Navrhujú sa dva samostatné chladiace okruhy pre PS 15 – rotačnú pec a pre PS 24 mlynicu uhlia.  Chladiace 
okruhy sú naplnené nemrznúcou zmesou. Chladenie zabezpečujú chladiace jednotky priemyslovej vody. 
 

PS 49 Žiaruvzdorné výmurovky 
Stroje slúžiace na sušenie materiálov a komponentov alebo na tepelné spracovanie materiálov sú opatrené 
tepelne odolnou výmurovkou s tepelnou izoláciou. Ochranná tepelná výmurovka bude inštalovaná vo výmenníku 
s kalcinátorom (PS 14), rotačnej peci so žiarovou hlavou (PS 15), roštovom chladiči (PS 16). Použité materiály a 
typ tepelnej  izolácie budú upresnené v realizačnej projektovej dokumentácii.    

 
PS 50 Tepelná izolácia 

Minerálna vlna odpovedajúcej hrúbky krytá pozinkovaným plechom bude použitá na tepelnú izoláciu tých častí 
zariadení, ktorými prúdia horúce plyny. Tepelná izolácia slúži na zníženie povrchových tepelných strát a zároveň 
ako bezpečnostný prvok zabraňujúci popálenie od horúcich povrchov.    
Typ a hrúbka tepelnej izolácie budú upresnené v realizačnej projektovej dokumentácii.    
   

PS 70 - Velín  
Riadenie celej rekonštruovanej pecnej linky bude prebiehať z centrálneho velína. Okrem  samotného velína, kde 
budú  umiestnené operátorské a inžinierske stanice, bude v budove umiestnený server . Súčasťou budovy bude 
tiež trafostanica a rozvodňa nízkeho napätia. 
 

 

Elektrické  systémy 
 

Základné technické údaje 
Tento opis elektrických systémov rekonštruovanej cementárne rieši napájanie najmä technologických, 

ale čiastočne i stavebných a pomocných zariadení. Časti, ktoré sa týkajú systémov pre zabezpečenie napájania 
stavebných a pomocných zariadení sa tato správa zaoberá iba po úroveň distribučného transformátora pre 
napájanie uvedenej časti. Napájanie technologických častí je riešené ako distribuovaný systém rozvodní a 
rozvádzačov, tak aby sa efektívne eliminovali vzdialenosti káblov, požiadavky na údržbu a prevádzku a hlavne 
nezávislosti jednotlivých prevádzkových častí tak, aby to odpovedalo požiadavkám produkcie.  

Technologické procesy, stroje a zariadenia cementárne sú ovládané automatickým systémom riadenia 
založeným na modernom systéme Siemens PCS 7. Podobne ako štruktúra napájania je riešený aj systém 
riadenia tak, že jednotlivé časti sú na sebe nezávislé a schopné plniť samostatne riadiace a ovládacie úlohy s 
ohľadom na požiadavky procesu. Systém je rovnako distribuovaný a do maximálne možnej miery sú využité 
technické možnosti a výhody daného riešenia, aby celá inštalácia fungovala spoľahlivo, mala jednoduchú údržbu 
a nízke požiadavky na prevádzku. Obsluha je z centrálneho velína, kde sú umiestnené prostriedky IT na 
spracovanie dát a umiestnené operátorské stanice (na báze priemyslových PC).  
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Komunikácia medzi systémami napájania a riadenia je tvorená priemyslovou sieťou Profinet a 
zabezpečená jak optickými, tak metalickými spojmi.  

 

 
Napäťové sústavy 
Prívodné napätie : 22kV, str. 50Hz 
Prevádzkové napätie VN : 22kV, str. 50Hz 
Prevádzkové napätie NN : 690V, str. 50Hz 
Prevádzkové napätie NN : 400/230V, str. 50Hz, TN-C-S 
Ovládacie napätie : 1/N/PE, str, 50Hz, 230V, TN-S 
    : 2/PE, ss, 24V 

 

Stupeň dôležitosti dodávok elektrickej energie 
Dodávky, ktoré musia byť zabezpečené za každých okolností,  
stupeň 1:  Pomocný pohon pece, niektoré systémy mlynice uhlia, chladenie horáka, signalizačné a ovládacie 

obvody rozvodne VN, zdroje UPS pre RS, Dodávky, ktoré majú byť, pokiaľ možno, zabezpečené  
stupeň 2: Všetky ostatné spotrebiče. 

 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude zabezpečená podľa STN. 
Ochrana základná (pred dotykom živých častí):  základná izolácia, prepážkami alebo krytmi 
Ochrana pri poruche (pred dotykom neživých častí):  

v sústave 230/400V: automatických odpojením od zdroja a ochranným pospájaním 
v sústave 24V : FELV   
doplnková ochrana pospájaním 

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Bude riešená v súlade s platnými normami STN. Obmedzenie rušenia okolia bude zabezpečené dodržaním 
výrobcom doporučenej inštalácie zariadenia oddelením ovládacích a silových káblov s použitím rozostupov, 
prepážok alebo oddelených trás s obmedzením súbehu silových a signálových káblov. Pohony napájané 
frekvenčnými meničmi budú mať tienené káble. 

 

 
Technické riešenie zariadení a rozvodov VN 

Obecne 
Rekonštruovaná linka je napájaná z rezervného vývodu 22kV (existujúca rozvodňa). Vývodové pole je 

doplnené a vybavené novým zariadením. V mieste rekonštruovanej pecnej linky je vybudovaná nová VN 
rozvodňa, v ktorej je umiestnený distribučný rozvádzač 22kV. Odtiaľ sú napájané jednotlivé prevádzkové súbory. 
Pre každý prevádzkový súbor (a súbory súvisiace s daným súborom) je inštalované samostatné trafo (suché 
prevedenie v kryte) buď v oddelenom priestore alebo v spoločnom priestore s rozvádzačmi RM (pre napájanie 
technologických zariadení).  
 
Rozvodňa VN, prevedenie VN rozvádzača 
Nová VN rozvodňa 22kV je vybavená rozvádzačom RH01. Navrhnutý VN rozvádzač je kovovo krytý, 
bezúdržbový, v nevýsuvnom prevedení, plynom izolovaný s jedným systémom prípojníc a nepriedušne uzavretou 
tlakovou sústavou. 
Káblový prívod a jednotlivé vývody z rozvádzača sú zospodu. 
Istenie, blokovanie, ovládanie, merania a signalizácie zariadení VN 
Rozvádzač je osadený v prívodnom poli ističom menovitej hodnoty 630A a siedmimi vývodovými poliami pre 
transformátory menovitej hodnoty 200A. 
Prívodné pole rozvádzača je tiež vybavené meracími transformátormi napätia a prúdu. 
Jednotlivé vývody sú istené poistkami vybavené skratovačom s možnosťou diaľkového odopnutia konkrétneho 
vývodu. Všetky vývody majú indikáciu prítomnosti napätia na vývode. 
Kompenzácia VN 
Kompenzácia účinníka je riešená  na strane NN. 
Rozvody VN 
VN rozvádzač RH01 zabezpečuje napájanie všetkých podružných transformovní XXTS01. 
Sú inštalované transformátory 22/0,4kV alebo 22/0,69kV. Z rozvádzača RH01 je napájaný tiež transformátor 
vlastnej spotreby, tj. osvetlenie, zásuvky, klimatizácia, kladkostroje, výťahy a pod. 
Výkon transformátorov sa pohybuje od 400kVA do 1600kVA. 
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Káblové trasy medzi objektmi sú riešené ako nadzemné vedenie po oceľových konštrukciách energo mostov, 
projektovaných v rámci stavebného projektu. Použité káble spĺňajú požiadavky na vonkajšie vedenie (UV a 
klimatická odolnosť). 

 

Technické riešenie zariadení a rozvodov NN 
 

Rozvodne a rozvádzače NN 
Podružné rozvodne sú vybudované v objektoch, kde je umiestnené technologické zariadenie. Rozvodne sú 
klimatizované (súčasť stavebných dodávok). V rozvodniach je inštalovaná priemyslová dvojitá podlaha so 
svetlým priestorom cca 600 mm na uloženie káblov, na ktoré sú umiestnené rozvádzače. Rozvádzače sú oceľovo 
plechové skriňového typu. Výška skriňových radových rozvádzačov je 2000 mm a hĺbka 600, alebo 800mm, 
podľa veľkosti vstupného ističa. Podstavec je v prevedení 100, nebo 200 mm. 

Rozvádzače sú vybavené vstupným ističom a meraním vo vstupnom poli. Toto meranie je prenášané 
pomocou komunikácie do nadriadeného riadiaceho systému. Vstupné ističe hlavných silových rozvádzačov RM 
sú vybavené spúšťačom pre použitie núdzového vypnutia. Vývody pre spotrebiče sú vybavené motorovými 
ochranami s charakteristikou odpovedajúcou typu zariadenia, ktoré chráni. V prípade pohonov s ťažkým 
rozbehom, alebo pohonov u ktorých je z technologického pohľadu potrebné poznať aktuálne zaťaženie, je 
použitá elektronická motorová ochrana (Simocode), ktorá umožní nastavenie charakteristiky triedy viac ako 15 a 
prenos prevádzkových parametrov (prúd, výkon,..) do riadiaceho systému. Frekvenčné meniče menších výkonov 
sú umiestnené priamo v rozvádzačoch RM a vybavené komunikačným rozhraním Profinet. Zber signálov v 
jednotlivých rozvádzačoch je riešený inštaláciou distribuovaných IO (priamo v poliach rozvádzača) a pripojených 
cez Profinet do RS. 
Káblové vývody zo silových rozvádzačov sú vedené spodkom do káblového priestoru pod rozvádzačom. 

 

Obmedzenie vyšších harmonických NN 
Obmedzenie vyšších harmonických bude riešené u väčších frekvenčných meničov na strane NN použitím 
špeciálnych transformátorov s dvomi sekundárnymi vinutiami otočenými voči sebe. 
Všetky použité frekvenčné meniče budú v prevedení so sieťovým filtrom vyšších harmonických na vstupu. 

 

Kompenzácia NN 
Kompenzácia účinníka na strane NN je urobená kompenzačnými rozvádzačmi s automatickou reguláciou 
účinníka odpovedajúcou inštalovanému výkonu a charakteru záťaže jednotlivých rozvádzačov. Kompenzácia NN 
je súčasťou hlavných rozvádzačov RM. 

 

Skrinky miestneho ovládania 
V prípade opravy, nastavení zariadenia a údržby je možné vykonávať individuálne spúšťanie spotrebičov zo 
skriniek miestneho ovládania. Spustenie v tomto prípade prebieha bez technologického blokovania, aktívne 
ostáva bezpečnostné a núdzové blokovanie. Skrinky miestneho ovládania budú vybavené uzamykateľným 
hlavným vypínačom, tlačítkom štart/stop, prípadne tlačidlami pre zvyšovanie a znižovanie otáčok. Stupeň krytia 
ovládacích skriniek bude IP54, alebo vyšší. 

 

Rozvádzače MaR 
Na zber signálov z procesu a niektoré ďalšie funkcie sú použité rozvádzače, ktoré obsahujú distribuované 
vstupné a výstupné karty RS. Rozvádzače sú v prevedení s krytím IP65 a vybavené vykurovacím telesom, aby  
bolo možné ich umiestniť priamo v prevádzkových priestoroch technológie. Napájanie (vrátane neprerušiteľného 
napájania)  je zabezpečené z motorických rozvádzačov, náležiacich k nim podľa logiky štruktúry napájania.  

 

Záložné napájanie 
Na zabezpečenie napájania v prípade výpadku elektrickej energie je využité batériové úložisko v závode, 
vybudované samostatne, mimo rámec tohto projektu. K núdzovému napájaniu budú pripojené pohon rotačnej 
pece, chladiace ventilátory horákov, niektoré zariadenia mlynice uhlia a UPS riadiaceho systému. 

 

Rozvody NN 
Na prepojenie medzi objektmi sú využité rovnaké káblové trasy ako pre VN kabely. Hlavné rozvody NN sú však 
vo vnútri jednotlivých objektov a sú tvorené oceľovými (plechové nebo rebrinové) trasami umiestnenými na 
stenách budov, alebo v prípade, že je to výhodné sú využité i nosné a pomocné oceľové konštrukcie 
technologického zariadenia. Káble sú s plným medeným jadrom vedené z rozvodne až k zariadeniu do miestnej 
ovládacej skrine. Ďalej až k motoru je využitý kábel s lanovým vodičom, aby sa eliminovali negatívne vplyvy 
vibrácií. Podobne sú riešené i signálové spoje. Trasy sú budované, pokiaľ to dispozícia umožní, tak aby bolo 
možné bez dodatočných konštrukcií vykonávať údržbu (čistenie, kontrola). 
 

Technické riešenie ASR TP 
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Ovládanie technologického procesu 
Ovládanie technologického procesu výroby cementu vrátane monitorovania technologických veličín je sústredené 
v centrálnom dispečingu cementárne. Ako systémový softvér je použitý štandardný SW Siemens PCS7 s 
nadstavbou pre cementárne CEMAT. Aplikačný SW je vytvorený dodávateľom technológie. 
Pracovisko operátorov technológie na centrálnom dispečingu bude vybavené štyrmi operátorskými stanicami s 
implementovaným vizualizačným softvérom WinCC. Tri stanice budú vybavené dvoma monitormi, jedna stanica 
štyrmi monitormi. Pasívny vstup do procesu bude ďalej umožnený vedúcemu zmeny a vedúcim pracovníkom 
podľa požiadaviek zákazníka. 
Vybrané stroje a zariadenia budú vybavené na stanovisku obsluhy jednotlivých strojov grafickými displejmi 
slúžiacimi na ich lokálne ovládanie a sledovanie. 

 
 

Riadiaci systém 
Systém riadenia sa skladá z troch úrovní: 
 

1. Operátorská úroveň riadenia 

 Redundantný server určený pre zber dát z procesu, archiváciu dát, vizualizačného softvéru a distribúciu 
vizualizačného softvéru na klientske stanice, Komunikuje s klientskymi stanicami prostredníctvom siete 
Ethernet a s riadiacimi automatmi prostredníctvom siete Industrial Ethernet. Je vybavený štandardným 
softvérom firmy Siemens PCS7 – OS Server. 

 Klientske stanice tvorené počítačom, dvoma, resp. štyrmi LCD displejmi, klávesnicou a myšou. Každá 
stanica je vybavená štandardným softvérom firmy Siemens OS Client. Na klientskych staniciach je 
zobrazovaná technologická schéma a umožňuje ovládanie technologického procesu, nastavovanie 
parametrov, zobrazenie porúch a trendov.  

 

2. Úroveň riadenia technologického zariadenia 
Zahŕňa riadiace automaty firmy Siemens rady S7-400, ktoré sú umiestnené v rozvodniach technologických 
celkov. S technologickým procesom sú spojené systémom vstupov zo snímačov a čidiel a systémom výstupov na 
ovládanie zariadenia. So samostatne riadenými lokálnymi uzlami sú spojené zbernicou Profinet. Hlavnými 
úlohami tejto úrovne riadenia je zber dát z technológie, logické riadenie, systém poruchových hlásení, spojenie a 
výmena dát s redundantným serverom cez sieť priemyselného Ethernetu. 
 

3. Úroveň periférií 
Zahŕňa snímače a meracie zariadenia pre získanie informácií o stave technologického zariadenia. 
 
 

Meranie 
Technológia je vybavená potrebnými snímačmi na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky. Stroje 
sú vybavené snímačmi na monitorovanie a ochranu ich funkčnosti. Sú použité štandardné prístroje na stráženie 
teplôt, tlakov, hladín, prietokov, množstva, otáčok, polohy. Senzory a prevodníky sú v prevažnej väčšine prípadov 
v prevedení s miestnym digitálnym ukazovaním alebo s indikáciou stavu a podľa možností umožňujú diaľkové 
alebo miestne programovanie parametrov. Počet druhov a typov použitých prístrojov je minimalizovaný s 
ohľadom na zlepšenie údržby a minimalizáciu prevádzkových nákladov. V zvláštnych prípadoch, kde to vyžaduje 
technologické zariadenie, budú použité senzory iných typov. Ďalej sú použité špeciálne prístroje na analýzu 
plynov, vysokoteplotné kamerové prístroje, termovízny systém stráženia plášťa pece, meranie teploty 
sekundárneho vzduchu, meranie preklzávania nosných kruhov pece. 
 

Technologické merania: 
• Meranie teploty – Pt100, termočlánky, optické pyrometre 
• Meranie tlaku a tlakových diferencií – prevodníky tlaku 
• Systémy váženia – tenzometrické snímače vrátane vyhodnocovacích jednotiek 
• Meranie prietokov – kontinuálne a limitné snímače prietoku 
• Špeciálne meranie pre cementársku prevádzku 

 

Snímače pre monitorovanie chodu strojov: 
• Snímače Pt100 – s binárnym výstupom, s analógovým výstupom 
• Snímače tlaku – s binárnym výstupom, s analógovým výstupom 
• PTC termistory, vyhodnocovacie relé – binárny výstupný signál 
• Snímače polohy – indukčné snímače s binárnym výstupom  
• Snímače vibrácií – s analógovým výstupom 
• Snímače hladiny – s binárnym výstupom, s analógovým výstupom 
• Snímače vybočenia – mechanický  snímač s binárnym výstupom 
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• Snímače otáčania – s binárnym výstupom 
 

Signály zo snímačov sú pripojené k modulom vstupov/výstupov binárnych a analógových signálov. Tieto 
moduly sú umiestnené v rozvádzačoch meraní v rozvodniach technologických celkov, prípadne v rozvádzačoch 
umiestnených priamo pri strojoch.  
 
Na pripojenie snímačov k systému riadenia sa používajú štandardné signály: 
• Binárne senzory: 24VDC  
• Analógové signály: 4-20mA, protokol HART pre nastavenie parametrov senzora 
• Dáta získané komunikáciou cez priemyselný Ethernet 
  

Rozvody merania, ASR, komunikačné siete 
Prívody k rozvádzačom riadenia a zberu dát v prevádzke sú prevedené káblovým vedením Cu uloženým 

v káblových priestoroch pod rozvodňami a ďalej vedených na nosnej konštrukcii po konštrukcii stavieb a 
zariadení. Káble ku snímačom a zariadeniam merania a káble dátovej siete Profinet sú z rozvádzačov vyvedené 
cez upchávkové vývodky v hlavných trasách uložené v elektroinštalačnom žľabe vedenom po konštrukcii stavieb 
a zariadení, jednotlivé káble v oceľových elektroinštalačných rúrkach. Tienenie signálových vodičov je pripojené k 
PE iba na strane rozvádzača. 

Podľa vzdialenosti sú komunikačné trasy riešené ako metalické alebo optické. Komunikácia prebieha na 
týchto úrovniach: 

• Komunikácia Profinet - komunikácia riadiacich automatov s lokálnymi uzlami technológie, s 
frekvenčnými meničmi a vážiacimi systémami 

• Komunikácia Industrial Ethernet pre vzájomnú komunikáciu riadiacich automatov technologických liniek 
a ich komunikáciu so serverom na zber dát. 

• Komunikácia Ethernet pre komunikáciu servera s operátorskými stanicami 
 
Trasy komunikačných sietí v budovách sú väčšinou zhodné s trasami káblov merania a riadenia. Medzi 

budovami budú káble uložené do ochrannej rúrky na káblový rošt a vedené po konštrukcii technologických 
zariadení a technologických mostov. 
 

Prevádzková doba 
Pri prevádzke pecnej linky sa uvažuje nasledujúca prevádzková doba jednotlivých prevádzkových súborov. 
 

Názov prevádzkového súboru 
Počet prevádzkových 

hodín za deň 
Počet dní 
v týždni 

PS 06 - Vykládka a doprava surovín 8 5 

PS 07 - Skladovanie surovín 24 7 

PS 10 - Mlynica suroviny 20 7 

PS 11 - Homogenizačné silo 24 7 

PS 12.1 - Dávkovanie surovinovej múčky 24 7 

PS 12.2 - Skladovanie a expedícia  mletých surovín 24 7 

PS 13 - SNCR Systém 24 7 

PS 14 - Výmenník 24 7 

PS 15 - Rotačná pec 24 7 

PS 16 - Roštový chladič slinku 24 7 

PS 18 – Odprašovanie pecnej linky a mlynice suroviny 24 7 

PS 19 - Odprašovanie chladiča slinku 24 7 

PS 20 - Horáky 24 7 

PS 23 - Doprava a skladovanie uhlia 8 5 

PS 24 - Mlynica uhlia 20 7 

PS 25 - Dávkovanie a doprava práškového uhlia 24 7 

PS 26 - Doprava a skladovanie slinku 24 7 

PS 38 - Kompresorovňa 24 7 

PS 39 - Rozvod tlakového vzduchu 24 7 

PS 41 - Vzorkovací zariadenie 24 7 

PS  43 - Systém chladiacej vody 24 7 
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9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva) 
 

Predchodcom bystrianskej cementárne bola cementáreň v susednej obci Skrabské, ktorú vybudoval 
Jozef Benczúr s bratom v roku 1856. Pre zlé dopravné spojenie, ako aj v dôsledku vzniku ďalších, 
konkurenčných cementární v Uhorsku sa v roku 1910 výroba v závode zastavila.  

Po druhej svetovej vojne sa začalo v apríli 1949 s výstavbou cementárne v Bystrom. Projektová kapacita 
závodu bola 150 000 ton slinku a 180 000 ton cementu. Cementáreň bola uvedená do prevádzky 13.2.1955 
a plánovaná kapacita výroby bola dosiahnutá už v roku 1956. Hornina, z ktorej sa cement vyrábal – slieň, sa 
dopravovala do závodu lanovkovou dráhou dlhou asi 3 100 m z lomu v Skrabskom a korekčný vápenec sa 
dovážal z Margecian.  

Dopyt po cemente v tomto období, v súvislosti s rozsiahlou investičnou výstavbou vo 
Východoslovenskom kraji, mal stúpajúcu úroveň. Aplikáciou intenzifikačných opatrení už v roku 1975 
závod vyrábal 360.000 ton cementu ročne, teda dvojnásobok projektovanej kapacity. V nadväznosti na 
výstavbu nových výrobných kapacít v sedemdesiatych rokoch a obmedzenie investičnej výstavby po roku 
1981, spojenej s poklesom spotreby cementu, bola výrobná kapacita závodu primerane obmedzovaná. 
Útlm investičnej výstavby, pokles domácej spotreby cementu spolu s nastupujúcou transformáciou výraz ne 
ovplyvnili produkciu závodu po roku 1990. V dôsledku uvedeného dochádzalo k neustálemu znižovaniu 
výroby slinku, čo spolu s vysokou energetickou náročnosťou a zastaranou technológiou viedlo v roku 1997 
k úplnému zastaveniu výroby slinku v šachtových pec iach. 

V posledných  dvoch desaťročiach sa spoločnosť sústredila na výrobu výrobkov s  aplikáciou 
zeolitu okrem iného aj v stavebníctve. Vzhľadom na pokračujúci pozitívny trend rozvoja v  stavebníctve 
v súčasnosti, spoločnosť Zeocem a.s., Bystré  diverzifikuje svoje portfólio a plánuje obnoviť prevádzku výroby 
slinku a ponúknuť na trh v oblasti stavebníctva komplexnejšiu ponuku stavebných výrobkov a teda vrátiť sa znova 
aj k výrobe cementových slinkov. K tomu chce využiť existujúce vybavenie a infraštruktúru z pôvodnej výroby 
cementu, ale namiesto odstavených šachtových pecí plánuje inštalovať novú modernú linku pre výpal slinku 
s doplnením ďalších potrebných prevádzkových súborov.  
 Výhodou je existujúce zázemie, vybudovaná technická infraštruktúra a  dlhoročné skúsenosti 
s výrobou výrobkov využívaných v stavebníctve. Vzhľadom na environmentálnu víziu spoločnosti však 
predmetom navrhovanej činnosti rekonštrukcie pecnej linky je  obnova technického vybavenia 
a technologického parku podľa najnovších moderných pozna tkov a technológií na báze ekologických 
princípov. Závod uvažuje s postupným zvyšovaním podielu BIO a zelených palív pre zníženie uhlíkovej 
stopy z palív a do budúcna s CO2 neutralitou, čím by bola najekologickejšou cementárňou v  Európe. 

Ďalšou veľkou výhodou je využitie nadbytočného odpadného tepla na zníženie súčasnej 
energetickej náročnosti na sušenie zeolitov . Použité horúce plyny z chladiča pre existujúce sušenie 
zeolitu bude výrazne znižovať CO2 stopu pre výrobu zeolitu a vo výraznej miere prispeje ku krokom pre 
CO2 neutralitu. 

 Pomocou novej vertikálnej surovinovej mlynice aj k výraznému zníženiu špecifickej elektrickej 
energie pre mletie zeolitov ktoré sa využijú aj pri výrobe stavebných aplikácií a  cementov. 

Slinkový prach sa plánuje dopravovať priamo do cementových síl pre následnú priamu výrobu bez 
dodatočného mletia. Táto časť technológie prispeje k  zníženiu spotreby elektrickej energie pre hotové 
produkty. 

Spoločnosť ďalej rozširuje výrobu elektrickej energie pomocou solárnych elektrárni pre  vlastnú 
spotrebu a tak v kombinácií všetkých efektov je cieľ spoločnosti vyrábať čo najviac ekologický cement 
a byť lídrom v inováciách smerom na „zelený“ cement.  

Ďalšou výhodou spoločnosti je zdrojové a materiálové zázemie v  blízkosti závodu a dobrej 
dostupnosti (napr. dobývací priestor a ťažba zeolitu v  Nižnom Hrabovci, lom na ťažbu vápnitých slieňov 
v Skrabskom), vybudované objekty a  infraštruktúra v  závode, atď. Surovinová potreba pre výrobu slinku 
umožní využiť v zeolitovom lome v Nižnom Hrabovci aj veľmi ílovité zeolitové časti a pieskovce ktoré 
v súčasnosti tvoria hlušinu pre lom.   

Okrem vytvorenia podmienok pre rozvoj činnosti v  stavebníctve na východnom Slovensku je 
ďalším pozitívom vytvorenie pracovných príležitostí – Prešovský kraj aj Vranovský okres patria na 
Slovensku s najhoršími výsledkami v zamestnanosti. Sústredenie výroby cementu do lokality v  blízkosti 
zdrojov materiálu a surovín použitých pri výrobe slinku znižuje nároky na dopravnú štruktúru územia 
a súčasne znižuje uhlíkovú stopu. 

Negatíva: lokalizácia areálu závodu v blízkosti zastavaného územia obce. Nedostatkom je 
nerešpektovanie existencie priemyselnej zóny a  povoľovanie obytnej zástavby do tesnej blízkosti závodu.   

Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej činnosti nepredstavujú významné 
riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v jestvujúcom hnedom 
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parku, čím nebude zvýšená záťaž územia budovaním nových areálov na úkor jestvujúcej infraštruktúry. 
Antropogénna záťaž, ktorá bude súvisieť s navrhovanou činnosťou bude predstavovať minimálne zaťaženie, 
nakoľko charakter navrhovanej činnosti bude v podobných intenciách ako bola vykonávaná činnosť v 
hodnotenom areáli navrhovateľa aj v minulosti, iba s využitím modernejšieho, environmentálne vhodnejšieho 
zariadenia.  
 

10. Celkové náklady na navrhovanú rekonštrukciu pecnej linky (orientačne): 80.000.000,- € 
 

11. Dotknutá obec: Bystré 
12. Dotknutý samosprávny kraj: Prešovský kraj 
13. Dotknuté orgány: 

Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad Prešovského samosprávneho kraja  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou  
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou 
Okresný úrad Vranov nad Topľou: 

Odbor starostlivosti o životné prostredie  
Odbor krízového riadenia  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
Katastrálny odbor   
Pozemkový a lesný odbor 

   Obec Bystré 
 

14. Povoľujúci orgán 
 Obec Bystré  
 Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie 
  

15. Rezortný orgán 
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 
 

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 
 

Podľa prílohy č.8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení  
(ďalej len „zákon“) je navrhovaná činnosť zaradená pod odsek 6 Priemysel stavebných látok, bod č.1 
Cementárne a vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou cementového slinku a/alebo cementu 
s prahovou hodnotou do 500 ton/deň do časti B – zisťovacie konanie. 

Predložená dokumentácia posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (zámer) je 
podkladom pre vykonanie zisťovacieho konania príslušného orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na 
životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. Zisťovacie konanie sa končí vydaním rozhodnutia, v ktorom 
príslušný orgán rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona. V prípade, ak 
sa rozhodne, že navrhovaná zmena nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto 
nebude predmetom ďalšieho posudzovania podľa zákona, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných 
predpisov. Na základe tohto rozhodnutia môže príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona  č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnúť v konaní o umiestnení 
stavby a stavebnom povolení. Následne bude táto dokumentácia využitá aj pri povolení prevádzky navrhovanej 
činnosti podľa hmotnoprávnych predpisov v oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia Okresným 
úradom Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
 
17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 
 

Vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti ako aj na vzdialenosť areálu závodu od štátnej 
hranice SR nie je predpoklad, že by sa akékoľvek vplyvy prejavili za hranicami SR. 

Zariadenia na výrobu cementu nie sú zapísané v Zozname činností podliehajúcich medzinárodnému 
posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice, ktorý je uvedený v 
prílohe č. 13 zákona o posudzovaní EIA. Vzhľadom na informácie o navrhovanej činnosti uvedené v projekte ako 
aj informácie získané pri spracovaní Zámeru EIA, nie je predpoklad, že by realizácia navrhovanej činnosti mohla 
mať nepriaznivý dopad na životné prostredie presahujúci štátne hranice. 
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 
 
III. 1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 
 
 

III.1.1. Vymedzenie hraníc dotknutého územia 
Pre posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia charakterizuje 

dotknuté územie nielen samotná lokalita navrhovanej činnosti, ktorá je v priestore presne ohraničená oploteným 
areálom prevádzky navrhovateľa ZEOCEM, a.s., ale aj územie, v ktorom sa ešte môžu prejavovať synergické 
alebo kumulatívne vplyvy výstavby, ale najmä prevádzky navrhovanej činnosti a tiež územie s výskytom 
zraniteľných častí. Z hľadiska popisu charakteristík jednotlivých prvkov životného prostredia je teda uvažované 
územie širšie ako je len stavbou bezprostredne dotknutá časť priestoru. 

Areál sa nachádza v juhovýchodnej časti intravilánu  obce Bystré, medzi dvomi dopravnými koridormi -  
štátnou cestou  I/18, z ktorej je zabezpečený prístup do závodu a železničnou traťou Prešov – Humenné č. 193, 
z ktorej vedie do areálu železničná vlečka. Prevádzka je umiestnená v priemyselnom areáli obce Bystré. Najbližší 
rodinný dom v obci je od prevádzky vzdialený 50m, na západnej strane areálu sú územným plánom vymedzené 
plochy občianskej vybavenosti. 
 
III.1.2. Substrát a reliéf  
 

Územie sa nachádza na južnom okraji údolnej nivy Tople, pri sútoku Hermanovského potoka a Tople, 
ktorá má rovinný až mierne sklonitý reliéf, rozčlenený bočnými prítokmi. Mierne až stredne zvlnený reliéf majú 
pravostranné svahy v oblasti výskytu náplavových kužeľov.  Reliéf je členený výmoľovou eróziou a bočnou 
eróziou menších  potokov. 
 

Geomorfologické pomery 
Podľa geomorfologického členenia Mazúr-Lukniš in Atlas krajiny SR, 2002 je lokalita záujmového 

územia stavby zaradená do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústava Karpaty, provincia Východné Karpaty, 
subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty, geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, celok Beskydské predhorie, 
podcelok  Hanušovská pahorkatina (4). Beskydské predhorie je tvarovo osobitý, 100km dlhý, ale len 5 až 7 km 
široký pahorkatinový krajinný celok lokalizovaný na južnom okraji Nízkych Beskýd.  
 
 

 
 
Geologická stavba a inžiniersko-geologické pomery 

Beskydské predhorie je budované vnútrokarpatským paleogénom - podtatranskou skupinou, ktorá je 
prekrytá kvartérnym pokryvom. Na území okresu Vranov nad Topľou je zastúpený hlavne zubereckým súvrstvím 
(tenko- až strednorytmický flyš: ílovce, prachovce a pieskovce; eocén-miocén). Územie Beskydského predhoria 
je budované vnútrokarpatským flyšom, tvoreným pieskovcami a vápnitými ílovcami paleogénu. 

Pomerne veľkú časť okresu na povrchu zaberajú kvartérne sedimenty. Ide hlavne o fluviálne nivné 
humózne hliny, hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív a nivných kužeľov riek Topľa a Ondava s 
prítokom Oľka. Na fluviálne sedimenty v okolí rieky Topľa nadväzujú provuliálne hlinité až pieščito-hlinité štrky s 
úlomkami v náplavových kužeľoch, buď bez pokryvu alebo s pokryvom spraší a sprašových hlín. V Hanušovskej 
pahorkatine sa ostrovčekovito vyskytujú proluviálne pieščité štrky a hliny bez pokryvu.  

Z geologického hľadiska je širšie okolie záujmového územia budované nasledovnými geologicko-
štruktúrnymi celkami: paleogén vnútrokarpatský, neogén a kvartér. 
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Vnútrokarpatský paleogén  je zastúpený flyšovou litofáciou zubereckého súvrstvia. Jedná sa o nepravidelné 
striedanie pieskovcov, prachovcov a ílovcov s vložkami polymiktných zlepencov. Pieskovce sú jemno až 
strednozrnné, premenlivo vápnité, tenko až hrubo-lavicovité o hrúbke lavíc 6 - 60 cm. Pieskovce sa striedajú so 
šedými, modrošedými prachovcami a ílovcami s piesčitou lamináciou. Ílovce majú lastúrnatú odlučnosť 
a lupienkovitý rozpad. Zvetrávajú do hneda a žltohneda.  
Neogén je reprezentovaný sedimentmi karpatu až vrchného  bádenu morského a sladkovodného vývoja. 
Karpat je zastúpený sedimentmi teriakovského súvrstvia, ktoré je tvorené sivými a zelenosivými prachovcami, 
slabo vápnitými, miestami prechádzajúcimi do prachovitých ílovcov. Polohy pieskovcov sú tvorené prevažne 
jemnozrnnými až strednozrnnými typmi.  
Spodný báden - nižnohrabovské súvrstie - tvorené sivými a miestami pestrými prachovcami a ílovcami 
s nepravidelnými polohami sivého jemnozrnného pieskovca.  
Vrchný báden - klčovské súvrstvie - sivé až sivozelené prachovité ílovce až prachovce.   
Kvartér 
Na povrchu predmetného územia v nadloží neogénnych sedimentov a paleogénu sú vyvinuté kvartérne 
sedimenty zastúpené prevažne fluviálnymi a proluviálnymi sedimentmi. Fluviálne sedimenty sú zastúpené hlavne 
v údolí Tople a v menšej miere v údolnej nive Hermanovského potoka. Báza údolnej nivy je vyplnená štrkom 
a hlinitým štrkom o hrúbke 4-6 m. Štrková vrstva je súvislé prekrytá náplavovými nivnými jemnozrnnými 
sedimentmi zastúpenými hlinami, ílmi a pieskami. Hrúbka náplavových jemnozrnných sedimentov sa pohybuje 
v rozmedzí 2,5 - 4 m. 
Proluviálne sedimenty vystupujú v predpolí vrchov na pravej strane údolia Tople vo forme kužeľových akumulácií, 
zasahujúcich až do údolnej nivy. Materiál kužeľov tvoria silne zahlinené štrky s ojedinelými slabo opracovanými 
balvanmi andezitov. V povrchovej časti sú štrky prekryté sprašovými hlinami a splachovými ílovitými hlinami. 
Proluviálne sedimenty vo forme proluviálnych (náplavových) kužeľov sú vyvinuté aj pri vyústení bočných prítokov 
z dolín do nivy hlavných riek – Dúbravský potok, Hermanovský potok. Sú tvorené materiálom veľmi 
nehomogénneho charakteru (malá vytriedenosť a slabá opracovanosť). Striedajú sa tu hrubé málo opracované 
štrky (∅ až do 30 cm) s hlinito-piesčitými polohami. Proluviálne sedimenty majú hrúbku 4 - 10 m v závislosti od 
veľkosti toku. Sú zvodnené s výskytom nepravidelných horizontov podzemných vôd. 
Pleistocénne proluviálne sedimenty predstavujú najstaršie zvyšky proluviálnych sedimentov pokrývajúce 
zarovnané medziúdolné chrbty v okolí Bystrého a Hanušoviec nad Topľou. Ležia buď na eluviálno-deluviálnych 
sedimentoch, alebo priamo na paleogénnych horninách zuberského súvrstvia vo výške 100 -150 m nad 
Hermanovským potokom. Materiál tvoria slabo opracované štrky až balvany neovulkanitov. 

 

Tektonika  
Vznik a vývoj neogénnej panvy, ktorej súčasťou je aj skúmané územie, bol limitovaný predovšetkým charakterom 
predterciérneho podložia, ktoré má zložitú alpínsku stavbu. V bezprostrednom okolí obce Bystré sú vyvinuté 
zlomy troch základných smerov SZ - JV, SV - JZ a S - J, ktoré porušujú morské sedimenty neogénu, ale aj 
vulkanické komplexy a do značnej miery sú tiež odrazom štruktúrno - tektonickej stavby predterciérneho podložia 
(M. Kaličiak et al., 1991). 
Významným tektonickým elementom sú zlomové systémy karpatského smeru SZ - JV, ktoré vytvárajú sústavu 
hrastí a prepadlín.  
Hanušovská hrasť je JV ohraničená močaransko - toplianskym zlomovým systémom od vranovsko - michalovskej  
priečnej kryhovej oblasti. Severnú čiastkovú jednotku vranovskej kryhy tvorí depresia čaklovsko - zamutovská, 
ktorá je ohraničená zlomom zlatníckym a vranovským (T. Buday., 1964). 
Tektonická aktivita územia sa prejavuje aj v kvartéri. Samostatnú tektonickú jednotku vytvára podslanský úpätný 
stupeň, kde sa prejavujú neotektonické kvartérne poruchy S-J smeru (V. Baňacký, et al., 1987). 

 

Inžinierskogeologické pomery 
 V zmysle inžinierskogeologického členenia (M. Matula et al., 1989) záujmové územie patrí do regiónu 
neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin.  
V skúmanom území je možné vyčleniť nasledovné typy inžinierskogeologických rajónov:  
F - rajón údolných riečnych náplavov so zastúpením dvoch faciálnych komplexov a to hrubocénnymi 

sedimentmi - štrkmi, vo vyšších častiach súvrstvia sú polohy pieskov. Povrchová časť náplav je tvorená 
jemnozrnnými sedimentmi - hliny a íly.   

 Lokálne v okrajových častiach údolnej nivy sa vyskytujú nepravidelné polohy hnilokalových sedimentov.  
P  - rajón proluviálnych sedimentov - vyskytuje sa v okrajovej časti skúmaného územia a vytvára pomerne 

súvislú pokryvnú vrstvu. Proluviálne sedimenty sú zastúpené prevažne hlinitým štrkom. 
Proluviálne sedimenty sú prekryté sprašovými hlinami, miestami ílom nízko až stredne plastickým, tuhej 
konzistencie. 
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Geodynamické javy 
 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v záujmovej oblasti neeviduje žiadne svahové deformácie, a to 
bodové ani plošné. 
 Na základe inžinierskogeologickej klasifikácie geodynamických javov (R. Ondrášik, 1984) sa v záujmovom 
území vyskytujú tieto geodynamické javy: erózia a seizmicita. 
Erózia V záujmovom území je v prevažnej miere rozšírená výmoľová a bočná erózia povrchových tokov, ktorá je 
viazaná na pravostranné svahy mierne zvlnených proluviálnych kužeľov, v menšej miere sa vyskytuje plošná 
erózia. 
Seizmicita Z hľadiska seizmického ohrozenia vychádzajúc z mapy očakávaných makroseizmických účinkov pre 
územie Slovenska (STN 73 0036) záujmové územie patrí do oblasti, kde maximálne očakávané seizmické účinky 
môžu dosiahnuť hodnotu do 7° seizmickej intenzity stupnice MSK - 64. (Medvedevova-Sponheuerova-Kárníkova 
stupnica). 

 

Reliéf územia je odrazom geologickej stavby a litologického zloženia. V okolí rieky Topľa  ide o fluviálny reliéf - 
fluviálnu rovinu. 

 

Ložiská nerastných surovín 
Záujmového územia navrhovanej činnosti sa priamo nedotýkajú žiadne evidované dobývacie priestory 

(DP), chránené ložiskové územia (CHLÚ) ani prieskumné územia.   
Podľa evidencie Obvodného banského úradu v Košiciach sa v blízkosti dotknutého záujmového územia 

nachádzajú nasledujúce dobývacie priestory a chránené ložiskové územia (CHLÚ) : 
 

EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV (DP) - Obvodný banský úrad v Košiciach 

stav k 07.06.2022 
 

Názov DP Nerast Názov a sídlo organizácie 

Bystré tehliarske íly bez organizácie 
 

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ  (CHLÚ) - Obvodný banský úrad v Košiciach 

stav k 31.01.2022 

Názov CHLÚ Ev.č. Nerast organizácia 

Bystré 3/d tehliarske íly bez právneho nástupcu 

 

 
Zdroj: ŠGÚDŠ: Ložiská nerastných surovín (aktualizácia 04.04.2022) M 1:25 000.on line http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/  

 

Geologické a hydrogeologické pomery 
V bradlovom pásme Beskydského predhoria sa vyskytujú horniny mezozoika, ktoré z hydrogeologického 

hľadiska nie sú priaznivé na významnejší obeh akumulácie podzemných vôd. Puklinové alebo vrstevnaté 
pramene majú výdatnosť približne 1,0 l.s-1. Určité množstvo ich podzemných vôd prestupuje do povrchových 
tokov (Porubský, 1991).  

V paleogénnych horninách prevládajú vrstvy ktoré sú nepriepustné, resp. slabo priepustné (ílovcové 
vrstvy). To spôsobuje, že sa v týchto vrstvách nevytvárajú väčšie zásoby podzemnej vody a to sa prejavuje 
prameňmi, ktoré sú málo výdatné a nestále. Dobré podmienky sú ale na miestach, kde prevažujú vrstvy tvorené 
pieskovcami. Celkovo v horninách flyšového pásma sa vyskytuje pomerne málo prameňov. Tie majú iba malé 
výdatnosti od 0,2 - 1,0 l.s-1, väčšie pramene s výdatnosťou 1-2 l.s-1 sú zriedkavejšie.  

http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/
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Dôležitú úlohu pre kumuláciu podzemných vôd majú zlomové línie na styku pohorí a nížin, ktoré sa 
vyznačujú veľkou hĺbkou a dĺžkou založenia. Sú sprevádzané sieťou drobnej puklinatosti a odvodňujú puklinové i 
pórové vody širšieho okolia. Tu sa nachádza aj najviac prameňov. Hydrologicky najvýznamnejšou oblasťou 
okresu sú fluviálne náplavy rieky Tople a rieky Ondavy. Na získanie väčšieho množstva podzemných vôd a ich 
prípadné hospodárske využitie, má najväčší význam výskyt podzemných vôd viazaných na nivné sedimenty 
štrkov a pieskov. Podzemné vody kvartéru rieky Tople - náplavy Tople vo svojich štrkoch a pieskoch taktiež viažu 
lokálne akumulácie podzemných vôd, z ktorých je značná časť vodohospodársky využívaná. 
Fluviálne náplavy Tople sú po litologickej stránke priaznivejšie v strednej časti toku (štrkové sedimenty). 
 

Hydrogeologická charakteristika hornín 

Základné 
povodie 

Výskyt priepustnosti hornín v % z celkovej plochy povodia 

nepriepustné až 
veľmi slabo 
priepustné 

slabo priepustné 
slabo až dobre 

priepustné 
dobre až veľmi 

dobre priepustné 
krasové oblasti 

Koeficient prietočnosti T (m2 .s-1) 

<1.10-4 1.10-3 -1.10-4 1.10-2 -1.10-3 >1.10-2  

4 – 30 - 09 8,0 60,0 16,0 16,0 - 

 

III.1.3. Klimatické pomery 
 

Podľa členenia na klimatické oblasti (M.Lapin, P.Faško, M.Melo, P.Šťastný, J.Tomlain) za obdobie 1961-
1990 bolo záujmové územie posudzovanej stavby zaradené do mierne teplej oblasti s priemerným výskytom <50 

letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu > 25 °C, júlový priemer teploty vzduchu  16 °C v okrsku 
M5 mierne teplý, vlhký s chladnou až studenou zimou, pahorkatinový až rovinový; s charakteristickými 

klimatickými znakmi teplôt vzduchu v januári < -3°C, júl  16 °C.(Atlas krajiny, 2002). Končekov index zavlaženia 
Iz= 0 až 60. 

Podľa novších údajov po prehodnotení a aktualizácii v Klimatickom atlase Slovenska z roku 2015 
klimatická klasifikácia podľa Končeka za obdobie 1961-2010 sa zaradenie dotknutého územia mierne zmenilo. 
Ostalo zaradené do mierne teplej oblasti, ale bolo preradené do okrsku M6 – mierne teplý, vlhký, vrchovinový, 

s charakteristickými klimatickými znakmi  teplôt vzduchu v júli  16 °C. Končekov index zavlaženia Iz= 60 až 120 
prevažne nad 500m n.m. 

Slovenský hydrometeorologický ústav má meraciu meteorologickú stanicu v Čaklove. Podľa údajov ŠÚ 
SR sú údaje namerané v tejto klimatickej stanici za posledné dva roky nasledujúce: 

 

 2020 2019 

Trvanie slnečného svitu za rok v hod. 1 711 1 717 

Teplota vzduchu v roku – priemerná na 1 d.m. v º C 10,6 11,1 

Teplota vzduchu v roku – max na 1 d.m. v º C 33,0 34,7 

Teplota vzduchu v roku –min na 1 d.m. v º C -8,8 -14,0 

Úhrn zrážok  za rok v mm 688 664 

Max zrážky za 24 hod. v mm 32 29 

Relatívna vlhkosť vzduchu % 81 79 

Počet dní v roku - jasných 77 77 

Počet dní v roku - tropických 14 31 

Počet dní v roku - letných 77 89 

Počet dní v roku - mrazivých 84 73 

Počet dní v roku - ľadových 15 23 

Počet dní v roku – so snehovou pokrývkou 18 40 

Počet dní v roku - zamračených 121 106 
 

Celé východné Slovensko predstavuje oblasť s dominantne prevládajúcim severným vetrom. Značne 
zriedkavejšie sa tu vyskytuje vietor vedľajšieho maxima z kvadrantu SE až SW. V posudzovanom území v 
dlhodobom ročnom priemere prevláda severné až severozápadné prúdenie vzduchu. Prúdenie vzduchu v 
prízemnej vrstve ovplyvňuje orientácia údolia Tople.  

Údaje sú zo stanice Čaklov. (Zdroj SHMÚ) 
Priemerná ročná rýchlosť vetra za posledných 10 rokov na stanici Čaklov je 1,3 m.s-1, bezvetrie sa 

vyskytuje v necelých 20 % roka, pričom rýchlosti vetra nižšie ako 2 m.s-1 sa vyskytujú v 67% roka. S týmito 
parametrami sa Čaklov radí medzi najmenej ventilované miesta na Slovensku. Rýchlosti vetra väčšie ako 8 m.s-1 
predstavujú len 0,08 % prípadov ročne.  

Prevládajúcim prúdením v oblasti meteorologickej stanice je severozápadné a severné. Najmenej sa 
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vyskytujú severovýchodné smery prúdenia. Kým pri rýchlostiach do 8 m.s-1 sú zastúpené takmer všetky smery 
vetra (predovšetkým severné a severozápadné), pri rýchlostiach nad 8 m.s-1 sú pozorované už len 
severozápadné smery prúdenia. 

 

 
 
Z hľadiska zaťaženosti územia prízemnými inverziami možno záujmové územie zaradiť do oblastí nížin 

so zníženým výskytom hmiel. Kataster obce Bystré ležiaci v údolí Hermanovského potoka, ktoré je orientované 
kolmo na údolie Tople, spadá do oblasti zníženého výskytu hmiel, kedy priemerný ročný počet dní s hmlou kolíše 
medzi 20 až 50 dní. Údolie Tople však patrí už do kategórie údolí väčších riek s výskytom 60 až 85 dní v roku 
s hmlou. 
 
III.1.4.Pôda 
 

Pôdne pomery záujmového územia majú historický pôvod v starších aj v mladších štvrtohorách, kedy sa 
začalo formovať geologické podložie, z ktorého sa postupne stal pôdotvorný substrát a na ňom sa vyvinuli 
jednotlivé pôdne typy.  

Z geografického hľadiska sa záujmové územie dotknuté plánovanou činnosťou nachádza v 
geografickom celku Beskydské predhorie. Nadmorská výška stavby predstavuje cca 180 m n. m. Reliéf územia 
má charakter roviny, vytvorenej fluviálnymi sedimentmi rieky Topľa a jej prítoku Hermanovského potoka, ktoré sú 
pôdotvorným substrátom fluvizemných pôd. Na rovinu nadväzuje mierne až stredne svahovitý, mierne členitý 
reliéf, vytvarovaný deluviálno-proluviálnymi sedimentmi s prevahou skeletnatého materiálu, pochádzajúcich 
z blízkych Slanských vrchov, na ktorých sa vyvinuli hydromorfné  a hnedé pôdy. 

Podľa agroklimatického členenia Slovenskej republiky spadá hodnotené územie do klimatického 

regiónu: Klimatický región 03, ktorý je teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny. Suma teplôt  10 °C tu dosahuje 
úroveň 2800 – 3160, klimatický ukazovateľ zavlaženia  (k VI – VIII) predstavuje 200 až 150 mm, priemerné 
zrážky vo vegetačnom období dosahujú 400 mm a priemerná denná teplota ovzdušia vo vegetačnom období 16 
°C.   

V súlade s geomorfologickými a geologickými podmienkami sa v záujmovom území stavby vyskytujú 3 
pôdni predstavitelia: 

 

Pôdne typy na území obce 

Pôdny typ Pôdna jednotka 

fluvizeme 
fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké; z nekarbonátových 
aluviálnych sedimentov 

pararendziny pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové; zo zvetralín pieskovcovo-slieňovcových hornín 

pseudogleje pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé, zo sprašových hlín a svahovín 
 
 

V katastri obce Bystré bola v evidencii ŠÚ SR v roku 2021 evidovaná celková výmera katastra  13 198 316  m2, 
z toho   poľnohospodárska pôda spolu  8 262 193 m2, z toho orná pôda tvorí 5 010 606 m2,  záhrady 621 866 m2,   
                                                                                      ovocný sad  33 766 m2, TTP 2 595 955 m2,  
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nepoľnohospodárska pôda je na ploche spolu 4 936 123 m2, nepoľnohospodárska pôda – lesný 
pozemok je na ploche   3 173 837 m2, vodná plocha 384 153 m2, zastavaná plocha a nádvorie 
1 188 140 m2, ostatná plocha  189 993 m2. 

 
 

III.1.5. Voda  
 

Povrchové vody a odtokové pomery 
Kataster obce Bystré odvodňuje rieka Topľa, ktorá tečie na severe katastra a Hermanovský potok (číslo 

hydrol. poradia 4-30-09-143), ktorý preteká centrom obce. Na juhozápade katastra ústi do Hermanovského 
potoka Dúbravský potok. Na severozápade obce tečie Šľachtinský potok, ktorý sa vlieva do Tople. Cez areál 
závodu pod terénom vedie kanál, ktorý odvádza vodu zo železničného zvršku štátnej železnice aj závodnej 
železničnej vlečky, priepustom prechádza popod cestu I/18 a ústi do Tople. Prevažnú väčšinu času v roku je 
suchý, iba v časoch významných zrážok a veľkých vôd sa v ňom vyskytne voda. 
 

 
 

Zdroj: ŠGÚDŠ Hydrogeologické mapy, M 1:25 000, on line http://apl.geology.sk/hydrogeol/ 
 

Hydrograficky patrí záujmové územie navrhovanej činnosti v medzinárodnom ponímaní do povodia 
Dunaja (úmorie Čierneho mora) k čiastkovému povodiu Bodrog.  

Z hľadiska hydrogeologického rajónovania SR vyhláška MŽP SR č. 242/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia... predmetné územie zaraďuje do rajónu  Topľa po ústie 
do Ondavy (4-30-09). Z hľadiska typu režimu odtoku (In: Atlas krajiny SR, 2002) patrí hodnotené územie do 
vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku.  

 

Rieka Topľa, č.h.p. 4-30-09-001, kategória VÚ:  R, kód VÚ:  SKB0012,až 15, druh VÚ: NAT 
Topľa pramení vo Východných Beskydách na úpätí končiara Minčol asi na kóte 930 m n.m. a do rieky Ondavy 
ústi pri Parchovanoch v nadmorskej výške 809 m n.m.  
Celková plocha povodia rieky po sútok s Ondavou je 1 544,0 km2. Qa v profile Topľa ústie do Ondavy 
Qa=10,0m3.s-1. 
 

Vyhláška MPôŽPaRR SR č.418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení neskorších 
predpisov v prílohe č.2 Zoznam útvarov povrchovej vody uvádza: 
 

p.č. 
tot 

p.č. 
č.p 

Čiastkové 
povodie 

Kategóri
a VU 

Kód VÚ 
Názov 

vodného 
útvaru 

Typ VU Rkm od Rkm do 
Dĺžka 

VU 
Druh 
VU 

1055 10 Bodrog R SKB0012 Topľa K3M 136,70 120,20 16,50 NAT 

1055 11 Bodrog R SKB0013 Topľa K2S 120,20 28,90 91,30 NAT 

1055 12 Bodrog R SKB0015 Topľa* B1(P1V) 28,90 0,00 28,90 NAT 

Úsek vodného útvaru VÚ farebne označený s * sa týka záujmového územia   
 

Podľa prílohy č.9 k vyhláške 418/2010 Z.z. zoznam typov útvarov povrchových vôd sú typy vodných útvarov uvedené v tabuľke 
nasledujúce: 
K3M – malé toky v nadmorskej výške do 500 – 800 m v Karpatoch  
K2S – stredne veľké toky v nadmorskej výške do 200 – 500 m v Karpatoch 
B1(P1V) – veľké toky v povodí Bodrogu v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve 

Šľachtinský potok 

http://apl.geology.sk/hydrogeol/
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Podľa Vodného plánu Slovenska/Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, jeho aktualizácie 
z decembra 2020 je hydrologická bilancia v správnom území povodia Dunaj (obdobie: 1961 - 2000) nasledujúca: 
 

povodie 
plocha zrážky (P) odtok (O) P-O 

km2 mm 

Čiastkové povodie Bodrogu 7 272 718 223 495 

 
Základné charakteristické hydrologické údaje Tople podľa Plánu manažmentu čiastkového povodia Bodrogu, 
aktualizácia 2020:  
 

Rozdelenie odtoku v roku  
Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje časová zmena priemerných mesačných prietokov. Pre povodie 
Bodrogu je charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi v jarnom období 
(mesiace marec a apríl) a s najmenšími priemernými mesačnými prietokmi v letno-jesennom období (august a 
september). 

 

Tok 

stanica 

Priemerný prietok vody (m3.s-1) v mesiacoch a v roku 

XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Qa 

Topľa – ústie do Ondavy 5,3 6,1 5,2 8,0 18,8 15,2 9,8 8,2 7,5 5,7 4,1 5,2 8,2 
 

Režim veľkých vôd  
Najpoužívanejšou charakteristikou režimu veľkých vôd je kulminačný prietok povodňovej vlny. 

Významnosť kulminačnej vlny hodnotíme priemernou dobou v priebehu ktorej možno očakávať dosiahnutie, 
alebo prekročenie uvedenej hodnoty – tzv. N-ročný maximálny prietok. Tieto hodnoty v povodí Bodrogu uvádza 
nasledujúca tabuľka. Podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, prevláda v povodí Bodrogu najväčší odtok v 
jarnom období, aj výskyt kulminačných prietokov sa sústreďuje do jarného obdobia, prevažne v mesiaci marec. 
Jarné povodne sú typické väčšími objemami, nakoľko ide spravidla o povodne z topiaceho sa snehu, príp. 
povodne zmiešaného typu z topiaceho sa snehu a dažďa.  

Hlavné toky povodia Bodrogu tvoria vejárovitú sústavu. Prechádzajú na úpätí Karpát do nížiny. 
Väčšinu povodia tvorí málo priepustný flyš. Tieto prírodné podmienky vytvárajú nepriaznivé odtokové pomery 
počas povodní. Ohradzovanie tokov v dolnom povodí vylúčilo prirodzené inundačné územie, čo tiež môže  
nepriaznivý vplyv na odtokové pomery počas povodní. Nepriaznivé odtokové pomery čiastočne zmierňuje vodné 
dielo Zemplínska Šírava a polder Beša. Uvedené hodnoty kulminačných prietokov sú výsledkom štatistického 
spracovania výsledkov meraní vo vodomerných staniciach a medzinárodných dohôd so susediacimi štátmi.   

Veľkosti N-ročných maximálnych prietokov vo vybranej vodomernej stanici obsahuje tabuľka: 
 

N-ročné prietoky vo vybraných vodomerných staniciach 

Vodný tok/stanica 
Plocha 
povodia 

(km2) 

Počet rokov N 

1 2 5 10 20 50 100 

m3.s-1 

Topľa – ústie do Ondavy 1 050,1 110 165 230 290 350 430 500 

Zdroj údajov: SHMÚ  

Režim malej vodnosti  
Malá vodnosť je fáza hydrologického režimu, počas ktorej je prietok v toku tvorený vyčerpávaním 

zásob podzemných vôd. Trvanie malej vodnosti je súvislé časové obdobie, počas ktorého je prietok menší ako 
vhodne zvolená prahová hodnota, ktorá vyplýva z vodohospodárskych úvah, alebo z hraníc klasifikácie vodnosti 
toku. Malá vodnosť v povodí je v priebehu roka sústredená do dvoch období: do letno-jesennej prietokovej 
depresie s minimom v mesiacoch august až október a do podružnej zimnej depresie s minimom obvykle v 
januári. Najpoužívanejšou prietokovou charakteristikou malej vodnosti je 355-denný prietok za zvolené obdobie. 
Je výsledkom štatistického spracovania radu priemerných denných prietokov za zvolené obdobie. Udáva 
hodnotu prietoku, ktorá bola vo zvolenom období zabezpečená v priemere 355 dní v roku.  
Nasledujúca tabuľka udáva M-denné prietoky v období 1961-2000. Prietok Q355d dosahuje v uvedených profiloch 
hodnoty 8,4 až 17,4% dlhodobého priemerného ročného prietoku obdobia 1961 – 2000 (Qa,1961-2000). 

 

M-denné prietoky vo vodomernej stanici vodných tokov čiastkového povodia Bodrogu v období 1961 – 2000 

Vodný tok/stanica 

Priemerný 
prietok Qa 

Počet dní M 

30 90 180 270 330 355 364 

m3.s-1 

Topľa / Hanušovce nad Topľou 8,2 19,2 8,8 4,7 2,8 1,86 1,43 1,02 
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Rieka Topľa je dôležitým vodárenským zdrojom. Pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 
sa využívajú jej úseky nad Bardejovom a v Giraltovciach. Záujmového územia navrhovanej činnosti sa však 
netýkajú. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných tokov a vodárenských tokov, na záujmovom území určuje rieku Topľa 4-30-09-
001 za vodohospodársky významný vodný tok v celom úseku toku a v úseku od km 62,90 po km 131,30 za 
vodárenský tok. 
 

Hermanovský potok, č.h.p. 4-30-09-143, kategória VÚ:  R, kód VÚ:  SKB0036, druh VÚ: NAT 
                        SKB0037, druh VÚ: HMWB 
Hermanovský potok je pravostranný prítok Tople a meria 10,8 km. Pramení v Slanských vrchoch pod sedlom 
Obracaná studňa (845 m n. m.), na východnom úpätí Šimonky (1 092,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 770 m 
n. m, ústi do Tople severne od obce Bystré v nadmorskej výške cca 155 m n. m. 
 
 

Vyhláška MPôŽPaRR SR č.418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení neskorších 
predpisov v prílohe č.2 Zoznam útvarov povrchovej vody uvádza: 

 

p.č. 
tot 

p.č. 
č.p 

Čiastkové 
povodie 

Kategória 
VU 

Kód VÚ 
Názov vodného 

útvaru 
Typ 
VU 

Rkm od Rkm do 
Dĺžka 

VU 
Druh 
VU 

1074 29 Bodrog R SKB0036 
Hermanovský 

potok * 
K3M 10,80 7,60 3,20 NAT 

1075 30 Bodrog R SKB0037 Hermanovský potok K2M 7,60 0,00 7,60 HMWB 

Úsek vodného útvaru VÚ farebne označený s * sa týka záujmového územia   
Podľa prílohy č.9 k vyhláške 418/2010 Z.z. zoznam typov útvarov povrchových vôd sú typy vodných útvarov uvedené v tabuľke 
nasledujúce: 
K3M – malé toky v nadmorskej výške do 500 – 800 m v Karpatoch  
K2M – malé toky v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch 
NAT - prirodzený útvar povrchovej vody 
HMWB - výrazne zmenený vodný útvar 

 

 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných tokov a vodárenských tokov, na záujmovom území určuje Hermanovský potok 4-30-09-143 za 
vodohospodársky významný vodný tok v celom úseku toku a  v úseku od km 6,2 po km 10,80 za vodárenský 
tok. 
  
 
Hydrogeologické pomery, podzemné vody 
 

Podzemné vody záujmovej oblasti môžeme hodnotiť na základe hydrogeologických pomerov územia. 
Poznatky o hydrogeologických pomeroch študovaného územia sme čerpali z výsledkov predchádzajúcich 
výskumných a prieskumných prác, údajov publikovaných v dostupnej odbornej literatúre a archívoch SHMÚ - 
Hydrofondu a ŠGÚDŠ - Geofondu. 

Hydrogeologické pomery sú vo všeobecnosti podmienené geologickou a tektonickou stavbou územia, 
úložnými, litologickými, klimatickými, hydrologickými aj geomorfologickými pomermi a vo veľkej miere sú 
ovplyvnené pozíciou priepustných polôh k možným zdrojom dotácie podzemnej vody. 

Povodie Ondavy a Bodrogu zaberá podľa regionálneho členenia Západných Karpát (D.Vass a kol. 1986) 
západnú a severozápadnú časť čergovsko-beskydského flyšu, strednú časť chmeľovsko-beňatinského 
paleogénu, východnú časť Slanských vrchov a masívu Miliča, ostrov Zemplínskych vrchov, západnú časť 
trebišovskej panvy a roňavský záliv. 

Mezozoické horniny v povodí Tople vystupujú v podobe pestrých slieňov a slieňovcov bradlového pásma 
(šarišský úsek). Priepustnosť majú nízku, len na tektonicky narušených zónach je nízka puklinová priepustnosť. 

Paleogénne sedimenty zaberajú celú severnú časť povodia Tople. Iba SZ časť povodia má prevahu 
pieskovcov, kým väčšina plochy povodí Ondavy a Tople je budovaná menej priaznivými ílovitými sedimentmi, 
resp. striedaním ílovcových a pieskovcových súvrství. Dôležitú úlohu z hľadiska obehu podzemnej vody majú 
tektonické línie v paleogénnych sedimentoch. V úzkych pruhoch pieskovcov medzi menej priepustnými 
sedimentmi sa pohyb podzemnej vody uskutočňuje hlavne po puklinách v zóne zvetrávania do hĺbky 20 – 40 cm. 
Ide teda o plytší obeh podzemnej vody s výdatnosťou prameňov 0,1 až 0,5 l.s-1. Charakter prameňov je 
puklinový, vrstevný a druhotne suťový. V sedimentoch centrálno–karpatského paleogénu  (južná časť povodia 
Ondavy i Tople) dosahujú pramene výdatnosti do 1,0  l.s-1 .  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Top%C4%BEa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slansk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imonka_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Top%C4%BEa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bystr%C3%A9_(okres_Vranov_nad_Top%C4%BEou)
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Podzemné vody 

    Hydrogeologické pomery sú vo všeobecnosti podmienené geologickou stavbou záujmového územia, 
úložnými pomermi, tektonikou a hydraulickými vlastnosťami hornín zvodneného prostredia.  

 

Z hľadiska hydrogeologického rajónovania SR je predmetné územie zaradené do rajónu PQ 110 
Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople.  

Uvedený rajón je z väčšej časti budovaný paleogénnymi flyšovými horninami s rozsiahlejšími územiami 
kvartérneho pokryvu. Flyšové tektonické jednotky vytvárajú v rajóne rôzne široké pásma SZ-JV smeru 
a predmetné územie obmedzujú zo S a SV smeru. Z flyšových hornín za hydrogeologicky najpriaznivejšie možno 
považovať pieskovce a zlepence. Pieskovcové vývoje vystupujú obyčajne len v úzkych pruhoch, resp. plošne 
menších ohraničených výskytoch v synklinálnych štruktúrach. Hlavným faktorom podmieňujúcim priepustnosť 
uvedených typov flyšových hornín je ich porušenosť. Porušenie v zóne zvetrávania siaha do hĺbky 20 – 40 m. 
Vytvára sa tu plytký obzor podzemnej vody, ktorý je odvodňovaný buď priamo do údolných náplavov, alebo 
prameňmi v záveroch dolín, resp na styku s podložnými ílovcami. Pramene tohto typu sú dosť početné, avšak ich 
výdatnosť je pomerne nízka, obyčajne len do 0,5 l.s-1. K väčšiemu sústreďovaniu podzemnej vody dochádza pri 
rozsiahlejšom porušení na tektonických líniách. Významnejšie pramene vystupujú zvyčajne na eróznej báze 
alebo na styku s podložnými ílovcami. Ílovce a ílovcovo-pieskovcové drobnorytmické flyšové vývoje, ako aj 
slienité vývoje sú nepriaznivé z hľadiska vytvárania zásob podzemnej vody.  

Neogénne sedimenty reprezentované v záujmovom území vrstevnatými vápnitými ílmi s podradnými 
vrstvami jemnozrnných sľudnatých pieskov až pieskovcov sú z hľadiska vodonosného, vzhľadom na svoju 
pelitickú štruktúru nevhodné.  

Kvartérne, fluviálne sedimenty reprezentované hrubozrnnými až balvanitými štrkmi, k nadložiu 
prechádzajúce do štrkopieskov bývajú zvodnené za predpokladu vhodného zrnitostného zloženia, dostatočnej 
mocnosti, dostatočného plošného rozšírenia a hydraulickej spojitosti s povrchovým tokom. Fluviálne sedimenty 
Tople sú však často značne zahlinené, čo podstatne obmedzuje cirkuláciu podzemných vôd. Výdatnosti 
jednotlivých vrtov dosahujú 1–3 l.s-1.  

Koeficient filtrácie sa zväčša pohybuje v rozmedzí rádov 10-4–10-5 m.s-1. Kvartérne - deluviálne sedimenty, 
zachované na úpätiach miernejších svahov vo forme hlinitých, hlinitoprachovitých a hlinitoílovitých uloženín sú 
vzhľadom na svoju pelitickú štruktúru z hydrogeologického hľadiska prakticky bezpredmetné a uplatňujú sa skôr 
ako ochranná krycia  

 
Záujmové územie posudzovanej činnosti sa podľa prílohy 2.1. Vodného plánu Slovenska sa nachádza v 

útvaroch podzemných vôd: 
 

Kód útvaru Názov útvaru 
Čiastkové 
povodie 

Plocha 
(km2) 

Dominantné zastúpenie 
kolektora 

Priepustnosť 

Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách 

SK2005700F 

Puklinové podzemné vody 
flyšového pásma a 
Podtatranskej skupiny 
oblasti povodia Bodrog 

Bodrog 4 106,788 
striedanie pieskovcov a 

ílovcov (flyš) 
puklinová 

Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch 

SK1001300P 
Medzizrnové podzemné 
vody kvartérnych náplavov 
Tople a jej prítokov 

Bodrog 35,941 
alúviálne štrky, piesčité 

štrky, piesky, proluviálne 
sedimenty 

medzizrnová 

 

Geotermálne vody  
sú prírodné podzemné vody, ktorých teplota po výstupe na zemský povrch je vyššia ako priemerná ročná teplota 
vzduchu v danej lokalite.  

Podľa Vodného plánu Slovenska (2009) bolo v SR vymedzených 26 útvarov podzemných 
geotermálnych vôd (geotermálnych štruktúr). Tieto oblasti sú zároveň perspektívnymi geotermálnymi oblasťami. 
Na území okresu Vranov nad Topľou bol vymedzený jeden útvar geotermálnych vôd  - SK300160FK Humenský 
chrbát, ktorého sa však navrhovaná činnosť nedotýka. 

 

Minerálne vody  
Termálne a minerálne vody 
V katastri obce, jeho severnej časti pri Topli, sa nachádzajú dva zdroje minerálnych vôd: 
Prameň Kyselka pri Topli, reg.číslo PV-07 a vrt č. PV-105, ktoré sa oba využívajú a sú mimo dosahu navrhovanej 
činnosti. 
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 III.1.6. Biota        

 

Základná charakteristika vegetácie 
Navrhovaná činnosť sa nachádza v prostredí, ktoré predstavuje urbanizovanú krajinu - je situovaná do 

intravilánu obce Bystré na jeho východnom pokraji. V areáli závodu sú prvky pôvodnej prírodnej krajiny úplne 
zmenené a potlačené prvkami urbanistickej a priemyselnej povahy. 
  

Fytogeografické členenie  
 Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák 1980) patrí posudzované územie do oblasti 
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale), do 
fytogeografického okresu Východné Beskydy a podokresu Nízke Beskydy. 
 Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník,2002) celé riešené územie patrí do dubovej 
zóny, horskej podzóny, flyšovej oblasti okres Beskydské predhorie, východný podokres. 

 

Rekonštruovaná prirodzená vegetácia  
Predkladaná charakteristika rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol.,1986) poukazuje na 
nasledujúce mapované jednotky v širšom okolí záujmového územia navrhovanej činnosti: 
Dubovo - hrabové lesy karpatské  
 V minulosti boli pomerne častou vegetačnou jednotkou rekonštruovanej prirodzenej vegetácie na území. 
Jedná sa o kvetnaté mezofilné, miestami až slabo hydrofilné lesy s dobre vyvinutým stromovým, krovitým a 
bylinným poschodím. Lesné porasty, vyskytujúce sa prevažne na alkalických, hlbokých pôdach, väčšinou typu 
hnedých pôd, menej na rendzinách, ilimerizovaných pôdach, hnedozemiach a čierniciach a to na rôznorodom 
geologickom podloží.  
V stromovom poschodí prevládajú dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus betulus), často sú 
zastúpené aj javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), 
čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Z krov zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Swida sanguinea), 
lieska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), 
hloh obyčajný (Crataegus laevigata). V bylinnom poschodí sú významné ostrica chlpatá (Carex pilosa), reznačka 
hájna (Dactylis polygama), lipkavec Schultesov (Galium schultesii), taxóny z okruhu iskerník zlatožltý 
(Ranunculus aurícomus agg), hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea) a i. 
 

Bukové kvetnaté lesy podhorské (zväz Eu-Fagenion p.p. min.) 
Vegetačná jednotka kvetnatých bučín v širšom okolí zahŕňa mezotrofné spoločenstvá s výraznou prevahou buka 
lesného (Fagus sylvatica). V stromovom poschodí sú primiešané hrab obyčajný (Carpinus betulus), čerešňa 
vtáčia (Cerasus avium), lipa malolistá (Tilia cordata). Charakteristické je chýbajúce alebo slabo vyvinuté krovinné 
poschodie. V bylinnom poschodí sa v týchto porastoch vyskytujú lipkavec marinkový (Galium odoratum), ostrica 
chlpatá (Carex pilosa), mednička jednokvetá (Melica uniflora), srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), 
zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera) a iné.  
 

V aluviálnych naplaveninách pozdĺž toku Topľa vznikli lužné lesy nížinné (Ulmenion).  
Ide prevažne o jaseňovo-brestové a dubovo-brestové lesy, ktoré v území okresu miestami zaberali 

nemalé plochy. Na ich vývoj a štruktúru ma rozhodujúci vplyv vodný režim, v spojení s pôdnymi vlastnosťami. 
Mäkké luhy (zv. Salicion albae Soó 1930) pokrývajú najnižšie miesta údolných nív väčších riek (Topľa). Vyskytujú 
sa na nivných pôdach bohatých na živiny a znášajú pravidelné záplavy.  
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Zo stromov bývajú zastúpené: jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus robur), brest 
hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá 
(Padus avium) a dreviny mäkkých lužných lesov, najmä topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), 
jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a viaceré druhy vŕb. V krovinnom poschodí, ktoré býva dobre vyvinuté, s vysokou 
pokryvnosťou, sa uplatňujú svíb krvavý (Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky 
(Euonymus europaea), druhy rodu hloh (Crataegus sp. div.) a i. Bylinný podrast je druhovo relatívne bohatý. K 
typickým druhom patria: mrvica lesná (Brachypodium sylvaticum), čarovník parížsky (Circaea lutetiana), blyskáč 
cibuľkonosný (Ficaria bulbifera), kuklík mestský (Geum urbanum), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria) 
a ďalšie.  
 Brehové porasty vodných tokov tvoria jelšové lesy podhorské (zv. Alnion incanae Pawłowski in 
Pawłowski et al. 1928, podzv. Alnenion glutinoso-incanae). Vyskytujú sa v užších údolných nivách potokov a riek 
(Topľa), sú ovplyvňované povrchovými záplavami či prúdiacou podzemnou vodou. Zachovalé fragmenty vŕbovo–
topoľových lužných lesov s niektorými prvkami vŕbovo–jelšových spoločenstiev podhorských lužných lesov v 
alúviu Tople sa vyznačujú výrazným zastúpením nasledovných drevín: vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix 
fragilis), vŕba košikárska (Salix vinimalis), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), jelša lepkavá 
(Alnus glutinosa), baza čierna (Sambucus nigra), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), bršlen európsky (Eonymus 
europaeus ), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), vlkovec obyčajný (Aristolochia clematis). 
  Rieka Topľa so zachovalými brehovými porastmi je dôležitou migračnou trasou pre sťahovavé vtáctvo. 
 

Zoogeografické členenie 
Podľa zoogeografického členenia územia (Mazúr E., a kol., 1980) spadá územie do provincie panónskej, 

oblasti vnútrokarpatskej zníženiny, juhoslovenského obvodu a okrsku potisko-pahorkatinového. 
 Podľa Atlasu krajiny Slovenskej republiky (Hensel, Krno, 2002) je riešené územie zaradené: 

terestrický biocyklus: Z hľadiska zoogeografického členenia terestrického biocyklu patrí územie Slovenska do 
oblasti palearktickej, podoblasti Eurosibírskej, provincie stepi, listnatých lesov a stredoeurópskych pohorí. 
Záujmové územie patrí k provincií listnatých lesov, podkarpatského úseku. (Jedlička, Kalivodová, 2002, In Atlas 
krajiny Slovenskej republiky).  
limnický biocyklus: Limnický biocyklus Slovenska patrí do euromediteránnej zoogeografickej podoblasti. 
Prevažná väčšina územia patri do severopontického úseku pontokaspickej provincie. Jej vody odvádza Dunaj do 
Čierneho mora. V rámci tohto úseku spadá záujmové územie do potiského okresu.  

 

Súčasné druhové zloženie živočíchov je v dôsledku intenzívneho využitia okolitého územia sformované 
do týchto základných typov zoocenóz: 

- zoocenóza intravilánu  obce 
- zoocenóza poľnohospodársky využívaných území 

 

Živočíšne spoločenstvo stavovcov v bezprostrednej blízkosti areálu závodu reprezentujú typické druhy  
poľnohospodársky využívanej krajiny prislúchajúce tomuto charakteru územia ako škovránok poľný (Alauda 
arvensis), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella), vrabec poľný (Passer montanus), strakoš obyčajný (Lanius 
collurio), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), obojživeľníky kunka žltobruchá (Bombina variegata), ryšavka 
žltobruchá (Apodemus flavicollis), hraboš poľný (Microtus agrestis) a i.  

 

Reálna vegetácia 
Súčasný stav vegetačného krytu územia katastra obce Bystré je značne odlišný od prirodzeného, 

rekonštruovaného stavu. Plošne sú na území katastra obce zastúpené orné pôdy so segetálnou vegetáciou. 
Vlhkomilná vegetácia sa vo fragmentoch zachovala na mezofilných a podmáčaných menších plochách a alúviu 
rieky Topľa. Alúviá častí potokov pretekajúcich intravilánom obce Bystré, nie sú zregulované a sú rovnomerne 
porastené vlhkomilnou vegetáciou, ktorá tvorí bylinný podrast pod mohutnými exemplármi drevín: jaseň štíhly 
(Fraxinus excelsior),  javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata). Nelesná drevinová vegetácia - 
popri ceste I/18 Bystré – Hanušovce sa vyskytuje stromoradie, vysadené jednoradové línie drevín druhu orech 
kráľovský (Juglans regia). 
  

V areáli závodu sa prirodzená biotická zložka temer nevyskytuje, sú tu druhy umelo založenej verejnej 
zelene (ako areálová výsadba pred administratívnou budovou, tvorená trávnikom a drevinami a mobilnou 
zeleňou), náhradná výsadba izolačnej zelene pozdĺž oplotenia staršieho dáta a hlavne náletové dreviny 
a vegetácia ruderálneho charakteru, ktorá sa uchytila pri dlhodobejšie nevyužívaných priemyselných objektoch 
a okolo zriedka používanej železničnej vlečky. Zo živočíšnych spoločenstiev, ak sa vyskytujú, tak predovšetkým 
druhy intravilánu a druhy viažuce sa na obydlia. Biota predstavuje svojim zložením tvorí spoločenstvá, ktoré 
zodpovedajú charakteru územia. 
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III. 2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 

 

Súčasný stav vegetačného krytu územia katastra obce Bystré je značne odlišný od prirodzeného, 
rekonštruovaného stavu a odráža aktuálny stav využitia zeme v záujmovom území. Plošne sú na území 
zastúpené orné pôdy so segetálnou vegetáciou. Vlhkomilná vegetácia sa vo fragmentoch zachovala na 
mezofilných a podmáčaných menších plochách a alúviu rieky Topľa. Alúviá častí potokov pretekajúcich 
intravilánom obce Bystré, nie sú zregulované a sú rovnomerne porastené vlhkomilnou vegetáciou, ktorá tvorí 
bylinný podrast pod mohutnými exemplármi drevín: jaseň štíhly (Fraxinus excelsior),  javor poľný (Acer 
campestre), lipa malolistá (Tilia cordata). 
Súčasná krajinná štruktúra katastra obce je nasledujúca: 
 

Poľnohospodárska pôda v % Nepoľnohospodárska pôda % 

spolu Orná pôda záhrady 
Ovocné 

sady 
TTP spolu lesy 

Vodné 
plochy 

Zastavané 
plochy 

Ostatné 
plochy 

62,89 38,03 4,8 0,25 19,78 37,1 24,04 2,91 8,7 1,44 

 

Areál závodu ZEOCEM, a.s. Bystré sa nachádza na juhovýchodnom okraji  intravilánu obce, ktoré je 
územným plánom obce vymedzené ako plochy priemyselnej výroby v susedstve s nadväzujúcimi ústrednými 
plochami občianskej vybavenosti. Zo severnej strany areál závodu ohraničuje cesta I. triedy č.18. Paralelne s 
oplotením severovýchodnej strany areálu závodu preteká Hermanovský potok, do ktorého v intraviláne obce ústi 
Dúbravský potok a obidva potoky sú porastené brehovými porastmi. Komín a niektoré vyššie časti objektov 
závodu tvoria dominanty v krajine, hlavne pri príchode do obce od Hanušoviec. 

V samotnom areáli závodu po okrajoch pri oplotení rastú dreviny. Časť z nich je staršia, tvoria ju 
pomerne mohutné jedince úmyselnej výsadby izolačnej zelene, ktoré spolu s časťami pozemkov vo vnútri areálu 
závodu, ktoré sa dlhodobejšie nevyužívajú sú porastené zapojeným porastom náletových drevín. Nálet je mladší, 
pretože plochy sa občas (cca každý 2. až 3.rok) klčujú a vykášajú. 
 

Ochrana prírody a prírodných zdrojov, biotická kvalita 
 

1. Ochrana nerastného bohatstva 
  Zásady ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva ustanovuje zákon č.44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákona) v znení neskorších predpisov. Ide o činnosti pri 
geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave a zušľachťovaní nerastov 
vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ale aj bezpečnosti prevádzky a ochrany životného prostredia. 

  Záujmového územia navrhovanej činnosti sa priamo nedotýkajú žiadne evidované dobývacie priestory 
(DP), chránené ložiskové územia (CHLÚ), ani prieskumné  územia a vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti 
ani  nie je predpoklad vplyvov na chránené územia nachádzajúce sa v širšom okolí katastra obce. 
 

2. Chránené vodohospodárske oblasti 
Záujmové územie navrhovanej činnosti nezasahuje o žiadnych  vodohospodárskych oblastí. 
 

3. Citlivé a zraniteľné oblasti 
Nariadením vlády SR č. 62/2022, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 174/2017, ktorým sa 

ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, boli ustanovené za citlivé oblasti definované vo Vodnom zákone 
vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo týmto územím 
pretekajú. To znamená, že celá záujmová oblasť stavby je zaradená ako citlivá oblasť.   

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do 
povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l 
alebo sa v blízkej budúcnosti môže prekročiť. Vo vymedzených zraniteľných územia je potrebné hospodáriť podľa 
špeciálneho režimu – definovaného Vyhláškou MP SR č. 199/2008 Z. z. o programe poľnohospodárskych 
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.  

Za zraniteľné oblasti sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v katastrálnych územiach 
obcí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR. V uvedenom zozname  obec Bystré (kód 
544094) uvedená je – teda pozemky využívané poľnohospodársky v katastri obce sú zaradené do zraniteľnej 
oblasti.  

 

4. Ochrana prírody 
Navrhovaná činnosť je situovaná v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ani sa nedotýka chránených území vyhlásených 
zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a tak isto ani širšie posudzované územie netvorí 
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priestor, na ktorý by sa vzťahovali podmienky osobitného režimu ochrany prírody.  
Taktiež sa hodnotené územie nenachádza na území, kde bolo vyhlásené, či je plánované na vyhlásenie 

územie ako chránené vtáčie územie, ani nie je súčasťou chránených území európskeho významu v sieti 
NATURA 2000.  

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sa v riešenom území nevyskytujú botanické druhy európskeho ani národného významu, ani druhy, ktoré 
sú zaradené do zoznamu ako prioritné. Zistená prítomnosť zástupcov fauny nepredstavuje druhy, ktoré sú 
chránené podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.  
 

Zo vzdialenejších maloplošných chránených území  vystupuje:  
 

Národná prírodná rezervácia Oblík  
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Petrovce 
Výmera chráneného územia: 900 000 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1964 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 21.8.1964 
Úprava č. 58906/64-osv./21 z 21.8.1964 publikovaná pod č. 6993/1964-osv. 
Stupeň ochrany: 5. stupeň 
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje zriedkavý geologický jav – sopečný kužeľ – s výskytom 
spoločenstiev skupín lesných typov Fraxineto-Aceretum a Tilieto-Aceretum. Využité je ako vedeckovýskumný 
objekt pre potreby lesného hospodárstva.  
NPR je vzdialená od závodu vzdušnou čiarou 5 km. 
 

Prírodná rezervácia Hermanovské skaly   
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Hermanovce nad Topľou 
Výmera chráneného územia: 330 700 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1980 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 5882/1980-32 z 29.8.1980 

Stupeň ochrany: 5. stupeň 
Predmet ochrany: PR vyhlásená na ochranu najrozsiahlejšieho skalného komplexu Slanských vrchov s reliktnými 
spoločenstvami a s vhodnými podmienkami na hniezdenie dravých vtákov a s výskytom zriedkavých druhov 
živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. 
PR je vzdialená od závodu vzdušnou čiarou 5 km. 
 

Prírodná rezervácia Hlinianska jelšina  
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Hlinné 
Výmera chráneného územia: 461 500 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1981 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3247/1981-32 z 30.6.1981 
Stupeň ochrany: 5. stupeň 
Predmet ochrany: vyhlásená na ochranu lesných spoločenstiev jaseňových jelšín v terénnych zníženinách 
s prameniskami v severovýchodnej v časti Slanských vrchov na vedecko-výskumné a kultúrnovýchovné ciele. 
vzdialená od závodu vzdušnou čiarou 6 km. 
 

Chránený areál Medzianske skaly  
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Medzianky 
Výmera chráneného územia: 40 000 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1990 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Nariadenie ONV vo Vranove nad Topľou schválené uznesením 
pléna ONV č. 51 zo dňa 29.5.1990. 
Stupeň ochrany: 4. stupeň 
Predmet ochrany: Xerotermný svah na paleogén. zlepencoch v severozáp. časti okresu Vranov nad T. Významná 
lokalita xeroterm. kveteny s masovým výskytom chránených druhov - ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis), 
veternice lesnej  (Anemone nemorosa) a viaceré druhy vstavačovitých.   
CHA je vzdialený od závodu vzdušnou čiarou 6 a 7 km. 
 

Prírodná rezervácia Zamutovské skaly   
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Zámutov, Rudlov 
Výmera chráneného územia: 306 700 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1980 
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Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 5881/1980-32 z 29.8.1980 

Stupeň ochrany: 5. stupeň 
Predmet ochrany: vyhlásená na ochranu bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev 
a spoločenstiev sutinových javorín Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.  
PR je vzdialená od závodu vzdušnou čiarou 9 km. 
 

Prírodná rezervácia Zamutovská jelšina   
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Rudlov 
Výmera chráneného územia: 6 600 m2, ochranné pásmo: 23 200 m2, 
Rok vyhlásenia 1981 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2656/1981-32 zo dňa 30.4.1981 

Stupeň ochrany: 4. stupeň, 5. stupeň 
Predmet ochrany: vyhlásená na ochranu lesných slatinno-jelšových spoločenstiev Slanských vrchov na vedecko-
výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. 
PP je vzdialená od závodu vzdušnou čiarou 8 km. 
 

Prírodná pamiatka Petkovský potok  
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Petkovce 
Výmera chráneného územia: 67 600 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1990 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Nariadenie ONV vo Vranove nad Topľou schválené uznesením 
pléna ONV č. 51 zo dňa 29.5.1990 
Stupeň ochrany: 5. stupeň 
Predmet ochrany: 
Úzka kaňonovitá roklina tvaru písmena V so strmými svahmi. Bystrina kaskádovitého charakteru s pieskovcovým 
skalným dnom. Na stenách vidieť stratigrafický sled vrstiev, sintrové úkazy v potoku a bočných prameniskách. 
Chránené a vzácne druhy rastlín, vzácna malakofauna.  
PP je vzdialená od závodu vzdušnou čiarou 5 km. 
 

Prírodná pamiatka Zárez Stravného potoka,  
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Pavlovce 
Výmera chráneného územia: 40 468 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1994 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu pre životné prostredie vo Vranove 

nad Topľou č. 13/94 z 13.1.1994 
Stupeň ochrany: 5. stupeň 
Predmet ochrany: je vyhlásená na ochranu erózneho zárezu toku Stravného potoka s turisticky atraktívnymi 
mikroformami reliéfu (perejami, kaskádami) na výstupe centrálnokarpatského paleogénu a jeho styku 
s vulkanitmi. 
PP je vzdialená od závodu vzdušnou čiarou 9 km. 
 

Prírodná pamiatka Žipovské mŕtve rameno  
Kraj: Prešovský, okres Vranov nad Topľou, k.ú. Vyšný Žipov 
Výmera chráneného územia: 22 724 m2, ochranné pásmo nie je vyhlásené 
Rok vyhlásenia 1990 
Právny predpis, ktorým bolo vyhlásené CHÚ: Nariadenie ONV vo Vranove nad Topľou schválené uznesením 
pléna ONV č. 51 zo dňa 29.5.1990 
Stupeň ochrany: 5. stupeň 
Predmet ochrany: PP vyhlásená na ochranu ekologicky dôležitého územia s výskytom ohrozených mäkkýšov. Je 
to mŕtve rameno Tople s hĺbkou 0,5 – 3  m blízko obce Veľký Žipov. Charakteristické je výskytom stromovej 
i litorálnej vegetácie, ale aj burín z okolitých plôch. Voda sa vyznačuje bohatstvom planktónu. 
PP je vzdialená od závodu vzdušnou čiarou  3  km. 
 
Situácia širších vzťahov s lokalizáciou niektorých chránených území: 
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Zdroj: ŠOP SR 

 
Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do žiadnych navrhovaných lokalít tvoriacich sústavu chránených 

území NATURA 2000 (Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu), ani  ich ochranných pásiem. 
 

  Z území NATURA 2000 sa širšom okolí nachádza iba chránené vtáčie územie SKCHVU025 Slanské 
vrchy, západne od areálu závodu, ktorý  je situovaný mimo tohto územia a jeho ochranných pásiem v najbližšej 
vzdialenosti 4,4 km od chráneného vtáčieho územia. 
 
SKCHVU025 Slanské vrchy 
Košický kraj: 
okres Košice – okolie, v katastrálnych územiach: Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Ďurkov, Herľany, Kalša, Košický 
Klečenov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nový Salaš, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, 
Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Vyšná Kamenica, 
Vyšná Myšľa, Žirovce; 
okres Trebišov, v katastrálnych územiach: Bačkov, Brezina, Byšta, Dargov, Kravany pri Sečovciach, Kuzmice 
nad Roňavou, Malé Ozorovce, Slivník, Stankovce, Trnávka pri Sečovciach,  Veľké Ozorovce, Veľký Kazimír, 
Zbehňov, Zemplínska Teplica; 
Prešovský kraj, 
okres Prešov, v katastrálnych územiach: Abranovce, Brestov, Červenica, Kokošovce,  Lesíček, Lúčina, Mirkovce, 
Okružná, Podhradík, Ruská Nová Ves,  Šarišská Poruba, Tuhriná, Vyšná Šebastová, Zlatá Baňa, Žehňa; 
okres Vranov nad Topľou, v katastrálnych územiach: Banské, Cabov, Davidov, Hanušovce nad Topľou, 
Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Juskova Voľa, Kamenná Poruba pri Topli, Pavlovce nad Topľou, Petrovce nad 
Topľou, Rudľov , Sečovská Polianka, Vechec, Zámutov, Zlatník. 
Platný právny predpis: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR. č. 193/2010 Z.z. zo 16.4.2005, ktorou sa 
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy, účinná od 15.5.2010. 
Celková rozloha CHVÚ Slanské vrchy stanovená vyhláškou je 60 247,42 ha. Spracovávaná výmera na základe 
vrstvy GIS ŠOPSR je 60 377,8 ha. 
 

Účelom vyhlásenia CHVÚ je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu orla kráľovského 
(Aquila heliaca), výra skalného (Bubo bubo), bociana čierneho (Ciconia nigra), orla krikľavého (Aquila pomarina), 
včelára lesného (Pernis apivorus,) ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos), ďatľa prostredného 
(Dendrocopos medius), sovy dlhochvostej (Strix uralensis), penice jarabej (Sylvia nisoria), muchárika 
červenohrdlého (Ficedula parva), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), strakoša červenochrbtého (Lanius 
collurio), orla skalného (Aquila chrysaetos), lelka lesného (Caprimulgus europaeus), škovránka stromového 
(Lullula arborea), jariabka hôrneho (Bonasa bonasia), prepelice poľnej (Coturnix coturnix), žltochvosta lesného 
(Phoenicurus poenicurus), krutihlava hnedého (Jynx torquilla), muchára sivého (Muscicapa striata), hrdličky 
poľnej (Streptopelia  turtur), pŕhľaviara  čiernohlavého  (Saxicola  torquata),  chriašteľa poľného (Crex crex), žlny 
sivej (Picus canus) a ďatľa čierneho (Dryocopus martius).  
 

PP Petkovský potok 
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Zdroj: ŠOP SR 

 
Najbližšie územie európskeho významu NATURA je Chránený areál Medzianske skaly SKUEV 0325, vzdialený 
od závodu vzdušnou čiarou 5,7 km a SKÚEV0932 Šimonka, vzdialené 5 km. 
 

Záujmové územie areálu závodu ZEOCEM, a.s. nie je zaradené do Ramsarského dohovoru o mokradiach. 
V hodnotenom území a širšom okolí navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne chránené stromy. 
 

Genofondovo významné plochy  
Územie areálu závodu je silne antropogénne ovplyvnené. Nenachádzajú sa na ňom žiadne genofondové 

plochy. V širšom okolí mimo dosahu stavby medzi takéto územia patrí brehový porast Tople. 
Ekologicky významné segmenty 

Územie je silne antropogénne  ovplyvnené. Nenachádzajú sa na ňom žiadne ekologicky významné 
segmenty. 
Mimo záujmového územia závodu medzi ekologicky významné segmenty územia patria: brehové porasty okolo 
Tople, Hermanovského potoka, Dúbravského potoka a bezmenných vodných tokov v katastri obce. 

 

Územný systém ekologickej stability  
Areál závodu je situovaný medzi dvoma nadregionálnymi biocentrami a to Slanské vrchy a Beskydské predhorie. 
Významným regionálnym biocentrom v širšom okolí je aj územie Hlinianskej jelšiny. 
Regionálny hydrický biokoridor regionálneho významu predstavuje tok rieky Tople. 
V regionálnom meradle najbližším významným celkom z hľadiska ochrany prírody je brehový porast rieky Tople, 
vzdialený vzdušnou čiarou 1,7 km od areálu závodu. Jedná sa o regionálny biokoridor a je jednou zo 
severojužných ťahových ciest územím východného Slovenska klasifikovaný ako hydrický ekologický koridor 
národného významu.   
Lokálny hydrický biokoridor predstavuje Hermanovský potok a Dúbravský potok.  
Miestne biokoridory tvoria líniové štruktúrne prvky pozdĺž bezmenných potokov, poľných ciest a medzí. 

Hodnota koeficientu ekologickej stability pre posudzované územie podľa RÚSES okresu Vranov nad 
Topľou pre kataster obec Bystré je 2,32, čo ju radí medzi typ krajiny s strednou ekologickou stabilitou (3). 
Priemerná hodnota koeficientu ekologickej stability za celý okres Vranov nad Topľou je 3,23, t. j. okres Vranov 
nad Topľou možno hodnotiť ako typ krajiny so vysokou ekologickou stabilitou (4).   
 

Obec Bystré má vypracovaný územný plán schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 23/2001 a 
vyhlásený VZN obce Bystré č.4/2001 zo dňa 7.3.2001, ďalej boli schválené Zmeny a doplnky. 
  
III.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 
 

Základné údaje 
Posudzovaná činnosť sa nachádza v katastrálnom území obce Bystré, v okrese Vranov nad Topľou  

v Prešovskom kraji. 

SKCHVÚ 025 Slanské vrchy 
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Okres Vranov nad Topľou s rozlohou 769,233410 km2 sa radí medzi väčšie okresy. Počet obyvateľov  
k 1.1.2022 dosiahol 79 181, pričom hustota zaľudnenia je temer rovnaká ako celoslovenský priemer (111) – 105 
obyv. na km2. Obyvateľstvo sa koncentruje vo východnej časti okresu, oblasť Slanských vrchov na západe je 
osídlená redšie. V okresnom meste žije tretina obyvateľov okresu.   

Podľa údajov Štatistického úradu SR k 1.1.2022 sú demografické údaje nasledujúce: 
 

  

stav trvale bývajúceho 
obyvateľstva na konci obdobia 

2021 

Počet 
živonarodených 

Počet 
zomretých 

Prirodzený prírastok 
(-úbytok) obyvateľstva 

Celkový prírastok 
(- úbytok) 

obyvateľstva 

spolu muži ženy Spolu 

Prešovský kraj 807 657 399 576  408 081 9 936 9  883 53 -1 274 

Okres Vranov nad Topľou 79 181 39 258 39 923 1 068 1 035 33 -245 

Obec Bystré 2 754 1 393  1 361 28 35 -7 19 
 

 
Podľa údajov RÚVZ vo Vranove nad Topľou veková štruktúra obyvateľov okresu sa v jednotlivých 

vekových skupinách za posledných 5 rokov podstatne nezmenila. Mierne klesá počet obyvateľov v produktívnom 
veku, klesá aj počet detí od 0 do 14 rokov veku a počet osôb v dôchodkovom veku má mierne stúpajúci trend. 
Hustota obyvateľstva v obci Bystré na konci roku 2021 dosahovala 208,32 obyvateľ./km2. 
 

Charakteristika sídla 
História sídla  
 Prvé ucelenejšie údaje o lokalite, v ktorej sa nachádza obec sú až z 13. storočia. Prvá písomná zmienka o 
obci je z roku 1386. Pánmi šarišskej časti obce boli Soósovci. Po nich začiatkom 17. storočia vlastnili obec 
Keczerovci, ktorí boli potomkami Abovcov. 
Iné zdroje uvádzajú informácie o histórii obce: 
  Existencia obce je listinne doložená k r.1402, r. 1427. Spolovice patrila rodine Sóosovcov a spolovice 
rodine Rozgonyiovcov. R.1438 sa spomína kostol sv. Antona. Aj v neskorších storočiach patrila viacerým 
rodinám. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali chovom dobytka. Nie je známe, kedy bol v obci 
postavený prvý mlyn. V druhej polovici 16. storočia sa však už spomínajú vodné mlyny, pravdepodobne išlo o 2 
mlyny. V prvej polovici 18. storočia bol vlastníkom oboch mlynov Ľudovít Szeghy. V roku 1869 už boli v obci 3 
mlyny. V roku 1931 dala vdova Anna Hamzová pri mlyne postaviť parnú pílu (gater). V súčasnosti sa z piatich 
mlynov zachovali len budovy troch. Ani jeden nie je v prevádzke. 
  V 80. rokoch 19. storočia (pred r. 1887) existovala v obci tkáčska manufaktúrna dielňa. Budova 
tkáčskej dielne sa nachádzala na okraji obce. Na lúke vedľa tkáčskej dielne bolo miesto, kde sa bielilo plátno. 
Voda na bielenie plátna sa brala z neďalekého Hermanovského potoka. 

Územné rozdelenie obce na dve časti, z ktorých jedna časť patrila pod správu Šarišskej a druhá pod 
správu Zemplínskej stolice, trvalo až do roku 1881. V roku 1882 sa územie zemplínskej časti pričlenilo k šarišskej 
časti a obec sa spojila ako jeden celok. Zjednotenie malo významný vplyv na ďalší rast a rozvoj obce. 
Obec (obe jej časti) sa od 14. storočia do polovice 19. storočia volala Bystra (Bisztra). V druhej polovici 19. 
storočia sa pre šarišskú časť používal názov Tapli-Bisztra, pre zemplínsku časť Tapoly-Bisztra. Po zjednotení 
obce v roku 1882 sa používal názov Tapolybisztra, od roku 1906 Tapolybesztercze. Po vzniku prvej ČSR bol 
prijatý názov Bystré. 
 

Urbanistická štruktúra a architektúra 
Potočná radová dedina. 
 
Pamiatky 
K o s t o l  (kat.), pôvodne gotický z konca 14.stor., rozšírený novým presbytériom v 90.rokoch 15.stor., v r.1636-
1717 v protestantských  rukách, r. 1732 opravený, r. 1937 obnovený, v 2.svetovej vojne poškodený a r. 1948 
opravený. Jednoloďová stavba s polygonálnym zakončením presbytéria a s mohutnou západnou vežou. 
Obvodové murivo lode a veže z pôvodnej stavby. Zaklenutie priestorov lomenou  valenou klenbou s lunetami 
novšie.  Pri obnove r. 1937 dostala fasáda romanticky pojatú pseudogoticko-klasicistickú úpravu s gotizujúcim 
oblúčikovým vlysom na podstreší a na kordónových rímsach  veže, ako aj malé romantické vežičkové 
nadstavbičky pri trojhranných krídlach štítu. Veža členená nárožnými lizénami a kordónovými rímsami. 
V podstreší trojhranné štíty s hodinovým ciferníkom. Veža zakončená vysokým ihlancom. V pseudogot. skrini 
hlavného oltára pôvodná neskorogot. skupina Korunovania P.Márie z čias okolo r.1500 a po stranách o niečo 
staršie sochy sv.Petra a Pavla apošt., štýlove príbuzné s prácami rezbára J.Weissa z konca 15.stor. Ostatné 
zariadenie nové.  
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Archeologické pamiatky 
V súčasnosti sú evidované archeologické náleziská na území obce Bystré. Prítomnosť osídlenia údolia rieky 
Tople človekom v dobe kamennej potvrdili výskumy a nálezy Ladislava Bánesza. Aj na území obce Bystré bol 
nájdený predmet z tejto doby. Ide o nález kamennej sekerky z hnedého rádiolaritu z neskorej doby kamennej 
(eneolitu). 
 

Občianska a technická vybavenosť 
V obci sa nachádzajú tieto zariadenia občianskej vybavenosti: Základná škola, Materská škola (2), 

Obecný úrad, Kultúrny dom, Dom smútku, Obecná knižnica, Neštátne zdravotné ambulancie – praktický lekár pre 
dospelých (2), detský lekár, stomatológ, lekáreň, rehabilitačné zariadenie, Rímsko-katolícka cirkev - 2 kostoly + 
farský úrad, Evanjelická cirkev - 1 kostol + farský úrad, Dom smútku, Poštový úrad, Obecný podnik služieb, s.r.o. 
(pekáreň, odvoz domového odpadu, autodoprava), autobusové zastávky, železničná zastávka.  
Infraštruktúra obce: verejný vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd, rozvody elektrickej energie  plynu. 
Obec je pripojená na telekomunikačnú sieť. Obyvatelia obce bývajú prevažne v rodinných domoch.  
Doprava: cez obec prechádza cesta I/18 a železničná trať č.193 – miestne neelektrifikovaná jednokoľajná. V obci 
Bystré je železničná zastávka.  

 

Štatistický úrad SR v roku 2021 evidoval v Bystrom pôsobenie: 165 fyzických osôb – podnikateľov, 159 
živnostníkov a 36 právnických osôb (PO), z toho 27 ziskových PO a 9 neziskových PO. 
   Podnikateľská činnosť‘ je zameraná na poskytovanie tovarov a služieb: predajne potravín, rozličného 
tovaru, alkoholických a tabakových výrobkov, pekárne, drogéria, elektro-plyn, pneuservis, pohostinské 
zariadenia, kaderníctvo, holičstvo, zákazkové krajčírstvo, drevovýroba, výroba nábytku, oprava obuvi, vývarovňa 
jedál.  

Služby, sú poskytované v obci Bystré prevádzkami, ktoré poskytujú tieto služby: pekárne - výroba 
pekárenských výrobkov, holičstvo, kaderníctvo, krajčírstvo, pletiarenská dielňa — výroba pletiarenských 
výrobkov, drevovýroba, výroba nábytku. oprava obuvi, vývarovňa jedál, autodoprava, vývoz domového 
komunálneho odpadu, elektro-opravovňa, revízia elektrických a plynových zariadení, predajne rozličného tovaru, 
mäso-údeniny, pohostinské zariadenia...  

Pracovné príležitosti poskytujú podniky: ZEOCEM. a.s. Bystré - výroba cementu a zeolitu, STOMEX, 
s.r.o. - výroba pracovných odevov a obuvi, AGRODRUZSTVO Bystré, OBECNY PODNIK SLUZIEB, s.r.o. Bystré, 
a ďalšie súkromné firmy. V katastri obce pôsobí v rámci živočíšnej výroby aj úzko špecializovaný podnik 
zameraný najmä na chov hovädzieho dobytka - dojníc - Agrodružstvo Bystré. 

K občianskej vybavenosti patrí areál obecného futbalového klubu Tatran Bystré, telocvičňa základnej 
školy, mini ihrisko s umelou trávou v areály základnej školy, športový areál pri rieke Topľa - tenisové kurty, 
futbalové ihrisko, asfaltové ihrisko. 
V obci pôsobia folklórne súbory detský – Bystranček a dospelý - Bystrančan. Obecný hasičský zbor. 

 

Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou vo výročnej správe 
za rok 2020 zásobovanie obyvateľov okresu Vranov nad Topľou pitnou vodou je zabezpečené prevažne zo siete 
verejných vodovodov z prívodného radu vodárenskej nádrže STARINA, obecných vodovodov zo zdrojov 
podzemnej vody (Cabov, Banské, Pavlovce – Medzianky a Vlača), v obciach bez verejného vodovodu z 
individuálnych vodných zdrojov. V okrese Vranov nad Topľou je 66 obcí a 2 mestá.  

K 31.12.2020 bolo z verejných vodovodov zásobovaných 63 588 obyvateľov, čo predstavuje 78,61 % z 
celkového počtu obyvateľov okresu. K 31.12.2020 bolo v činnosti 27 verejných vodovodov, z ktorých bola pitná 
voda dodávaná do 49 sídiel, mestskej časti Vranov - Lomnica, rekreačnej oblasti Domaša - RS Poľany, RS 
Holčíkovce, RS Dobrá - Hotel Zelená lagúna a RS Nová Kelča z verejného vodovodu Miňovce.  

Na verejný vodovod nie je napojených 19 obcí. Sú to okrajové obce okresu Vranov nad Topľou, 
prevažne s nižším počtom obyvateľov (cca od 50 do 300), v ktorých sa ani výhľadovo nepredpokladá 
vybudovanie siete verejného vodovodu. Tieto obce sú zásobované pitnou vodou z vlastných zdrojov. Verejné 
vodovody sú prevažne v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ďalej VVS) a. s. Košice, odštepný 
závod Vranov nad Topľou. Verejný vodovod v obci Cabov a v obci Banské je v správe spoločnosti PVS ONDAVA 
Nižný Mirošov 89. Verejný vodovod v obci Vlača a Pavlovce je v obecnej správe.  

 

Prehľad zásobovaných obyvateľov obce Bystré pitnou vodou z verejných vodovodov v roku 2020 
 

Obec Počet obyvateľov Počet zásobovaných 
obyvateľov 

Percento 
zásobovanosti % 

Bystré 2 698 2 610 96,74 

Zdroj: RÚVZ 
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Zdravie obyvateľstva 
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna 

situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné prostredie. 
Charakteristika zdravotného stavu obyvateľstva pozostáva z ukazovateľov demografickej a zdravotníckej 
štatistiky. Na zdravie človeka v hodnotenom území vplýva stav znečistenia ovzdušia, kvalita pitnej vody, hluk, 
nakladanie s komunálnymi a priemyselnými odpadmi a iné rizikové faktory.  

Celkový vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí sa prejavuje na ukazovateľoch zdravotného stavu 
obyvateľstva: 

 stredná dĺžka života pri narodení 

 celková úmrtnosť (mortalita) 

 dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť 

 počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami 

 štruktúra príčin smrti 

 počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení 

 stav hygienickej situácie 

 šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia 

 stav pracovnej neschopnosti a invalidity 

 choroby z povolania a profesionálne otravy 
  

Podľa údajov NCZI uvádzaných v Zdravotníckej ročenke SR 2020 počet úmrtí v Slovenskej republike sa 
v období rokov 2011 až 2019 pohyboval v intervale s minimom 51 346 úmrtí v roku 2014 po maximum 54 293 
úmrtí v roku 2018 s miernymi medziročnými zmenami (od -2,9 % do 4,8 %). V roku 2020 však aj v dôsledku 
infekcie koronavírusom zomrelo v Slovenskej republike 59 089 osôb, čo je o 11 % viac (+ 5 855 úmrtí) ako v roku 
2019 (53 234). Infekcia COVID-19 zapríčinila 4 004 úmrtí a podieľala sa tak 6,8 % na celkovom počte úmrtí v 
roku 2020.  

V ukazovateľoch novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti nedošlo k výraznejšej medziročnej zmene. 
Miera novorodeneckej úmrtnosti v roku 2020 zotrvala na takmer úrovni 5,1 ‰. Najvyššia miera dojčenskej 
úmrtnosti je dlhodobo zaznamenávaná v regióne východného Slovenska, kde v Košickom kraji dosiahla hodnotu 
9,5 ‰ a v Prešovskom kraji 8,1 ‰ v roku 2020.  

Z hľadiska pohlavia počet zomretých mužov (30 428) prevýšil počet zomretých žien (28 661) a tvoril 
podiel 51,5 % z celkového počtu úmrtí, takmer rovnako ako v roku 2019. Nadúmrtnosť mužov je zrejmá vo 
všetkých vekových skupinách, okrem vekových skupín 80 – 84 rokov a 85 a viac rokov. Mužská nadúmrtnosť je 
najvýraznejšia v mladšom dospelom veku mužov medzi 20. a 34. rokom, v ktorom počet zomretých mužov tvorí 
viac ako 75 %. Prevaha úmrtí žien nad mužmi v najstaršom veku je značne ovplyvnená výrazne vyššou 
početnosťou ženskej populácie nad mužskou v týchto vekových skupinách. Vzostup počtu úmrtí oproti roku 2019 
sa prejavil vo všetkých vekových skupinách nad 40 rokov.  

Najvyššiu mieru hrubej úmrtnosti na všetky príčiny smrti v roku 2020 zaznamenal Nitriansky (1 245,2 
zomretých na 100 000 obyvateľov kraja), Trenčiansky (1 189,1) a Banskobystrický kraj (1 163,6). Najnižšia miera 
hrubej úmrtnosti bola v Prešovskom (964,8) a Bratislavskom kraji (966,4).  

Najčastejšou príčinou smrti slovenskej populácie sú už dlhodobo choroby obehovej sústavy. Za nimi 
nasledovali nádorové ochorenia, infekcia COVID-19, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej sústavy a 
vonkajšie príčiny úmrtnosti.  

Choroby obehovej sústavy (CHOS) sú naďalej hlavnou príčinou smrti slovenskej populácie. V roku 2020 
sa podieľali 46 % na celkovom počte úmrtí. Zo skupín diagnóz prevládali ischemické choroby srdca (15 393), 
cievne choroby mozgu (4 213), iné choroby srdca (3 516) aj choroby tepien, tepničiek a vlásočníc (2 573). Nádory 
v roku 2020 spôsobili úmrtie 14 027 osôb, čo bol podiel 23,7 % zo všetkých zomretých s vyšším zastúpením u 
mužov (25,6 %) ako u žien (21,8 %).  

U oboch pohlaví bolo úmrtie najčastejšie spôsobené v dôsledku nádorov tráviacich orgánov (2 670 
mužov, 1 883 žien). U mužov nasledovali nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov (1 688), mužských 
pohlavných orgánov (787) a močovej sústavy (595). V ženskej populácii boli dominantné nádory prsníka (1 035), 
ženských pohlavných orgánov (874), ale aj dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov (695).  

V poradí treťou najčastejšou príčinou smrti sa v roku 2020 stala infekcia COVID-19, na ktorú zomrelo 4 
004 osôb (6,8 % z celkového počtu úmrtí).  

Na choroby dýchacej sústavy zomrelo 3 789 osôb, to je menej o 228 úmrtí ako v roku 2019. Podiel úmrtí 
u mužov bol 7,0 %, podiel úmrtí u žien bol 5,8 %. V dlhšom časovom období majú úmrtia v dôsledku chorôb 
dýchacej sústavy mierne rastúci trend. Hlavnými príčinami boli chrípka a zápal pľúc (2 547 zomretých), 
nasledovali chronické choroby dolných dýchacích ciest (588).  
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Choroby tráviacej sústavy boli v roku 2020 príčinou 2 889 úmrtí, to je o 68 viac ako v roku 2019. V 
chorobách tráviaceho traktu prevažovali choroby pečene (1 642 úmrtí), pričom u mužov sa vyskytovalo 71 % z 
nich. Fatálnymi sa stali aj iné choroby čriev (392 úmrtí), choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy 
(277 úmrtí) či choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika (244 úmrtí).  

Klesajúci trend úmrtnosti na vonkajšie príčiny úmrtnosti v poslednom desaťročí (úrazy, dopravné 
nehody, úmyselné sebapoškodenia, udalosti s neurčeným úmyslom), dominantnej príčiny smrti v tejto vekovej 
skupine, sa zároveň odráža na mierne klesajúcom trende vekovo-špecifickej úmrtnosti. Po triedení príčin smrti na 
nižšie podskupiny diagnóz boli najčastejšími príčinami smrti choroby pečene (200 úmrtí), nepresne určené a 
neznáme príčiny úmrtia (133), dopravné nehody (116), udalosti s neurčeným úmyslom (107), iné choroby srdca 
(105) a ischemické choroby srdca (104).  

 

Zdravotný stav obyvateľstva okresu Vranov nad Topľou podľa údajov Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva vo Vranove nad Topľou vo výročnej správe za rok 2020 bol nasledujúci: 

Vzhľadom na to, že v rámci EU je voľný pohyb osôb a odstránili sa hranice a rozdiely v systéme kontroly 
pri dovoze potravín a zvierat, dochádza k sťaženému uplatňovaniu zásad prevencie zoonóz a alimentárnych 
nákaz. Z ochorení preventabilných očkovaním sme zaznamenali 17 prípadov ochorenia pertusis – divého kašľa. 
Najviac prípadov sme zaznamenali vo vekovej skupine 0-ročných.  

V okrese Vranov nad Topľou bolo v roku 2020 hlásených spolu 289 hnačkových ochorení, čo je o 97 
ochorení menej ako v roku 2019. Vyskytujú sa aj parazitárne ochorenia ako askaridóza, svrab, zavšivavenosť a 
pod. V roku 2020 bolo zaznamenaných 5 nových prípadov ochorenia na TBC, čo je o 2 ochorenia menej ako v 
roku 2019. V tomto roku sme zaznamenali 1 ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A a 4 ochorenia na chronickú 
VHC. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali pokles ochorení na varicellu. Hlásených bolo 86 
prípadov varicelly, čo je o 374 menej ako v roku 2019. Na Lymskú boreliózu v tomto roku ochorelo 13 ľudí, na 
syfilis sme zaznamenali 2 ochorenia. Problémom je aj výskyt svrabu – 73 ochorení, čo je o 28 ochorení menej 
ako v roku 2019.  

Rok 2020 sa niesol v znamení ochorenia COVID-19. V RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou v roku 
2020 sme zaznamenali viac ako 4000 prípadov tohto ochorenia. V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 sa 
vykonávali sa protiepidemické opatrenia. Zaznamenali sme 3 epidémie v zariadeniach sociálnych služieb a 32 
rodinných epidémií na ochorenie COVID-19.  

 
 

III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 
 

V geoekologickom regióne Beskydské predhorie je výraznejšie zaťaženie zložiek životného prostredia 
v dôsledku priemyselných imisií. (Zdroj: Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska, L.Miklós, 
Z.Izakovičová a kol.) 

 

Aktuálny stav znečistenia horninového prostredia sa doposiaľ podrobnejšie neskúmal. Havarijné znečistenie 
horninového prostredia nie je v záujmovom území navrhovanej činnosti známe. Znečistenie organického pôvodu 
možno očakávať z poľnohospodárskej výroby. Monitoring znečistenia pôd registruje, že pôdy sú tu 
kontaminované aj anorganickými látkami. Zaťaženie územia antropogénnymi stresovými faktormi uvádza 
znečistenie podzemných vôd.   
 

Radónová situácia a radónové riziko  
Radónové riziko predstavuje prirodzenú rádioaktivitu hornín, ktorá je podmienená prítomnosťou prvkov 

K, U a Th, ktoré emitujú gama žiarenie a podmieňujú vonkajšie ožiarenie. V závislosti na objemovej aktivite 
radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôdy možno územie Slovenskej republiky rozdeliť do troch skupín 
podľa výšky radónového rizika s nasledovným pomerom: 53 % nízke, 46,7 % stredné a len 0,3 % SR s vysokým 
radónovým rizikom.  

Pri hodnotení radónového rizika v záujmovom území sme vychádzali z údajov ŠGÚDŠ Geofyzikálne 
mapy - Mapy prírodnej rádioaktivity. V okrese Vranov nad Topľou prevláda nízky stupeň radónového rizika. 

 

Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká ako produkt rádioaktívneho rozpadu rádia 
a uránu obsiahnutého v zemskej kôre. Radón je považovaný za závažnú karcinogénnu látku. 

 

Z rádiohygienického hľadiska je dôležité, že radón je nestály plyn a ak sa v nejakom prostredí nachádza 
radón, nachádza sa tam vždy so svojimi produktmi premeny. Vďaka svojim vlastnostiam radón a produkty jeho 
rádioaktívneho rozpadu prenikajú na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Z podložia sa cez rôzne netesnosti a 
pukliny dostáva priamo do stavieb, a tým vystavuje jeho obyvateľov svojim účinkom. 
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Rádioaktívne produkty premeny radónu  sa 
viažu na aerosólové a prachové častice, 
a tiež na povrch stien, nábytku a pod. Po 
vdýchnutí sa zachytávajú na dýchacích 
cestách a ožarujú bunky pľúcneho tkaniva. 
Dochádza k poškodzovaniu buniek, ich DNA, 
čo môže viesť až k rakovine pľúc. Preto sa pri 
činnostiach, ale najmä stavbách používa 
hodnotenie radónového rizika.  
 

 
Podľa údajov GÚDŠ v katastri obce Bystré je evidovaný výskyt nízkeho až stredného radónového rizika (obr.). 
 
Environmentálne záťaže  (EZ)  
Podľa údajov Registra environmentálnych záťaží SR (www.enviroportal.sk) sa v dotknutom území katastra obce 
Bystré nachádza jedna environmentálna záťaž, ide o rekultivovanú skládku mimo akéhokoľvek dosahu a vzťahu 
k posudzovanej činnosti:  
 

VT (002) / Bystré – skládka 
odpadov pri Topli, 

SK/EZ/VT/1008 - Register C 
(rekultivovaná lokalita), 

 

 
 

Pri hodnotení súčasného stavu znečistenia pôd je nutné brať do úvahy, že záujmové územie sa 
nachádza relatívne blízko od kontaminovanej stredno-–zemplínskej oblasti, ohraničenej mestskými 
aglomeráciami Vranov–Strážske – Michalovce – Humenné. Vzdušná vzdialenosť záujmového územia od 
Vranova je cca 17 km, od Strážskeho cca 26 km. 

 
Informácie o stave znečistenia pôd záujmového územia sme čerpali z Geochemického atlasu Slovenskej 

republiky, časť „Pôdy“ (VÚPOP Bratislava, 2000). Prehľad o zásobách sledovaných rizikových kovov 
v humusovom A-horizonte pôd poskytuje tabuľka 
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Hladiny obsahu sledovaných rizikových prvkov v pôdach v okolí  
obce Bystré 

Rizikový prvok 
mg na 1 kg pôdy 

A – horizont pôdy Referenčná hodnota (A) 

Arzén 4,0 - 7,2 29 

Bárium 275 - 381 500 

Berýlium 0,8 - 1,3 3 

Kadmium < 0,1 0,8 

Kobalt 5 - 9 20 

Chróm 101 - 125 130 

  Meď 9 - 17 36 

 Ortuť 0,03 - 0,08 0,3 

 Molybdén 0,3 - 0,8 1,0 

 Nikel 16 - 25 35 

 Olovo 11 - 13 85 

Selén < 0,1 0,8 

Cín 3 - 7 20 

Vanád 49 - 74 120 

Zinok 33 - 48 140 

 
  Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že v záujmovom území sa v humusových horizontoch pôd 
nevyskytuje zvýšený obsah sledovaných rizikových prvkov.  
   Podľa výsledkov monitoringu pôd, vykonávaného Výskumným ústavom pôdoznalectva 
a ochrany pôdy Bratislava, humusové horizonty pôd záujmového územia nie sú kontaminované ani organickými 
polutantami (PCB a PAU). 
 
Ovzdušie 

Územie Prešovského kraja predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne homogénny priestor. Kotliny 
a údolia sú v prevažnej miere postihnuté lokálnymi zdrojmi znečistenia, zvlášť v prípade inverzných situácií, 
vrcholové oblasti sú naopak atakované diaľkovým prenosom emisií z priemyselných aglomerácií v Českej 
republike (Ostravsko) a Poľsku (Horné Sliezsko, Krakow). Relatívnu homogénnosť územia narúšajú iba priestory 
kumulácie zdrojov a činností spôsobujúcich znečistenie ovzdušia (priemyselné plochy, koncentrácia dopravy a 
pod.). Takýmito priestormi v rámci Prešovského kraja sú najväčšie sídla Prešov, aglomerácia Poprad – Svit, 
Bardejov a oblasť Vranov – Humenné – Strážske. 

Kataster obce Bystré, ležiaci v údolí Hermanovského potoka, ktoré je orientované kolmo na údolie 
Tople, spadá do oblasti zníženého výskytu hmiel, kedy priemerný ročný počet dní s hmlou kolíše medzi 20 až 50 
dní. Údolie Tople však patrí už do kategórie údolí väčších riek s výskytom 60 až 85 dní v roku s hmlou. Uvedené 
podmienky vplývajú na rozptylovú situáciu znečisťujúcich látok v ovzduší. Celé východné Slovensko predstavuje 
oblasť s dominantne prevládajúcim severným vetrom. Podstatne zriedkavejšie sa tu vyskytuje vietor vedľajšieho 
maxima z kvadrantu SE až SW. Prúdenie vzduchu v prízemnej vrstve ovplyvňuje orientácia údolia. 

Hlavné škodliviny podieľajúce sa na znečistení ovzdušia sú produkty z energetiky, automobilovej 
dopravy, poľnohospodárstva a z priemyslu. Veľký význam pre životné prostredie človeka má okrem veľkých 
zdrojov aj lokálne znečistenie prízemnej vrstvy ovzdušia, hlavne od malých vykurovacích systémov bez 
odlučovacej techniky. Ich koncentrácie vykazujú výrazné denné a sezónne zmeny v závislosti od orografických a 
meteorologických faktorov. Pri slabom prúdení vzduchu, resp. bezvetrí spojenom s výraznou teplotnou inverziou, 
môžu koncentrácie škodlivín dosiahnuť aj hodnoty prekračujúce prípustné imisné limity. Merania koncentrácie 
škodlivín v ovzduší sú zamerané hlavne na oxid siričitý (SO

2
), oxidy dusíka (NOx) a atmosférický aerosól 

(polietavý prach), ktoré sú hlavnými reprezentantmi základných znečisťujúcich látok.  
  Antropogénne emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sú príčinou mnohých súčasných aj 
potenciálnych problémov, medzi ktoré patrí acidifikácia, zníženie kvality ovzdušia, globálne oteplenie a následné 
klimatické zmeny, deštrukcia budov a konštrukcií, narušenie ozónosféry.  

Znečistenie ovzdušia v obci Bystré sa osobitne nemonitoruje. Podľa údajov na webovej stránke Bazálne 
informácie environmentálne informácie o sídlach Slovenska je znečistenie ovzdušia v obci základnými 
znečisťujúcimi látkami CO, SO2 a NOx minimálne a znečistenie PM10 je mierne. Významným stacionárnym 
zdrojom tohto znečistenia je ZEOCEM, a.s.  Obec je plynofikovaná.  

 
Vyhodnotenie koncentrácií monitorovaných znečisťujúcich látok v roku 2021 podľa Správy o kvalite 

ovzdušia v SR za rok 2021, SHMÚ jún 2022: 
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PM10 - V roku 2021, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, neprišlo na žiadnej monitorovacej stanici k 
prekročeniu limitnej hodnoty pre priemernú ročnú koncentráciu PM10. Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu 
ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie sa vyskytlo na automatických monitorovacích staniciach (AMS) 
Veľká Ida, Letná; Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. a Jelšava, Jesenského. Je to nárast oproti predošlému roku 
2020, v ktorom prišlo k prekročeniu len na AMS Jelšava, Jesenského, kým v roku 2019 bolo rovnako 
zaregistrované prekročenie na troch AMS (Košice, Štefánikova; Jelšava, Jesenského a Veľká Ida, Letná). Vo 
Veľkej Ide je dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia priemyselný zdroj, v zimných mesiacoch sa tu 
prejavuje aj vplyv vykurovania domácností tuhým palivom. V Jelšave je hlavným zdrojom znečistenia vykurovanie 
domácností tuhým palivom, pričom blízky priemyselný zdroj tu zohráva menšiu úlohu. Dominantný vplyv na 
kvalitu ovzdušia v blízkosti AMS Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie má cestná doprava, no prejavuje sa tu aj 
vplyv vykurovania domácností. V roku 2021 boli na tejto lokalite koncentrácie PM10 a PM2,5 vyššie aj kvôli 
stavebným prácam v blízkosti AMS.  
PM2,5 -  V roku 2021 bola prekročená limitná hodnota na 3 automatických monitorovacích staniciach kvality 
ovzdušia Veľká Ida, Letná; Jelšava, Jesenského a Martin, Jesenského. 
BaP - Cieľová hodnota pre benzo(a)pyrén je každoročne prekročovaná na viacerých monitorovacích staniciach. 
Podľa predbežného hodnotenia bola cieľová hodnota pre benzo(a)pyrén bola v roku 2021 opäť prekročená na 
väčšine staníc (Veľká Ida, Letná; Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie; Banská Bystrica, Zelená; Jelšava, 
Jesenského; Krompachy, SNP; Prievidza, Malonecpalská; Žilina, Obežná; Ružomberok, Riadok). Najvyššie 
hodnoty boli namerané na monitorovacej stanici vo Veľkej Ide, kde je najvýznamnejším zdrojom výroba koksu, na 
rozdiel od ostatných monitorovacích staníc, kde sa najviac prejavuje vykurovanie domácností tuhým palivom. 
SO2 - V roku 2021 bola nameraná priemerná hodinová koncentrácia vyššia než 350 µg⋅m–3 iba na AMS Rovinka 
(zaregistrované bolo 1 prekročenie; limitná hodnota pre počet prekročení ich stanovuje maximálne 24). Denné aj 
hodinové koncentrácie SO2 už dlhodobo neprekračujú limitnú hodnotu. 
NO2 - V roku 2021 prekročila priemerná hodinová koncentrácia NO2 hodnotu 200 µg⋅m–3 len na AMS Banská 
Bystrica, Štefánikovo nábrežie, a to 2-krát (limitná hodnota stanovuje maximálne 18 prekročení).  
CO - Na žiadnej z monitorovacích staníc na Slovensku nebola v roku 2021 prekročená limitná hodnota pre CO a 
úroveň znečistenia ovzdušia za predchádzajúce obdobie rokov 2012 – 2021 je pod dolnou medzou na 
hodnotenie tejto úrovne. Koncentrácie CO sú dlhodobo pod limitnou hodnotou.  
Benzén - Hodnoty priemerných ročných koncentrácií sú výrazne pod limitnou hodnotou 5 µg·m–3 za kalendárny 
rok.  
Ozón - Cieľovú hodnotu prízemného ozónu prekročili v roku 2021 merania na dvoch staniciach: Bratislava, 
Jeséniova a Chopok.  
Pb, As, Ni, Cd - Limitná (Pb) ani cieľová hodnota týchto ťažkých kovov (As, Cd, Ni) neboli v roku 2021 
prekročené. Ich priemerné ročné koncentrácie namerané na staniciach NMSKO sú väčšinou len zlomkom 
cieľovej, resp. limitnej hodnoty. 
 

Zdroje znečisťovania sú v krajine rozmiestnené nerovnomerne. Kvôli efektívnemu hodnoteniu kvality 
ovzdušia je podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom 
ovzduší v Európe a právnych predpisov SR (napr. Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení 
neskorších predpisov) územie Slovenska rozdelené na zóny a aglomerácie.  

Zoznam aglomerácií a zón je uverejnený v Prílohe č. 11 k Vyhláške Ministerstva životného prostredia 
SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov a je uverejnený na stránke SHMÚ. Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 
296/2017 Z.z. nadobudla účinnosť 1. marca 2020. 

 
Rozdelenie územia do zón a aglomerácií v roku 2020 pre SO2, NO2, NOX, PM10, PM2,5, benzén, 

polycyklické aromatické uhľovodíky a CO:  
Aglomerácie: Aglomerácia Bratislava (územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy), 

Aglomerácia Košice (územie mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida.  
Poznámka: Posledná novela vyhlášky o kvalite ovzdušia (č. 32/2020) upravila zoznam aglomerácií o zón oproti 

roku 2019. Obsahom zmeny bolo priradenie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida k aglomerácii Košice, zároveň boli 
do zoznamu znečisťujúcich látok pre obe aglomerácie pridané polycyklické aromatické uhľovodíky.)  

Zóny: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj (bez Aglomerácie Bratislava), Košický kraj (bez 
Aglomerácie Košice), Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj a Žilinský kraj.  

Poznámka: Poslednou novelou vyhlášky o kvalite ovzdušia (č.32/2020) boli do zoznamu znečisťujúcich lázok pre 
zóny pridané polycyklické aromatické uhľovodíky.) 
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Zdroje znečisťovania ovzdušia  
Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v Prešovskom kraji je vykurovanie domácností. A to 

najmä v menších obciach v hornatej časti územia, kde je najvyšší podiel využitia palivového dreva porovnaní s 
ostatnými oblasťami kraja. Ďalším zdrojom emisií je cestná doprava. Na základe celoštátneho sčítania dopravy v 
r. 2015 vieme, že v priemere denne 30 731 vozidiel (4 025 nákladných a 26 528 osobných áut) – čo je najviac v 
kraji – prechádza cestou č. 18 v okrese Prešov. Veľmi frekventovanou v tomto okrese je aj cesta č. 3450 (23 597 
vozidiel, 3 009 nákladných a 20 518 osobných). Pre porovnanie – vyťaženosť diaľnice D1 v kraji je nižšia, s 
maximom 16 560 vozidiel (4 002 nákladných a 12 527 osobných áut) v okrese Prešov.  

Iné cesty s hustou premávkou – v okrese Poprad cesta č. 3080 s 21 639 vozidlami v dennom priemere 
(1 573 nákladných a 19 997 osobných áut) a cesta č. 67 s 21 488 vozidlami (1 378 nákladných a 20 058 
osobných áut), v okrese Humenné cesta č. 74 s 18 790 vozidlami (1 481 nákladných a 17 213 osobných áut), v 
okrese Bardejov cesta č. 77 s 19 833 vozidlami (2 315 nákladných a 17 441 osobných áut), v okrese Humenné 
cesta č. 74 s 18 790 vozidlami (1 481 nákladných a 17 213 osobných áut), v okrese Vranov nad Topľou cesta č. 
18 s 17 371 vozidlami (2 958 nákladných a 14 340 osobných áut) a v okrese Kežmarok cesta č. 67 s 17 095 
vozidlami (2 306 nákladných a 14 733 osobných áut).  

Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia v kraji sú z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu 
ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej významné. V závislosti od meteorologických podmienok sa tu 
môže prejaviť vplyv drevospracujúceho priemyslu a teplární. 

 

Vyhodnotenie koncentrácií monitorovaných znečisťujúcich látok v roku 2021 pre Prešovský kraj podľa 
Správy o kvalite ovzdušia v SR za rok 2021, SHMÚ jún 2022: 
 

Vyhodnotenie kvality ovzdušia podľa limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia ľudí pre SO2, NO2, PM10, 
PM2,5, benzén, CO a benzo(a)pyrén v členení na aglomerácie a zóny v roku 2021: 

Zóna Prešovský kraj : V roku 2021 v zóne Prešovský kraj neboli prekročené limitné hodnoty pre žiadnu 
zo sledovaných znečisťujúcich látok. Na základe výsledkov matematického modelovania možno predpokladať, že 
v niektorých oblastiach sa vyššie hodnoty PM a benzo(a)pyrénu môžu vyskytovať najmä v zimných mesiacoch v 
lokalitách s vyšším podielom tuhých palív na vykurovaní domácností, a to najmä pri zhoršených rozptylových 
podmienkach v údoliach v južnej a centrálnej časti zóny. 
 

Vyhodnotenie kvality ovzdušia podľa limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia ľudí pre Pb, As, Cd, Ni a O3 
v členení na aglomeráciu a zóny v roku 2021 
Zóna Slovensko : Zóna vymedzuje územie Slovenskej republiky okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy. 
Limitná hodnota pre Pb, ani cieľové hodnoty pre As, Cd a Ni neboli v zóne Slovensko prekročené. Cieľová 
hodnota pre ozón bola prekročená na monitorovacej stanici Chopok, EMEP. Stanica sa nachádza v nadmorskej 
výške 2008 m n.m., kde sa na zvýšených koncentráciách troposférického ozónu podieľa okrem horizontálneho 
diaľkového prenosu aj prenos zo spodných vrstiev stratosféry. 

Koncentrácie základných znečisťujúcich látok na väčšine lokalít na území Slovenska v roku 2021 oproti 
predošlému roku mierne narástli, čo je dôsledkom chladnejšej zimy (vyššie emisie z vykurovania počas 
chladnejších zím, menej priaznivé rozptylové podmienky). Najvýraznejším problémom zostáva znečistenia 
ovzdušia PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrénom, pričom podstatnú úlohu tu zohráva vykurovanie domácností tuhým 
palivom. Situácia je najkomplikovanejšia v horských údoliach, v oblastiach s dobrou dostupnosťou palivového 
dreva a častým výskytom nepriaznivých rozptylových podmienok, najmä počas vykurovacej sezóny. Finančné 
podmienky miestnemu obyvateľstvu často neumožňujú používať na vykurovanie zemný plyn ani nákup 
moderných nízkoemisných vykurovacích zariadení. Aj táto skutočnosť má vplyv na kvalitu ovzdušia vo vyššie 
uvedených oblastiach. 

Zóny a aglomerácie tvoria rozsiahle územia a súhrnne pokrývajú celé územie SR. V každej zóne je 
priestorové rozloženie koncentrácií znečisťujúcich látok pomerne variabilné – obsahuje zvyčajne územia s 
významnými zdrojmi emisií a zhoršenou kvalitou ovzdušia, ale aj pomerne čisté oblasti bez zdrojov. Z dôvodu 
uľahčenia riadenia kvality ovzdušia boli definované tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia. Tieto oblasti sú 
podmnožinou jednotlivých zón – každá zóna ich môže obsahovať niekoľko.   

Ak namerané koncentrácie niektorej znečisťujúcej látky v ovzduší na danej monitorovacej stanici 
prekročia v sledovanom roku limitnú alebo cieľovú hodnotu, príslušné územie, ktoré stanica svojim meraním 
reprezentuje, je podľa Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vyhlásené za oblasť 
riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Okresný úrad v sídle kraja vypracuje pre túto oblasť Program na zlepšenie 
kvality ovzdušia. Ak sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok, okresný 
úrad v sídle kraja vypracuje integrovaný program.  

Sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ako 
poverená organizácia vo všetkých aglomeráciách a zónach pre znečisťujúce látky. 
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Oblasti riadenia kvality ovzdušia v SR, navrhnuté SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v 
zónach a aglomeráciách v rokoch 2018 – 2020 pre rok 2021 (s prihliadnutím na výsledky meraní v 
predchádzajúcich rokoch v prípade nedostatočného počtu platných meraní) v rámci Prešovského kraja je 
vymedzené územia mesta Prešov a obce Ľubotice pre znečisťujúce látky PM10, NO2.   

Oblasti riadenia kvality ovzdušia v okrese Vranov nad Topľou, vymedzené na základe matematického 
modelovania pre rok 2021 pre znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5: Banské, Bystré, Čaklov, Čičava, Hanušovce nad 
Topľou, Hlinné, Pavlovce, Vechec, Vranov nad Topľou a Zámutov. 
 V rámci národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) je celkom 38 staníc a do tejto siete je 
zaradené aj mesto Vranov nad Topľou, monitorovacia stanica je umiestnená na ulici M. R. Štefánika 
v nadmorskej výške 133 m, typ oblasti: U - mestská, typ stanice: B – pozaďová. Merané meteorologické 
parametre: rýchlosť a smer vetra, teplota a vlhkosť vzduchu, merané znečisťujúce látky častice PM10, PM2,5 oxid 
siričitý SO2. Prevládajúci smer vetra je severný. Automatické prístroje kontinuálneho monitoringu poskytujú 
priemerné hodinové koncentrácie oxidu siričitého, ozónu, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, benzénu, PM10 a 
PM2,5. Skúšobné laboratórium SHMÚ v rámci manuálneho monitoringu analyzuje ťažké kovy a polycyklické 
aromatické uhľovodíky, výsledkom sú priemerné 24-hodinové hodnoty. Výnimkou sú EMEP stanice, medzi ktoré 
je zaradená aj stanica vo Vranove nad Topľou, kde sa merajú hodnoty PM10 a PM2,5 a SO2. 
Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu zdravia ľudí a počty prekročení 
výstražných prahov v roku 2021. 
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 Vyhodnotenie kvality ovzdušia podľa limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia ľudí pre SO2, NO2, 
PM10, PM2,5, benzén, CO a benzo(a)pyrén v členení na aglomerácie a zóny v roku 2021: 

Zóna Prešovský kraj  
 Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 (40 μg⋅m–3) nebola v tejto zóne prekročená, V 
porovnaní s PM10 majú výrazne negatívnejší vplyv na ľudské zdravie jemné častice PM2,5. Vysoké hodnoty PM2,5 
sme zaznamenali v chladných mesiacoch roka, čo je rovnako ako pri PM10 pravdepodobne spôsobené emisiami z 
vykurovania domácností tuhým palivom. Najvyššie priemerné ročné koncentrácie PM2,5 boli namerané v 
Humennom a Prešove (18 μg⋅m–3). Na všetkých staniciach, vrátane regionálnych pozaďových, bola priemerná 
ročná koncentrácia PM2,5 vyššia ako je úroveň, ktorú odporúča WHO (5 μg⋅m–3). Priemerné mesačné hodnoty sú 
tiež relatívne vysoké, a to nielen v zimnom období, ale dokonca aj v letných mesiacoch, keď bývajú koncentrácie 
PM2,5 najnižšie. Hlavným zdrojom emisií NO2 je cestná doprava. Najvyššie koncentrácie z tohto dôvodu 
zaznamenávame na dopravnej stanici Prešov, Arm. gen. L. Svobodu. Priemerná ročná úroveň (33 μg⋅m–3) však 

ani tu neprekračuje limitnú hodnotou (40 μg⋅m–3). Namerané hodnoty NO2 si celý rok udržujú relatívne konštantnú 
úroveň bez sezónnych výkyvov. Priemerné ročné koncentrácie na pozaďových staniciach dosahovali hodnoty do 
20 μg⋅m–3. Celkovo je znečistenie ovzdušia touto látkou v Prešovskom kraji na relatívne nízkej úrovni. Na piatich 

staniciach boli priemerné koncentrácie NO2 v roku 2021 nižšie alebo rovné ako odporúčanie WHO (10 μg⋅m–3), 
ktoré je výrazne prísnejšie než limity EÚ. Benzo(a)pyrén sa v Prešovskom kraji monitoruje na dvoch 
monitorovacích staniciach – na Starine a v Starej Lesnej. Cieľová hodnota pre benzo(a)pyrén (1 ng⋅m–3) 
prekročená nebola. 
  V roku 2020 v okrese Vranov nad Topľou emisie [t] a merné územné emisie [t.km–2] základných 
znečisťujúcich látok vypustených z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov dosiahli hodnoty: 
 

emisie [t] merné územné emisie [t.km–2] 

TZL SO2 NO2 CO TZL SO2 NO2 CO 

441,9 306,1 1 142,3 2 616,6 0,6 0,4 1,5 3,4 
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Poznámka: Merné územné emisie za uvedený rok predstavujú množstvo emisií v tonách, ktoré bolo vypustené z veľkých a 
stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a ktoré pripadá v danom okrese na jeden km2 

 

Podľa údajov ŠÚ SR emisie a merné emisie v okresoch s najväčšími mernými emisiami v rámci Slovenska v roku 
2019 boli nasledujúce v okrese Vranov nad Topľou:  tuhé emisie – 0, SO2 : 306,14 t/rok  a 0,40 t/rok/km2; NOx 0, 
CO – 0. 
 
Hodnotenie kvality povrchových vôd  
 

BILANČNÝ STAV KVALITY POVRCHOVEJ VODY  
Všeobecné fyzikálno-chemické a hydrobiologické ukazovatele 
Podľa údajov MŽP SR a SHMÚ v dokumente Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody v SR v roku 
2020 z decembra 2021 v čiastkovom povodí Bodrogu bolo v roku 2020 bilančne hodnotených 11 miest z 
vybraného počtu 12 miest (v mieste Topľa - Božčice neboli stanovené). Všeobecné fyzikálno-chemické a 
hydrobiologické ukazovatele zodpovedali priaznivému bilančnému stavu (A) v 2 miestach a v 6 miestach bol 
napätý bilančný stav (B). Pasívny bilančný stav (C) bol zistený v 3 miestach s určujúcimi ukazovateľmi CHSKCr, 
Pcelk. a chlorofyl-a. Pasívny bilančný stav (C) pretrváva v bilancovaných miestach Trnávka-1 - Hriadky a Tisa - 
Zemplénagard. 
Relevantné syntetické a nesyntetické látky pre SR (RL)  V čiastkovom povodí Bodrogu bolo v roku 2020 bilančne 
hodnotených 9 miest pre RP a 6 miest pre NPK. Relevantné látky zodpovedali priaznivému BS (A). 
Prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky (PL)  V čiastkovom povodí Bodrogu bolo v roku 2020 
bilancovaných 8 miest. Prioritné látky pre NPK zodpovedali priaznivému bilančnému stavu (A) vo všetkých 
miestach. Priaznivý BS (A) pre RP bol zaznamenaný v 6 miestach, napätý BS (B) v 1 mieste a pasívny BS (C) v 
1 mieste (fluorantén). 
Znečistenie vypúšťané do povrchových vôd v roku 2020 v čiastkovom povodí Bodrogu: 
 

Čiastkové 
povodie 

Množstvo 
odpad. vôd 
[tis.m3 .r-1 ] 

BSK5 

(ATM) 
CHSKCr Ncelk. Pcelk. 

[t.r-1 ] 

Bodrog 33 782,260 329,561 1 828,794 196,523 14,518 

 
 V roku 2020 celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných v SR do povrchových vôd predstavovalo 
636 640,132 tis.m3 .rok-1, vypúšťané znečistenie vyjadrené ukazovateľmi BSK5 (ATM) množstvo 2 980,401 t.rok-1, 
CHSKCr množstvo 16 569,909 t.rok-1, Ncelk. množstvo 3 424,720 t.rok-1 a Pcelk. množstvo 282,948 t.rok-1 .  
 Z celkového množstva vypúšťaných odpadových vôd z bodových zdrojov znečistenia evidovaných v 
databáze Súhrnnej evidencie o vodách za rok 2020 bolo 94% odpadových vôd čistených. Najväčší podiel 
odpadových vôd (64%) majú splaškové a komunálne odpadové vody, ktorých produkované znečistenie 
predstavuje 87 131,225 t.rok-1 BSK5 (ATM) a 198 137,410 t.rok-1 CHSKCr, z toho vypúšťané znečistenie tvorí 
2,4% v prípade BSK5 (ATM) a 4,4% v prípade CHSKCr. Produkované znečistenie priemyselných odpadových vôd 
predstavuje 13 703.307 t.rok-1 BSK5 (ATM) a 41 429,139 t.rok-1 CHSKCr, z toho vypúšťané znečistenie tvorí 6,0% 
v prípade BSK5 (ATM) a 18,7% v prípade CHSKCr. Pomer produkovaného a vypúšťaného znečistenia je v 
skutočnosti ešte výraznejší, pretože z celkového počtu 1601 zdrojov znečistenia oznámených za rok 2020 do 
Súhrnnej evidencie o vodách, len 930 zdrojov znečistenia oznámilo aj produkované znečistenie v odpadových 
vodách. 

V roku 2020 boli požiadavky na kvalitu povrchovej vody uvedené v prílohe č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. 
z. splnené vo všetkých hodnotených miestach v nasledovných všeobecných ukazovateľoch (časť A): Mg, Mn, Na, 
Co, Se, V, RL105, RL550, povrchovo aktívne látky aniónové (PAL-A), chlórbenzén (CB), dichlórbenzény (DCB), 
1,2-cis-dichlóretén (1,2-DCE), 2-monochlórfenol (CP), 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-TCP) a pre ukazovatele 
rádioaktivity (časť D): celková objemová aktivita alfa a beta (aV,ca aV,cb), trícium (3 H), stroncium (90Sr), cézium 
(137Cs). Najviac prekročení limitných hodnôt vo všeobecných ukazovateľoch (časť A) bolo v ukazovateli 
dusitanový dusík vo všetkých čiastkových povodiach. 

Požiadavky na kvalitu povrchovej vody, uvedené v prílohe č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. a prílohe č. 1 
NV SR č. 167/2015 Z. z. pre skupinu nesyntetických látok (časť B), neboli splnené v ukazovateľoch: As, Zn, Cu, 
Cr, Cd, Ni a Pb a pre skupinu syntetických látok (časť C) v ukazovateľoch: kyanidy celkové, PCB a jeho 
kongenéry (8, 28, 52, 101). Zo skupiny hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov (časť E) neboli 
splnené požiadavky v nasledovných ukazovateľoch: sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu, 
chlorofyl-a, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky a kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 22 °C. 
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Ročný priemer ENK (podľa prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z.) zo skupiny látok polycyklických 
aromatických uhľovodíkov– PAU bol prekročený v ukazovateľoch fluorantén, benzo(a) pyrén, benzo(b)fluórantén, 
benzo(k)fluórantén, benzo(g,h,i) perylén, antracén, oktylfenol ((4-(1,1‘,3,3‘-tetrametylbutyl) fenol)), nonylfenol, 
pentachlórfenol, cyklodiénové pesticídy a chlórpyrifos, zlúčeniny tributylcínu a heptachlór. 
 

Počet monitorovaných miest a ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody v 
ukazovateľoch A a E (2020) 
 

Medzinárodné 
povodie 

Čiastkové 
povodie 

Počet monitorovaných 
miest v čiastkovom povodí 

Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy 
č.1 NV SR č. 269/2010 Z. z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. 

sledované 
nespĺňajúce 
požiadavky 

Všeobecné 
ukazovatele 

hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele (E) 

Dunaj Bodrog 38 27 

O2, CHSKCr, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, 
Pcelk., Ca, NEL UV, 
AOX 

ABUfy, CHLa, SIbios, EK, KB, TKB, KM22 
abundancia fytoplankónu, sapróbny index 
biosestónu, termotolerantné kol.baktérie, 
chorofyl-a, črevné enterokoky, koliformné 
baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC 

Ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody v ukazovateľoch B a C (2020) 
 

Medzinárodné 
povodie 

Čiastkové 
povodie 

Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 

nesyntetické látky (B) syntetické látky (C) 

Dunaj Bodrog  
B(b)fluórantén (NPK), B(ghi) perylén (NPK), FLU (RP), PCB 
a jeho kongenéry (8,28, 52, 101) (RP), B(a)P (RP)*,  

* – Potenciálne nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z. (< 12 meraní za rok).  
RP – prekročenie ročného priemeru.  
NPK – prekročenie najvyššej prípustnej koncentrácie 

 

Kvalita podzemných vôd a stav útvarov podzemných vôd 
Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo vyhodnotených:  
• 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave – 7 kvartérnych a 4 predkvartérnych  
• 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave  
Dobrý chemický stav bol indikovaný v 85,3 % počtu útvarov podzemných vôd, čo predstavuje plochu 46 507 km2 
(77,9 % z celkovej plochy útvarov). Zlý stav bol indikovaný v 14,7 % počtu útvarov podzemnej vody, čo 
predstavuje plochu 13 215 km2 (22,1 % z celkovej plochy útvarov). 
 

PQ - 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople  
Povodie: Bodrog 4-30-09  Plocha: 952,90 km2   Kategória preskúmanosti: P2  
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 543,54 l.s-1  (0-14,06-41-108-228/20,4-73-59,08-0)  
z toho termálne vody: 44,74 l.s-1  (0-3,74-41-0-0/0-0-0-0)  
Odber (2020): 57,35 l.s-1  účel využitia: (50,8-0-0,15-2,22-0-0,01-4,17)  
z toho termálne vody: 0,56 l.s-1  (0-0-0-0-0-0-0,56)  
Odber (2019): 58,05 l.s-1  účel využitia: (51,74-0-0-2,51-0-1,71-2,09) 
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,70 l.s-1  Bilančný stav: dobrý 
 

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru  
Plocha: 35,70 km2  
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 150,00 l.s-1  (0-1,15-0-59-72/0-14-3,85-0)  
Odber: 33,52 l.s-1 Bilančný stav: dobrý 
 

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce  
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 225,60 l.s-1  (0-4,3-0-36-110,9/17,4-23,9-33,1-0)  
Odber: 14,65 l.s-1  Bilančný stav: dobrý 
 

BG 20 - čiastkový rajón paleogénu  
Plocha: 917,20 km2  
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 348,80 l.s-1  (0-4,87-4,3-49-156/20,4-59-55,23-0)  
Odber: 23,27 l.s-1  Bilančný stav: dobrý 
 

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce  
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 225,60 l.s-1  (0-4,3-0-36-110,9/17,4-23,9-33,1-0)  
Odber: 14,65 l.s-1  Bilančný stav: dobrý 
 

Termálne a minerálne vody  
Rajón: PQ 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople  
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,74 l.s-1  (0-3,74-41-0-0/0-0-0-0)  
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Odber: 0,56 l.s-1  (0-0-0-0-0-0-0,56)  
Bilančný stav: dobrý 
 

Názov 
lokality 

Zdroj Okres 
Oblasť 
povodia 

Čiastko
vý rajón 

Bilančný 
profil 

Geotermál
na 

štruktúra 

Využiteľné množstvá Zhodnotenie využívania 

Kat. 
Množstvo 

(l.s-1) 

Teplo
ta 

( oC) 

Kvalita 
vody 

(chem. 
typ, 
plyn) 

Odb
er 

(l.s-1) 

Bilanč
ný stav 

Poznám
ka 

Hanušov
ce nad 
Topľou  

GTH
-3 

VT Bodrog  BG-20  5000 
Kapušians

ka 
C 11,00   0,00  dobrý 

Fiktívny 
vrt 

Zdroj: SHMÚ: Vodohospodárska bilancia SR – Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2020 
 

 
 
Hodnotenie kvality podzemných vôd v roku 2020:  
 V rámci VHB kvality PzV za rok 2020 bolo spracovaných 141 hydrogeologických rajónov. Z toho 
hodnotených bolo 122 rajónov a v 19 rajónoch zatiaľ nebola monitorovaná kvalita podzemných 13 vôd. V 39 
rajónoch sa nachádza 1 objekt, v 26 rajónoch sa nachádzajú 2 objekty a v 57 rajónoch sa nachádza 3 a viac 
objektov štátnej hydrologickej siete monitorovania kvality podzemných vôd. V hodnotenom období 2020 z 
celkového počtu 141 hydrogeologických rajónov Slovenska bol na základe bilančného spracovania hodnotený 
bilančný stav ako priaznivý v 66 rajónoch, napätý v 9 rajónoch a pasívny v 47 rajónoch. Bilančne nebolo 
vyhodnotených 19 rajónov. 
 

 Útvar podzemnej vody SK1001300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople bol 
vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 35,941 km2. Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento 
útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave. 
 Útvar podzemnej vody SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového 
pásma bol vymedzený ako útvar podzemných vôd predkvartérnych hornín s plochou 4106,788 km2. Na základe 
hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.  
 

Hodnotenie bilančného stavu kvality podzemných vôd v porovnaní s rokom 2019:  
 Celkovo bolo v roku 2020 v rámci 122 hodnotených rajónov 127 objektov štátnej hydrologickej siete 
monitorovania kvality podzemných vôd s pasívnou (87) alebo napätou bilanciou (40), v roku 2019 to bolo v rámci 
122 hodnotených rajónov 133 objektov (pasívny BS – 80, napätý BS – 53). 
 Z uvedených porovnaní bilančných stavov v rokoch 2019 a 2020 konštatujeme mierne percentuálne 
zvýšenie priaznivého bilančného stavu pre ukazovatele CHSKMn a NH4

+ , naopak mierne zníženie priaznivého 
bilančného stavu nastalo pri ukazovateli RL105. Mierne zvýšenie pasívneho bilančného stavu pozorujeme pri 
ukazovateľoch RL105 a CHSKMn, a mierne zníženie pasívneho bilančného stavu pri ukazovateľoch vodivosť a 
NH4

+. Žiadne zmeny bilančných stavov nenastali pri ukazovateľoch NO3 - a NO2 -. K zmenám bilančného stavu v 
roku 2020 porovnaním s rokom 2019 došlo v 47 pozorovacích objektoch: v 21 objektoch sa zlepšil bilančný stav, 
v 26 objektoch sa bilančný stav zhoršil. 
 
Odpady  
Prehľad produkcie komunálnych odpadov (t) ako aj spôsob nakladania s týmito odpadmi  Prešovskom kraji 
a okrese Vranov nad Topľou v roku 2020 je uvedený v tabuľke: 
 

 
Prešovský kraj 

Okres Vranov nad 
Topľou 

Komunálny odpad spolu (t) 307 980,0  23 124,00 

Z toho zhodnotenie 

materiálové 64 776,7 5 870,43 

energetické 1 476,6 - 

spätné získanie organických látok  74 531,2 2 958,78 

z toho kompostovaním 38 243,8 1 553,96 

využitie odpadu na úpravu terénu - - 

iný spôsob zhodnocovania 74,7 - 

Zneškodňovanie 

skládkovaním 167 248,0 14 294,79 

spaľovaním bez energ. využitia 4,4 - 

zneškodňovanie iným spôsobom 19,6 - 

iné nakladanie 2 848,8 - 
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Relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom podľa údajov štatistického úradu za rok 
2020: 

 Slovenská republika Prešovský kraj 

Množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa v kg/obyv. 478,30 372,43 

Množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu na obyvateľa 
v   kg/obyvateľa 

249,16 166,71 

Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu na 
obyvateľa v   kg/obyvateľa 

217,93 202,28 

Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu z celkového 
komunálneho odpadu (%) 

52,09 44,76 

Miera recyklácie komunálneho odpadu (%) 44,63 44,26 

Miera skládkovania komunálneho odpadu (%) 45,54 54,30 
 

 

V obci Bystré sú zabezpečené komplexné profesionálne služby v odpadovom hospodárstve: - v obci je 
zavedený komplexný separovaný zber odpadu - plasty, papier, kovy, sklo, textil, biologický rozložiteľný odpad, 
drobný stavebný odpad. Obec Bystré je prevádzkovateľom zberného dvora „Ekodvor v obci Bystré“.  

V Bystrom bola roku 2021 podľa údajov obce úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  45,24 %.  
 

 
 

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE 

 
IV.1. Požiadavky na vstupy  
 

 Záber pôdy 
Pri realizácii navrhovanej činnosti nie je predpoklad záberu poľnohospodárskej pôdy, pretože 

navrhovaná činnosť je lokalizovaná v zastavanom území, v areáli existujúceho závodu, kde sú pozemky 
evidované ako zastavaná plocha a nádvorie, resp. ostatná plocha vo vlastníctve navrhovateľa. Technológia je 
umiestnená v existujúcich objektoch závodu, alebo v ich blízkosti v existujúcich hraniciach oploteného areálu 
závodu. Posudzovaná činnosť bude prevádzkovaná v existujúcom areáli v priemyselnej  oblasti obce Bystré, 
z toho dôvodu nedôjde k zabratiu novej pôdy ani k rozšíreniu areálu. Prístup do jednotlivých objektov 
priemyselných súborov pre motorové vozidlá je zabezpečený po existujúcich spevnených komunikáciách.  
Spôsob užívania pozemku podľa Výpisu z listu vlastníctva č.1483 zo dňa 27.06.2022: 
 Parc.č. KN-C: 839, - pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, (16) 
 Parc.č. KN-C: 837, 838, 840, 599, 842, 843, 844/1, 844,/2 845, 846, 847/2, 847/3, 847/4, 847/5,1847/6, 

847/7, 847/8, 847/9, 847/10, 847/11, 847/12, 847/13, 847/17, 847/19, 847/20, 847/21, 847/22, 847/23, 
847/24, 847/25, 847/26, 847/27, 847/28, 847/29, 847/30, 847/31,  847/33, 847/34, 847/35, 847/36, 847/37 
847/38, 847/41, 847/42, 847/45, 847/46, 847/48, 847/50, 847/52 - pozemok, na ktorom je postavená 
nebytová budova bez označenia súpisným číslom,(17) 

 Parc.č. KN-C: 847/1, 847/15, 847/39,  847/47, 847/51, 847/53 - pozemky, na ktorých je dvor, (18) 
 Parc.č. KN-C: 847/14, 847/18, 847/32, 847/55 - pozemok, na ktorom sú postavené inžinierske stavby - 

cestné, miestne a účelové komunikácie, nekryté parkovisko a ich súčasti,(22) 
 Parc.č. KN-C: 831, 848 - pozemok, na ktorom sú postavené inžinierske stavby - cestné, miestne a účelové 

komunikácie, nekryté parkovisko a ich súčasti,(29) 
 
 spotreba vody 

 V závode navrhovateľ využíva  vodu  z vlastných studní  (PASTOVNÍK). Voda spĺňa požiadavky  na 
pitnú vodu (podľa rozborov). V prípade poruchy  je možnosť pripojenia na rozvod pitnej vody z verejnej siete 
VVaK. Pri prevádzke rekonštruovanej pecnej linky bude využívaná voda v niektorých prevádzkových súboroch. 
Ide o technologickú vodu, ktorá sa bude odparovať v priebehu technologických procesov. Z toho dôvodu nebude 
vznikať z prevádzky žiadna odpadová voda. 
Spotreba vody v navrhovaných prevádzkových súboroch. 
 

Prevádzkový súbor Spotreba vody [m3/h] 

PS 13 - SNCR Systém 0,5 

PS 18 - Odprašovanie pecnej linky a mlynice suroviny 4,5 

Celkom 5,0 
 

Poznámka: pre PS 13 – SNCR systém sa uvažuje s vodou iba pre preplach zariadenie. 
Poznámka:  Pre prípad ďalšieho rozvoja pecnej linky je potrebné uvažovať so spotrebou vody v PS18-6 m3/hod. 
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 ostatné surovinové a energetické zdroje  
 

Suroviny: 
Ako hlavný komponent surovinovej zmesi sa používa surovina na báze vápenca. K tejto hlavnej surovine 

sa do zmesi pridávajú ďalšie komponenty, ktoré umožňujú výpal a určujú výsledné vlastnosti slinku. 
Surovinové komponenty sú hlavné a pomocné (korekcia). K tým prvým patrí vápenec, alebo iná 

vápenatá látka a hlinité zložky (hlina, bridlica, sliene). Väčšinou vápenatá zložka tvorí okolo 40 - 80%, hlinité 
zložky okolo 20 – 60%. Tieto zložky zabezpečujú správny obsah uhličitanu vápenatého. Jeho optimálne 
množstvo sa vyjadruje ako tzv. sýtenie. To možno vyjadriť rôznymi modulmi, v Európe sa najčastejšie používa 
modul LSF (Lime Saturation Factor). Jeho hodnota sa pre bežný portlandský slinok pohybuje v rozmedzí 94 – 98. 
Pre správnu chémiu slinku nestačí mať len správny obsah vápennej zložky, je potrebné korigovať i správny 
obsah ďalších oxidov potrebných pre dobrý slinok. K tým patria zložky hlinité, železité a kremičité. K tomuto účelu 
sa využívajú korekcie. Obecne sa nazývajú podľa zložky, ktorej obsah zvyšujú: hlinité (bauxit, laterit), železité 
(kýzové výpalky, oceliarska troska), kremičité (piesok, pieskovec). Ich obsah je nízky, väčšinou do 5%. Pre každé 
zloženie hlavných komponentov je potrebné použiť inú korekciu, tak aby bol v surovine vzájomný optimálny 
pomer CaO, Al2O3, Fe2O3 a SiO2. Tieto pomery, okrem LSF, vyjadrujú silikátový a aluminátový modul – SR 
(Silicate Ratio) a AR (Aluminate Ratio). Hodnota modulov pre optimálny portlandský slinok sú: SR: 2,2 – 2,6   a 
AR: 1,6 – 2,2. Tieto moduly majú vplyv na tvorbu taveniny a paliteľnost slinku. A v konečnom dôsledku na 
pevnosť, tuhnutie a hydratačné teplo cementu. 

Všetky tieto požiadavky potom vyústia do optimálneho zloženia cementárenskej múčky. Múčka zložená 
iba z dvoch hlavných komponentov je veľmi vzácna. Aby boli dosiahnuté všetky požadované moduly 
cementárenskej múčky, je potrebné použiť 1 až 2 korekcie.  Teda 3-komponentná, alebo 4-komponentná zmes. 
Pre tvorbu správnej surovinovej múčky, je potrebné vytvoriť vždy také zloženie, ktoré v nej zachová požadované 
moduly a maximálne dovolené obsahy škodlivín. Tak bude zabezpečená požadovaná kvalita slinku. 
 

Na  výrobu slinku budú používané napríklad nasledujúce suroviny: 
 

Surovina % vlhkosti 
Veľkosť zŕn 

[mm] 
Sypná 

hmotnosť [t/m3] 

Vápenec 2 0 – 40 1,6 

Slieň zmes (75% červený slieň + 25% šedý slieň) 7,8 0 – 40 1,6 

Železitá korekcia 10 0 – 10 1,4 

Piesok 10 0 – 20 1,5 
 

Percentuálne zloženie surovinovej múčky vstupujúcej do výmenníka 
 

Surovina [%] v sur. múčky 

Vápenec 41,8 

Slieň zmes (75% červený slieň + 25% šedý slieň) 54,9 

Železitá korekcia 1,1 

Piesok 2,2 

Surovinová múčka 100 

Vlhkosť suroviny na vstupu do výmenníka 0,5 %. 
Pozn.: Pomer vstup surovinová múčka / výstup slinok je 1,615 
 
Celková spotreba surovín (v nevysušenom stave) pre uvedený príklad: 
 

Surovina [t/deň] 

Vápenec 306 

Slieň zmes (75% červený slieň + 25% šedý slieň) 414 

Železitá korekcia 8,4 

Piesok 16,8 

 
Vápenec bude do prevádzky dopravovaný po železnici – predpokladá sa dovoz z dobývacieho priestoru Jaklovce 
- Kurtova Skala. Slieň bude dopravovaný nákladnými autami po ceste I/18 z dobývacieho priestoru Skrabské. 
 
Palivá 
Ako základné palivo pre prevádzku pecnej linky bude použité čierne uhlie.  
Pre nájazd linky, vysušenie výmuroviek bude použitý zemný plyn. Prevádzka na zemný plyn sa predpokladá iba  
v prípadoch výpadku dodávky uhlia alebo poruchy na zariadeniach PS 24 mlynica uhlia.  
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Linka tiež umožňuje spaľovanie iných palív, príp. ich kombináciu. Ide o nasledujúce palivá:  LPG, metán, metanol, 
etanol, vodík a rôzne palivá  na báze 100% biomasy. 

 
Nasledujúce spotreby paliva sú uvedené pre čierne uhle a zemný plyn.   
 

Spotreba palív 
Na prevádzku pecnej linky sa uvažuje s čiernym uhlím o predpokladanej výhrevnosti 27 - 30 MJ/kg. 
 

Predpokladaná spotreba pri používaní 100%  čierneho uhlia na prevádzku novej pecnej linky: 
 

Palivo [t/h] [t/deň] 

Čierne uhlie 2,46 – 2,6 57,6 – 62,4 

 
Zemný plyn bude použitý len v prípadoch uvedených vyššie. Prevádzka na toto palivo bude prebiehať len radovo 
v hodinách, resp. jednotiek dní za rok. Požadovaný tlak na vstupu do regulačnej rady je 3 bary. 
 

Predpokladaná spotreba pri  100% zemného plynu na prevádzku novej pecnej linky: 
 

Palivo Prevádzkový súbor [m3/h] [m3/deň] 

Zemný plyn 
20 2 000 48 000 

24 100 2 400 

 
Pre prevádzkový súbor PS24 sa predpokladá použitie len v prípade, keď pec nie je v prevádzke a je potrebné 
pripraviť palivo na nábeh. Pre súbor PS20 je predpoklad použitia pri nábehu pecnej linky na dosiahnutie 
optimálnych podmienok prevádzky s uhlím a v prípade technických porúch dávkovania uhlia a ostatných BIO 
palív.  

Stlačený vzduch  
Niektoré technologické zariadenia budú vyžadovať na prevádzku stlačený vzduch. 
Stlačený vzduch bude pripravovaný v PS 38 – Kompresorovňa a následne rozvádzaný do prevádzkových 
súborov a k jednotlivým zariadeniam. Stlačený vzduch bude mať dve kvality (podľa ISO 8573-1). Tlak v tlakových 
vzdušniciach sa bude udržovať na hodnote 6-8 bar. 
Celková spotreba stlačeného vzduchu je nasledujúca: 

 

Kvalita stlačeného vzduchu Spotreba [Nm3/h] 

Prachové častice Voda Olej  

2 2 2 500 

4 4 4 110 

 
        Teplo 

Zdroj a spôsob vykurovania a ohrev vody existujúcich prevádzkových budov,  administratívnej budovy, 
zdravotného strediska, ubytovne atď.  je zabezpečené centrálnou plynovou kotolňou. Hlavným vykurovacím 
médiom je zemný plyn, odvod spalín je komínom. 

 Plyn 
 Plynofikácia prevádzky je riešená plynovodom 100 kPa + 2ks RS 100/20 kPa.  Plyn sa využíva na 
kúrenie, TUV, sušenie surovín.  Celková spotreba plynu v závode Bystré za rok 2021 bola 295.921 m3. 
 

 Elektrická energia 
Dodávka  elektrickej  energie pre Zeocem, a.s.  je zabezpečená z  22 kV VN liniek  napájaných  z 

rozvodne Vranov n/T ,  následne sa v našej VN rozvodni transformuje  na 6 kV  a  0,4kV. MRK  22 kV liniek  je 
5MW 
Spotreba elektrickej energie v závode ZEOCEM Bystré za rok 2021 bola 11.848 MWh (nulový variant).  
 

Posudzovaný variant - celkový inštalovaný výkon technologického zariadenia je 6 350 kWh. 
 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Inštalovaný príkon  

Technologické zariadenie VN 22 kV :   0 kW 
Technologické zariadenie NN 690 V :   2000 kW 
Technologické zariadenie NN 400 V : ≈  3850 kW 
Osvetlenie, žeriavy a pod. NN 230/400 V : ≈   250 kW 
Celkový inštalovaný výkon technologického zariadenia je 6 100 kW 
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 dopravná a iná infraštruktúra 
Posudzovaná prevádzka je sprístupnená z cesty I/18 Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov –

 Michalovce. Jej celková dĺžka je 304 km. Cesta I/18 v tomto úseku je aj tranzitnou komunikáciou, čo platí najmä 
pre nákladnú dopravu, ktorá má temer 25% podiel v dopravnom prúde. Tento podiel ťažkej nákladnej dopravy by 
sa mohol v budúcnosti zmeniť vplyvom vyššieho hospodárskeho rastu regiónu. Dopravné zaťaženie cesty I/18 na 
základe predpokladov tvorí predovšetkým doprava do zamestnania, pracovné cesty predovšetkým osobným 
vozidlom, doprava za turistikou.  

Z dopravného sčítania v roku 2015 vyplýva, že cesta je pomerne silne dopravne zaťažená. Podľa údajov 
Slovenskej správy ciest z celoštátneho dopravného sčítania v roku 2015 intenzita dopravy na ceste I/18 je 
zdokumentovaná na  sčítacom úseku 410 – 7 827 vozidiel/24 hod., z toho počtu 5 889 tvoria osobné automobily 
a nákladná doprava tvorí 24,26% z dopravného prúdu. 

Vstup do areálu závodu je priamo z cesty I/18 odbočením. Vnútroareálové komunikácie sú spevnené, 
s asfaltovým povrchom. 
Areál závodu má zabezpečené priame napojenie na železničnú trať prostredníctvom vlastnej železničnej vlečky. 

 

Suroviny sa budú do závodu dopravovať po železnici a nákladnými autami. Železničná doprava je 
zabezpečená po existujúcej štátnej železnici, z ktorej je do areálu závodu zriadená železničná vlečka. 
Automobilová doprava sa bude uskutočňovať po ceste I/18, ktorá vedie popred areál závodu. Vnútroareálová 
doprava je vybudovaná v postačujúcej kvalite. 

 

Doprava viazaná na prevádzku ZEOCEM-u, a.s. – dopravné intenzity: 
 

Súčasný stav v roku 2021 – nulový variant 
a) Dovoz surovín a materiálov do závodu:  

Cestná doprava preprava 239.474 t - predstavuje 9.223 nákladných áut (plachty + sklápače) /rok 
Železničná doprava preprava 25.548 t - predstavuje 488 vozňov  
Celkom preprava 239.474 t 
 

b) Expedícia produktov zo závodu: 
Cestná doprava preprava 225.342 t - predstavuje 9.014 nákladných áut (plachty + sklápače) /rok 
Železničná doprava preprava 453 t - predstavuje 11 vozňov  
Celkom preprava 225.795 t  

 

Nárast intenzity dopravy súvisiaci s realizáciou navrhovanej činnosti – rekonštrukciou pecnej linky  
a) Dovoz surovín, palív, materiálov do závodu pre výrobu slinku:  

Cestná doprava preprava 165.923 t  - predstavuje 6.637 nákladných áut (plachty + sklápače) za rok 
Železničná doprava preprava 131.761 t  - predstavuje 2.432 vozňov /rok 
Celkom preprava 297.684 t  
 

b) Dovoz surovín, materiálov pre výrobu cementu:  
Cestná doprava preprava 87.958 t - predstavuje 3.359 nákladných áut (sklápače) /rok 
 

c) Expedícia (vývoz) cementov zo závodu:  
Cestná doprava preprava 251.308 t  - predstavuje 9.719 nákladných áut (plachty +cisterny)/rok 
 

V súčasnosti opúšťa závod 140 áut denne, pri realizácii navrhovanej činnosti ich počet vzrastie na 
152 áut denne. 

 

 nároky na pracovné sily 
Na obsluhu rekonštruovanej pecnej linky sa uvažuje s celkom 50 až 100 nových pracovných miest  
 

 lné nároky  
Neboli identifikované. 
 
IV.2. Údaje o výstupoch  
 

 ovzdušie 
 

V súčasnosti sú v závode ZEOCEM v Bystrom prevádzkované nasledujúce zdroje znečistenia ovzdušia: 
- stredné zdroje znečistenia ovzdušia kategória: 3. Výroba nekovových minerálnych produktov, 3.2. stredný 

zdroj znečisťovania ovzdušia, 3.2.3. Ťažba, úprava a spracovanie silikátových surovín - prevádzkované na 
základe súhlasu OÚ vo Vranove nad Topľou č. 2003/02964-02/Va zo dňa 16.04.2003.– suška č.2, suška č.3, 
drvič zeolitu, mlyn č.1, mlyn č.2, mlyn č.3, mlyn č.4, balička cementu, dopravné cesty, balička export, balička -
1 ventilová. Znečisťujúca látka TL 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michalovce
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- stredný zdroj znečistenia ovzdušia kategória: 3. Výroba nekovových minerálnych produktov,  3.11.2. Ťažba 
a spracovanie silikátových surovín a iných surovín a výrobu stavebných materiálov alebo s iných priemyselne 
využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave - prevádzkované na základe 
súhlasu OÚ vo Vranove nad Topľou č. OU-VT-OSZP-2016/002825-02 zo dňa 10.03.2016.– drviaca linka- 
doplnenie zásobníkového sila č.7, vrátane doplnenia dopravných ciest, drviča a výdajného miesta. 
Znečisťujúca látka TZL 
 

- stredný zdroj znečistenia ovzdušia kategória: 3. Výroba nekovových minerálnych produktov,  3.11.2. Ťažba 
a spracovanie silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo s iných 
priemyselne využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave - prevádzkované na 
základe súhlasu OÚ vo Vranove nad Topľou č. OU-VT-OSZP-2019/011355-02/Va zo dňa 08.11.2019.– nová 
drviaca linka v objekte slinkovne a budovy bývalých pecí - doplnenie dopravných ciest zavážania drviacej 
linky vstupnou surovinou – zeolitom, podávanie a triedenie a zásobníky jemných vytriedených frakcií, výduch 
č.1 a súvisiace VZT potrubné rozvody, pásový dopravník (násypka a výsypka) na expedíciu vytriedených 
frakcií zeolitov. Znečisťujúca látka TZL 

 
Zdroje znečistenia ovzdušia v závode ZEOCEM, a.s. nulový variant: 

 
 

súčasný stav – nulový variant 

zdroj Znečisťujúca látka 

Kotol K1  TZL, SO2, NOx, CO, TOC 

Kotol K2 TZL, SO2, NOx, CO, TOC 

Sušiareň č. 2 TZL, SO2, NOx, CO, TOC 

Sušiareň č. 3  TZL, SO2, NOx, CO, TOC 

Spracovanie silikátových surovín  TZL 

Spracovanie silikátových surovín - Drvič zeolitu TZL 

Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 1 TZL 

Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 2 TZL 

Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 3  TZL 

Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 4 TZL 

Spracovanie silikátových surovín Balička HB TZL 

Spracovanie silikátových surovín Dopravné cesty TZL 

Spracovanie silikátových surovín Balička export TZL 

Spracovanie silikátových surovín Balička 1-ventilovaná TZL 

Spracovanie silikátových surovín Expedícia silo C2  TZL 

Spracovanie silikátových surovín Triedič zeolitu  TZL 

Spracovanie silikátových surovín Drviaca linka 414 TZL 

Spracovanie silikátových surovín Pásový dopravník 405 TZL 

Spracovanie silikátových surovín Sušiareň č. 2 – doprava TZL 

Spracovanie silikátových surovín Sušiareň č. 3 – doprava TZL 

Silo mlyna č. 1 TZL 

Expedícia klinomixu  TZL 

Doprava skalice TZL 

 
 
Zdroje znečisťujúcich látok – navrhovaná činnosť 
 

Podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z  MŽP SR o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, 
o technických požiadavkách a podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii 
zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení 
neskorších predpisov sú všetky zdroje znečistenia ovzdušia navrhovanej činnosti zaradené  

podľa prílohy č. 1 Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov – zaradené do kategórie 3. Výroba 
nekovových minerálnych produktov, 3.2. výroba cementu s projektovanou výrobnou  kapacitou  cementového 
slinku v t/deň >0 ako stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. 
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Zdroje znečisťujúcich látok – navrhovaná činnosť 

zdroj Znečisťujúca látka 

PS 6 Vykládka a doprava surovín TZL 

PS 10 Mlynica suroviny TZL 

PS 10 Mlynica suroviny – doprava pred mlynom TZL 

PS 10 Mlynica suroviny – doprava za mlynom TZL 

PS 11 Homogenizačné silo TZL 

PS 12.1 Dávkovanie surovinovej múčky  TZL 

PS 12.2 Skladovanie a expedícia mletých surovín  TZL 

PS 18 Odprašovanie pecnej linky a mlynice suroviny TZL, SO2, NOx, NH3 

PS 19 Odprašovanie chladiča slinku TZL, SO2, NOx, CO 

PS 24 Mlynica uhlia TZL 

PS 25 Dávkovanie a doprava práškového uhlia TZL 

PS 26 Doprava a skladovanie slinku – do skladu TZL 

PS 26 Doprava a skladovanie slinku – zo skladu TZL 

 
Emisie znečisťujúcich látok  
Pre zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia v predmetnej oblasti v okolí umiestnenia 
navrhovanej činnosti bola vypracovaná oprávnenou osobou rozptylová štúdia. Predmetom rozptylovej štúdie 
bolo určenie miery vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia v 
predmetnej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre súčasný stav, resp. nulový 
variant - stav, keď sa navrhovaná činnosť nebude realizovať a navrhovaný stav, resp. stav, keď sa 
navrhovaná činnosť bude realizovať,  pri zohľadnení všetkých identifikovaných zdrojov znečisťujúcich látok v 
členení na: bodové zdroje, plošné zdroje a  líniové zdroje, a to na úrovni najbližšie trvalej obytnej zástavby 
(hygienicky chránených objektoch), resp. na miestach kde má verejnosť neobmedzený prístup. 
Matematickým modelom vypočítané maximálne krátkodobé a priemerné ročné koncentrácie boli porovnané s 
príslušnými limitnými hodnotami. Výsledky sú spracované aj grafickou formou tzv. izočiar rozptylu emisií z 
príslušných zdrojov znečisťovania ovzdušia navrhovanej činnosti. Rozptylová štúdia tvorí nedeliteľnú súčasť 
Zámeru, preto sa podrobnejšie údaje z výsledkov modelových výpočtov v zámere neuvádzajú. 

 

Emisie znečisťujúcich látok – Súčasný stav (nulový variant) 
zdroj Znečisťujúca 

látka 
Emisie ZL (kg/h) 

Kotol K1  

TZL 0,00028 

SO2 0,00003 

NOx 0,00542 

CO 0,00219 

TOC 0,00036 

Kotol K2 

TZL 0,00028 

SO2 0,00003 

NOx 0,00542 

CO 0,00219 

TOC 0,00036 

Sušiareň č. 2 

TZL 0,02919 

SO2 0,00350 

NOx 0,64209 

CO 0,21525 

TOC 0,02736 

Sušiareň č. 3  

TZL 0,02892 

SO2 0,00347 

NOx 0,63620 

CO 0,21327 

TOC 0,02711 

Spracovanie silikátových surovín  TZL - 

Spracovanie silikátových surovín - Drvič zeolitu TZL 0,011 

Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 1 TZL 0,0123 

Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 2 TZL 0,0096 
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Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 3  TZL 0,072 

Spracovanie silikátových surovín - Mlyn č. 4 TZL 0,009 

Spracovanie silikátových surovín Balička HB TZL 0,0115 

Spracovanie silikátových surovín Dopravné cesty TZL 0,0077 

Spracovanie silikátových surovín Balička export TZL 0,013 

Spracovanie silikátových surovín Balička 1-ventilovaná TZL 0,008 

Spracovanie silikátových surovín Expedícia silo C2  TZL 0,0001 

Spracovanie silikátových surovín Triedič zeolitu  TZL 0,014 

Spracovanie silikátových surovín Drviaca linka 414 TZL 0,013 

Spracovanie silikátových surovín Pásový dopravník 405 TZL 0,004 

Spracovanie silikátových surovín Sušiareň č. 2 – doprava TZL 0,039 

Spracovanie silikátových surovín Sušiareň č. 3 – doprava TZL 0,014 

Silo mlyna č. 1 TZL 0,011 

Expedícia klinomixu  TZL 0,0093 

Doprava skalice TZL 0,007 
 

 
Emisie znečisťujúcich látok počas výstavby navrhovanej činnosti  
 
Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému, lokálnemu zaťaženiu kvality ovzdušia a to najmä:  

- činnosťou stavebných mechanizmov (TZL – PM10, PM2,5),  
- prevádzkou motorových vozidiel v súvislosti so stavbou (TZL – PM10, PM2,5, NOx, CO, VOC),  
- manipulácia s prašnými materiálmi v súvislosti so stavbou (TZL – PM10, PM2,5),  
- resuspenziou prachových častíc v rámci priestoru stavby (TZL – PM10, PM2,5).  
 

Emisie znečisťujúcich látok počas prevádzky – Navrhovaná činnosť 

Zdroj ZL 

Emisný 
limit 

[mg/m3] 

Garantované 
emisie [mg/m3] 

Obj. prietok 
[Nm3 /h] 

Emisie ZL 
[kg/h] 

PS 6 Vykládka a doprava surovín TZL 20 < 5 16 000 0,320 

PS 10 Mlynica suroviny  TZL 20 < 5 * * 

PS 10 Mlynica suroviny – doprava pred mlynom TZL 20 < 5 12 500 0,250 

PS 10 Mlynica suroviny – doprava za mlynom  TZL 20   < 5 1 500  0,030 

PS 11 Homogenizačné silo  TZL  20  < 5  7 000 0,140 

PS 12.1 Dávkovanie surovinovej múčky   TZL 20 < 5 8 000  0,160 

PS 12.2 Skladovanie a expedícia mletých surovín  TZL 20 < 5 4 500 0,090 

PS 18 Odprašovanie pecnej linky a mlynice 
suroviny 

TZL 20 < 5 

72 885 

1,458 

SO2 400 < 50 3,644 

NOx 500 < 500 36,443 

NH3 50 < 50 3,644 

PS 19 Odprašovanie chladiča slinku    TZL 20 < 5 *  * 

PS 24 Mlynica uhlia 

TZL 20/20 < 5 

4 852** 

0,097** 

SO2 400/- < 50 0,243** 

NOx 500/100 < 500 2,426** 

CO 500/50 < 50 2,426** 

PS 25 Dávkovanie a doprava práškového uhlia  TZL 20 < 5 1 320 0,026 

PS 26 Doprava a skladovanie slinku – do skladu  TZL 20 < 5 11 500 0,230 

PS 26 Doprava a skladovanie slinku – zo skladu  TZL 20 < 5 7 500 0,150 

*   zaústené do PS 18  
** priamy procesný ohrev pecnými plynmi/priamy procesný ohrev spalinami zo spaľovania zemného plynu, hmotnostný 

tok ZL pre emisne nepriaznivejší režim, resp. štandardný režim (priamy procesný ohrev spalinami z rotačnej pece) 
 

Z prevádzky rekonštruovanej pecnej linky budú vznikať emisie pevných častíc a plynov. 
 

Emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) 
Emisie pevných častíc sa dostávajú do ovzdušia po odfiltrovaní odchádzajúcich plynov a vzduchu 
z technologických procesov. Zachytený prach je spätne vracaný do jednotlivých technológií. Zaprášenosť 
odfiltrovaných plynov je na úrovni max. 10 mg/ Nm3. 
Nasledujúca tabuľka uvádza množstvá odpadových plynov, resp. vzduchu z technologického procesu a množstvá 
pevných častíc unášaných do atmosféry. 
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Číslo 
prevádzkového 

súboru 

Názov prevádzkového 
súboru 

Objem plynov / 
vzduchu do 

atmosféry [m3/h] 

Teplota 
plynov / 
vzduchu 

[°C] 

Množstvá 
pevných 
častíc do 
atmosféry 

[g/h] 

Zloženie  pevných 
častíc 

6 Vykládka a doprava surovín 16 000 10 149 
Vápenec, slieň, železitá                 
korekcia, piesok 

10 Mlynica suroviny – procesný filter; plyny odchádzajú do PS 18 a potom do komína, viď. existujúci komín 

10 

Mlynica suroviny – doprava 
pred mlynom 

12 500 10 116 

Surovinová múčka: 
Vápenec: 42%, 
Slieň:55%                 
Železitá korekcia: 1 %           
 Piesok: 2 % 

10 Mlynica suroviny – doprava 
za mlynom 

1 500 60 12 Surovinová múčka 

11 Homogenizačné silo 7 000 60 55 Surovinová múčka 

12.1 Dávkovanie surovinovej 
múčky 

8 000 60 67 
Surovinová múčka 

12.2 Skladovanie a expedícia 
mletých surovín 

4 500 60 36 
Zeolit  

18 Odprašovanie pecnej linky a mlynice suroviny - plyny odchádzajú do komína, viď. existujúci komín 

19 Odprašovanie chladiča slinku - plyny  odchádzajú do komína, viď. existujúci komín 

24 Mlynica uhlia 4 852 79 37 Uhoľný prach 

25 Dávkovanie a doprava 
práškového uhlia 

1 320 80 10 
Uhoľný prach 

26 Doprava a skladovanie slinku 
– do skladu 

16 000 150 73 Slinkový prach 

26 Doprava a skladovanie slinku 
– zo skladu 

7 500 10 71 Slinkový prach 

súčet 626  

 
Emisie z procesu spaľovania, ktoré sú odprášené v PS 18 a emisie z odprášenia chladiča PS 19 sú odvedené do 
existujúceho komína v areálu závodu. Výška komína je 90m. 
 
Emisie do komína sa budú mierne líšiť, podľa prevádzkových stavov. Očakávame 3 typy prevádzky: 

1. iba prevádzka pecnej linky - priamy 
2. prevádzka pecnej linky a mlynice suroviny - zmiešaný 
3. prevádzka pecnej linky, mlynice suroviny a mlynice uhlia - zmiešaný 

 

Typ 
prevádzky 

Plyny z prevádzkového súboru 
Objem plynov / 

vzduchu do 
atmosféry [m3/h] 

Teplota 
plynov / 
vzduchu 

[°C] 

Množstvá 
pevných častíc 
do atmosféry 

[g/h] 

Zloženíe pevných častíc 

1 
14 – Výmenník 
19 – Odprašovanie chladiča slinku 

108 310 142 684 
Čiastočne skalcinovaná 
surovina +   slinkové 
odprašky 

2 
10 – Mlynica suroviny 
14 – Výmenník 
19 – Odprašovanie chladiča slinku 

109 063 107 751 

Neskalcinovaná surovina + 
čiastočne skalcinovaná 
surovina +  slinkové 
odprašky 

3 

10 – Mlynica suroviny 
14 – Výmenník 
19 – Odprašovanie chladiče slinku  
 

104 023 106 719 

Neskalcinovaná surovina  + 
čiastočne skalcinovaná 
surovina +  slinkové 
odprašky 

 
Emisie plynných znečisťujúcich látok (PZL) 

Emisie plynných častíc vznikajú z procesu spaľovania palív. K spaľovaniu paliva dochádza v horáku rotačnej 
pece. Následne sú spaliny odprášené a odvedené do existujúceho komína v areálu závodu.  
Alebo sú tieto plyny zavedené do nadväzujúcich prevádzkových súborov (mlynice uhlia, mlynice suroviny), kde sa 
využije ich odpadní teplo a potom sú tieto plyny odvedené do existujúceho komína, alebo v prípade uhoľnej 
mlynice do vlastného výduchu. Emisie sa budú od seba mierne líšiť podľa prevádzkových stavov, opísných 
v predchádzajúcej kapitole.  
Prevládajúca prevádzka pecnej linky bude zmiešaná prevádzka č.3 – pecná linka, mlynica suroviny a mlynica 
uhlia sú v prevádzke. Pri tejto prevádzke sú emisie nasledujúce: 
Komín: celkový objem plynov na komíne: 104 023 Nm3/h (t.j. 72 885 Nm3/h.) 
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 O2 N2 CO2 H2O CO Ar 

% objem. 12,46 65,81 11,02 9,90 0,024 0,788 

kg/h 12 976 59 979 15 877 5 802 22 1 025 

 
Uhoľná mlynica: celkový objem plynov na výduchu: 4 052 Nm3/h (t.j. 3 684 Nm3/h) 

 O2 N2 CO2 H2O CO Ar 

% objem. 8,53 60,30 16,19 14,22 0,04 0,72 

kg/h 449 2 778 1 179 421 1,65 47,45 
 

Emisie SO2 a NOx 
Pre všetky emisné zdroje z rekonštruovanej pecnej linky celkom: 
Emisie NOX – neprekročia max. povolený limit 500 mg/Nm3, v prepočte na suchý plyn a 10% O2 
Emisie SO2  – neprekročia max. povolený limit   50 mg/Nm3, v prepočte na suchý plyn a 10% O2 
Emisie NH3 – neprekročia max. povolený limit   50 mg/Nm3, v prepočte na suchý plyn a 10% O2 
 

 odpadové vody   
 

 Zdrojom odpadových vôd budú vody z povrchového odtoku - zrážkové vody zo striech, zrážkové vody zo 
spevnených plôch a splaškové odpadové vody.  
 Zdrojom možných škodlivín do podložia a do podzemných vôd by mohli byť úniky ropných látok z 
dopravných prostriedkov, obslužných mobilných strojov. 
 Pri prevádzke rekonštruovanej pecnej linky bude využívaná voda v niektorých prevádzkových súboroch. 
Ide o technologickú vodu, ktorá sa bude odparovať v priebehu technologických procesov. Z toho dôvodu nebude 
vznikať z prevádzky žiadna odpadová voda.  
Množstvo splaškových vôd oproti súčasnému stavu vzrastie o navýšený počet pracovníkov. 
Likvidácia odpadových vôd v závode z existujúcej výroby: 
Odpadové vody  a povrchové zrážkové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie  VVaK  Pričom ich množstvo 
je merané meračom odpadových vôd Badgermetrom  cez Parschalov žľab. 
Produkcia odpadových vôd v ZEOCEM Bystré v roku 2021(nulový stav): 9 834 m3. 
 

 odpady 
 

nulový variant – súčasný stav: 
 

Podľa  hlásenia spoločnosti v roku 2021 bola tvorba odpadov v zariadení nasledujúca: 
 

Por. 
Číslo 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Kateg. 
Odpadu 

Y-
kód 

Množstvo 
odpadu      

(v tonách) 

Spôsob nakladania s odpadom kód, 
IČO, obchodné meno, sídlo 

Pozn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

  INE MOTOROVE, 
PREVODOVE A 

MAZACIE OLEJE 
N   1,62 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 3 0 2 0 8 
ZEOCEM a.s 

  

1.1 

  INE MOTOROVE, 
PREVODOVE A 

MAZACIE OLEJE 
N   1,62 V 

3 4 1 1 5 9 0 1 

PRO 1 3 0 2 0 8 
MARIUS PEDERSEN a.s. 

  

2 

  

ABSORBENTY N   0,94 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 5 0 2 0 2 
ZEOCEM a.s 

  

2.1 

  

ABSORBENTY N   0,94 V 

3 4 1 1 5 9 0 1 

PRO 1 5 0 2 0 2 
MARIUS PEDERSEN a.s. 

  

3 

  
POUŽITÉ VOSKY A 

TUKY 
N   0,78 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 2 0 1 1 2 
ZEOCEM a.s 

  

3.1 

  
POUŽITÉ VOSKY A 

TUKY 
N   0,78 V 

3 4 1 1 5 9 0 1 

PRO 1 2 0 1 1 2 
MARIUS PEDERSEN a.s. 

  

4 

  STAVEBNE 
MATERIALY 

OBSAHUJUCE 
AZBEST 

N   1,83 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 7 0 6 0 5 
ZEOCEM a.s 

  

4.1 

  STAVEBNE 
MATERIALY 

OBSAHUJUCE 
AZBEST 

N   1,83 V 

3 4 1 1 5 9 0 1 

PRO 1 7 0 6 0 5 
MARIUS PEDERSEN a.s. 

  



Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku                                                                                                                                       Zámer 

58 

 

5 

  

ŽELEZO A OCEL O   210,68 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 7 0 4 0 5 
ZEOCEM a.s 

  

5.1 
  

ŽELEZO A OCEL O   210,68 V 

3 1 6 8 4 8 0 7 

PRO 1 7 0 4 0 5 
Kergol J.P. sro 

  

6 
  

ZMIEŠANĚ OBALY O   229,04 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 5 0 1 0 6 ZEOCEM a.s 
  

6.1 
  

ZMIEŠANĚ OBALY O   229,04 V 

3 4 1 1 5 9 0 1 

PRO 1 5 0 1 0 6 MARIUS PEDERSEN a.s. 
  

7 
  

 ZEMINA A  
KAMENIVO 

O   4,86 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 7 0 5 0 4 ZEOCEM a.s 
  

7.1 
  

 ZEMINA A  
KAMENIVO 

O   4,86 V 

3 6 4 5 0 7 5 8 

PRO 1 7 0 5 0 4 OZON  HANUŠOVCE a. s. 
  

8 

   ZMIEŠANÉ  
ODPADY ZO 

STAVIEB 
O   14,52 Z 

3 6 4 5 7 7 2 8 

  1 7 0 9 0 4 
ZEOCEM a.s 

  

8.1 

   ZMIEŠANÉ  
ODPADY ZO 

STAVIEB 
O   14,52 V 

3 6 4 5 0 7 5 8 

PRO 1 7 0 5 0 4 
OZON  HANUŠOVCE a. s. 

  

  
 
posudzovaný variant – rekonštrukcia pecnej linky: 

 

Odpady budú vznikať vo dvoch časových horizontoch: 
 odpady vznikajúce počas výstavby 
 odpady vznikajúce počas prevádzky 

 
Odpady vznikajúce počas výstavby: 
 
 

Kat. číslo Názov odpadu Kateg. Množ. 
/t/r/ 

Spôsob 
zneškodnenia 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  O 1,5 1 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,5 1 

15 01 03 Obaly z dreva O 2 1 

15 01 04 Obaly z kovov O 1,5 1 

15 01 10 Obaly z obsahujúce zvyšky  nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami  

N 0,1 2 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie ...  N 0,2 2 

17 0201 Drevo O 1,5 4 

17 02 03 Plasty O 0,5 4 

17 04 05 Železo a oceľ O 2,5 1 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 1.000 Pozn. 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 15,0 3 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 5,0 3 

 
Pozn.- Výkopová zemina bude použitá do násypov a na terénne úpravy okolia, prípadná prebytočná zemina bude 
využitá na iné rekultivačné projekty mimo zónu. 
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            Odpady vznikajúce po uvedení stavby  do prevádzky: 
 

 

Kat. číslo Názov odpadu Kateg. Množ. 
/t/r/ 

Spôsob 
zneškodnenia 

10 13 06 Úlet a prach  O 10 1 

13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 0,3 2 

13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N 0,1 2 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 1,5 1 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,5 1 

15 01 03 Obaly z dreva O 1 1 

15 01 04 Obaly z kovov O 1,5 1 

15 01 06 Zmes obalových materiálov O 0,3 1 

15 01 10 Obaly z obsahujúce zvyšky  nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami  

N 0,1 2 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie ...  N 0,05 2 

16 01 17 Železné kovy O 3 1 

16 01 18 Neželezné kovy O 0,5 1 

15 02 02 
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné 
odevy kontaminované nebezpečnými látkami 

N 0,05 
 

2 

15 02 03 Absorpčné činidlá, filtračné materiály, čistiace tkaniny a ochranné 
odevy neuvedené pod číslom 15 02 02 

N 0,1 
 

2 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad              O 2 5 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 9 3 

 

 
 

 zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu 
 

Pre  posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti bola oprávnenou osobou vypracovaná hluková štúdia, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť dokumentácie Zámeru EIA, preto sa v tomto texte neuvádzajú podrobnejšie údaje.  

Zdroje hluku novonavrhovanej činnosti podľa projektovej dokumentácie: 
 

PS 06 vykládka a doprava surovín  PS18 Odprašovanie pecnej linky  a mlynice suroviny 
Reťazový vyhrabávací dopravník  Ventilátor filtra 
Článkový dopravník  Elektromotor ventilátora (132 kW/ 1000 ot/min) 
PS07 Skladovanie surovín  Komínový ventilátor 
Mostový žeriav s drapákom  Elektromotor ventilátora 
PS10 Mlynica surovín  PS19 odprašovanie chladiča slinku 
Vertikálny mlyn a triedič  Chladič odpadového vzduchu 
Motor pohonu mlyna (900 kW/990 ot/min.)   Ventilátor filtra 
Motor pohonu triediča (75 kW/1000 ot/min)  Elektromotor ventilátora (160 kW/1500 ot/min) 
Mlynský ventilátor  PS 20 Horáky 
Motor pohonu ventilátora (1 000 kW/1 500 ot/min)  Ventilátor primárneho vzduchu 
PS 11 Homogenizačné sito  PS24 Mlynica uhlia 
Korčekový elevátor  Vertikálny mlyn a triedič 
PS 12.1 Dávkovanie surovinovej múčky  Ventilátor pre filter 
Korčekový elevátor  Motor pre ventilátor filtra (90 kW/3000 ot/min) 
PS 12.2 Skladovanie a expedícia mletých surovín  Ventilátor 
Korčekový elevátor  Motor pre ventilátor filtra (45 kW/1500 ot/min) 
PS14 Výmenník  PS25 Dávkovanie a doprava práškového uhlia 
Vzduchové delá  Šnekové čerpadlo 
Pecný ventilátor  Dúchadlo  
Motor ventilátora (500 kW/1 000 ot/min)  Dúchadlo  
PS 15 Rotačná pec  PS26 Doprava a skladovanie slinku 
Pohon pece  Dopravník článkový 
Elektromotor (160 kW/1 000 ot/min)  Elevátor korčekový 
Axiálny ventilátor  Dopravník článkový  
Axiálny ventilátor  Reťazový dopravník 
PS16 Roštový chladič slinku  PS Kompresorovňa 
Pohon roštu  Kompresor 
Vzduchové delá  Kompresor 
Valcový drvič slinku  PS 43 Systém chladiacej vody 
Ventilátor chladiaceho vzduchu č.1  Priemyselný vodný chladič 
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Ventilátor chladiaceho vzduchu č.2  Priemyselný vodný chladič 
Ventilátor chladiaceho vzduchu č.3  Priemyselný vodný chladič 
Ventilátor chladiaceho vzduchu č.4   
Ventilátor chladiaceho vzduchu č.5   
Ventilátor chladiaceho vzduchu č.6   

 
Zdroje zápachu - zo záverov rozptylovej štúdie citujeme: 
Na základe charakteru činnosti sa nepredpokladajú emisie znečisťujúcich látok, ktoré môžu byť vnímané 

ako zápach. Na základe charakteru navrhovanej činnosti môžeme považovať za pachové látky emisie NH3. 
Čuchový prah pre amoniak je všeobecne stanovený na úroveň 26,6 mg/m3. Maximálne koncentrácie amoniaku 
po realizácii navrhovanej činnosti na úrovni 1,372 μg/m3 a to iba v jednom referenčnom bode R6. Tieto hodnoty 
sú výrazne nižšie ako čuchový prah.  

Zdrojom emisií amoniaku je rotačná pec - emisie sú vypúšťané do vonkajšieho prostredia 90 m vysokým 
komínom, ktorého výška zabezpečuje dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok. Na základe toho môžeme 
konštatovať, že na úrovni obce Bystré nebude realizáciou navrhovanej činnosti vnímaný zápach amoniaku. 

 
 iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície 

 

Vyvolané investície nie sú plánované. Iné očakávané vplyvy neboli identifikované, ani sa 
nepredpokladajú, vzhľadom na skutočnosť, že ide o existujúcu prevádzku, ktorá má zabezpečené všetky 
inžinierske siete a dopravné napojenie. 
 
IV.3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

   

Počas výstavby  
Rekonštrukcia vnútrajška existujúceho objektu bývalej slinkovne, demolácia existujúcich starých 

nevyužívaných objektov a výstavba nových technologických objektov a súborov, spojená s úpravou existujúcich 
priestorov prevádzky pre potreby novej činnosti, môže kvalitu ovzdušia v posudzovanom území ovplyvniť 
splodinami výfukových plynov pri zvýšenej frekvencii dopravy po existujúcich prístupových komunikáciách 
a pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska a sekundárnou prašnosťou, ale najmä produkciou 
TZL pri demolácii odstraňovaných objektov. Tento vplyv môžeme považovať za málo významný priamy vplyv, 
lokálneho charakteru, z časového hľadiska ide o vplyv krátkodobý a dočasný.  

Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť staveniska od obytnej zástavby, jeho polohu v priemyselnej časti 
a prevládajúci smer vetra, nepredpokladáme priamy negatívny ani významný vplyv počas výstavby - hluk, 
emisie, na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutej časti obce.  

Samotná stavebná činnosť bude zahŕňať výstavbu nových technologických objektov a súborov (nové 
vykladacie miesto s násypkou a dopravníkom na existujúcej železničnej vlečke, nová časť skladu pristavaná 
k existujúcemu krytému skladu, nový vertikálny mlyn, nové homogenizačné silo, nové skladovacie silo na 
skladovanie  surovinovej múčky, nová rotačná pec, nový roštový chladič, nová skládka uhlia, nová 
kompresorovňa, na dopravu slinku budú inštalované článkové dopravníky, korčekový elevátor a reťazový 
dopravník), a rekonštrukčné práce na úprave vnútrajška existujúceho objektu bývalej slinkovne, drobné stavebné 
úpravy na existujúcom pozemku t.j. k záberu pôdy nedôjde a zároveň plocha areálu je spevnená, povrchové vody 
sú zachytávané v kanalizácii cez lapače ropných látok a odvádzané na ČOV v obci, preto sa pri dodržaní 
všetkých bezpečnostných opatrení  priamy vplyv na substrát, pôdu ani vody nepredpokladá.  

Výstavba nových objektov doplnená o rekonštrukciu existujúcich častí prevádzky nezmení typický 
antropogénny charakter územia, v ktorom dochádza k prelínaniu priemyselnej, dopravnej a sídelnej krajiny – 
nebol identifikovaný priamy vplyv na krajinu. 
 
Počas prevádzky   

Samotná činnosť v etape prevádzky vyžaduje prepravu spracovávaného materiálu – vápenec, sliene, 
piesok atď. a následný odvoz výrobkov nákladnými vozidlami alebo po železnici, ktoré budú prispievať 
k znečisteniu ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov, čo považujeme za priamy nepriaznivý vplyv. . 

Na základe výsledkov matematického modelu predikcie zmeny pomerov emisií znečisťujúcich látok po 
zavedení plánovanej činnosti do prevádzky môžeme konštatovať, že súčasná úroveň kvality ovzdušia riešeného 
územia je na akceptovateľnej úrovni. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde len k miernemu zvýšeniu 
príslušných úrovní znečisťujúcich látok. V súčasnosti je ZEOCEM, a.s. primárne zdrojom emisií TZL, resp. 
koncentrácií PM10 a PM2,5 a to z dôvodu charakteru výroby. Zdrojom emisií PM10, PM2,5, NOx, CO a TOC sú 
energetické zdroje (vykurovanie, sušenie). Navrhovaná činnosť bude technologickým zdrojom emisií TZL a to z 
dôvodu technologických operácií v súvislosti s manipuláciou, resp. spracovaním prašných vstupných a 
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výstupných materiálov. Pecná linka a mlynica uhlia bude okrem emisií TZL aj zdrojom plynných znečisťujúcich 
látok a to z dôvodu spaľovania palív za účelom výpalu slinku, resp. sušenia uhlia. Emisie NH3 budú vznikať z 
dôvodu inštalácie zariadenia na zabezpečenie plnenia prísneho emisného limitu NOx. Doprava v súvislosti s 
navrhovanou činnosťou bude zdrojom emisií PM10, PM2,5, NOx, CO a VOC.  

Záverom môžeme konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde len k miernemu zhoršeniu 
súčasnej úrovne kvality ovzdušia, ale povolené limitné hodnoty znečisťujúcich látok nebudú prekročené ani 
dosiahnuté. Pričom je potrebné podotknúť skutočnosť, že matematický model uvažuje so súčasnou prevádzkou 
všetkých súčasných a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia naraz, ktorý v praxi nemusí nastať. Napríklad nie je 
započítaný priaznivý vplyv zníženia objemu vzduchu a prachu chladiča, ktorý sa bude využívať na zníženie palív 
a energií pre súčasné sušičky zeolitu. Štúdiou vyhodnotený stav je emisne najnepriaznivejší stav, ktorý môže 
realizáciou navrhovanej činnosti nastať. 

 

Porovnanie nárastu emisií znečisťujúcich látok ZL súčasný stav (nulový variant) a po realizácii 
navrhovanej činnosti a uvedení pecnej linky do prevádzky dôjde k zvýšeniu znečistenia nasledujúco: 

ZL Porovnanie nárastu emisií v % povoleného limitu 

PM10 
35,15 % za 24 hod 40,41 % za rok súčasný stav – nulový variant  

36,90 % za 24 hod 40,79 % za rok prevádzka linky   

PM2,5 
-/- 75,56 % za rok súčasný stav – nulový variant  

-/- 76,06 % za rok prevádzka linky   

SO2 
1,73 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

3,42 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

NOx 
11,37  % limitu za 1 hod 13,02 %  za rok súčasný stav – nulový variant  

15,29 % limitu za 1 hod 14,67 %  za rok prevádzka linky   

CO 
9,05 % limitu za 8 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

9,41 % limitu za 8 hod -/- prevádzka linky   

TOC 
1,65 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

1,65 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

VOC 
3,50 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

3,53 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

NH3 
0,15 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

0,36 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

 
Z dôvodu existencie spevnenej plochy v rámci celého areálu s odvodnením cez odlučovač ropných 

látok, nie je predpoklad, pri normálnom režime prevádzkovania, že dôjde k priamym vplyvom negatívne 
ovplyvňujúcim kvalitu horninového prostredia, pôdy alebo povrchových či podzemných vôd nad súčasnú 
úroveň kvality v posudzovanej lokalite. Zároveň musia byť dostatočne kvalitne realizované opatrenia pre 
zamedzenie úniku možných polutantov do substrátu a povrchových tokov v novopostavených prevádzkových 
súboroch a objektoch.  

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka je umiestnená v existujúcej priemyselnej časti intravilánu obce, 
neočakáva sa výraznejšia zmena jej doterajšieho vplyvu na obyvateľstvo, ktorý je v súčasnom období pre celú 
dotknutú oblasť charakterizovaný ako kumulatívny efekt pôsobenia hluku a emisií z dopravy na frekventovanej 
komunikácii I.triedy, železničnej trati a z prevádzok v priemyselnej zóne, resp. v širšom okolí.  

Zo záverov hlukovej štúdie citujeme: 
Spracované posúdenie hlukových pomerov spôsobených prevádzkou „Rekonštrukcia pecnej linky 

ZEOCEM a.s., Bystré " poukazuje, že hladiny hluku len z prevádzky navrhovanej činnosti neprekračujú najvyššie 
prípustné hladiny hluku pred fasádami najbližších chránených objektov ani pre referenčný časový interval deň, 
ani pre referenčný časový interval večer, ani pre referenčný časový interval noc. 

 Po vykonaných výpočtoch a analýze výsledkov možno konštatovať nasledovné:  
Pri hodnotení celkového hluku (doprava cestná a technologické zdroje) z plánovanej realizácie činnosti 

môžeme konštatovať, že kumulatívne zdroje hluku v areáli po realizácii zámeru „Rekonštrukcie pecnej linky 
ZEOCEM a.s., Bystré“ neprekročia najvyššie prípustné hladiny hluku pre referenčný časový interval deň, večer a 
noc. Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných líniových a stacionárnych zdrojov 
súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať významný vplyv na celkovú akustickú 
situáciu životného prostredia okolitého dotknutého územia. 

 Realizácia predmetného zámeru, ktorým spoločnosť ZEOCEM, a.s. sleduje zvýšenie jej 
konkurencieschopnosti, zlepšenie ekonomického a hospodárskeho potenciálu regiónu, prispeje k udržaniu 
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všetkých pracovných miest vytvorených v rámci súčasného fungovania prevádzky a k vytvoreniu ďalších 50 až 
100 nových pracovných príležitostí - priamy pozitívny vplyv na socioekonomickú situáciu obyvateľov 
na lokálnej aj regionálnej úrovni. 

 
 Nepriame vplyvy 

 

Počas výstavby 
Etapa výstavby bude spojená s mierne zvýšenou intenzitou stavebnej dopravy po existujúcich 

dopravných trasách, pričom vjazd a výjazd nákladných automobilov môže zvýšiť riziko nehodovosti na 
prístupovej komunikácii v bode napojenia závodu na hlavnú cestu I/18. Vzhľadom na predpokladaný rozsah 
stavebných a rekonštrukčných prác tento vplyv klasifikujeme ako malý negatívny vplyv lokálneho charakteru 
pôsobiaci krátkodobo.  
Počas prevádzky  pecnej linky predstavuje mierne zvýšenie dopravnej intenzity na ceste I/18 aj na železnici, čo 
predstavuje malý negatívny vplyv lokálneho charakteru. Nová technológia pecnej linky umožňuje 100%-né 
využívanie surovinových zásob z ložiska zeolitu v Nižnom Hrabovci. Doteraz sa zemina a nadložné vrstvy zo 
skrývky spolu s menej kvalitným zeolitom ukladali na úložisku vo vyťažených priestoroch v dobývacom priestore 
v Nižnom Hrabovci. Rátalo sa s jej využitím v budúcnosti pri rekultivácii vyťažených priestorov po ukončení 
dobývania, pričom už v súčasnosti je kapacita uloženého materiálu podstatne vyššia ako bude potrebná pre 
rekultivačné práce. Nová pecná linka umožňuje zužitkovať všetok vyťažený materiál z ložiska na 100%, čo 
možno klasifikovať ako významný pozitívny vplyv v oblasti odpadového hospodárstva, v oblasti využívania 
ložísk nerastných surovín, energetickej úspory a znížení uhlíkovej stopy. 
 
IV.4. Hodnotenie zdravotných rizík 
 

Zámer realizácie súčasnej a plánovanej  činnosti prevádzky je z hľadiska zdravotných rizík hodnotená vo 
vzťahu k obyvateľom zastavaného územia obce, pracovníkom stavebných spoločností počas výstavby 
a zamestnancom počas prevádzky. 

 

Počas výstavby - dôjde v posudzovanom území k dočasnému miernemu zvýšeniu hlukovej záťaže na 
prístupových komunikáciách, zvýšeniu prašnosti a emisií zo spaľovacích motorov nákladných automobilov 
dovážajúcich stavebný materiál a samotných stavebných strojných mechanizmov realizujúcich rekonštrukčné 
práce. Dovolenú hlukovú záťaž vo vonkajšom priestore posudzovaného územia určuje Vyhláška MZ SR č. 
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 
237/2009 Z. z.  

Dotknuté územie je v zmysle vyhlášky zaradené do IV. kategórie územia ako územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších priestorov,  výrobné  zóny, priemyselné parky, areály závodov, kde prípustná 
ekvivalentná hladina hluku cez deň, večer aj v noci pre pozemnú dopravu, železničné dráhy a iné zdroje je 70 dB, 
pričom vyhláška za okolie definuje územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného 
pásu  pozemnej komunikácie, resp. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy. 
Najkratšia vzdialenosť objektov v areáli závodu od osi vozovky cesty I/18 je 25m a 17m od osi priľahlej koľaje 
železničnej trate, z uvedeného vyplýva, že areál závodu sa nachádza v ochranných pásmach cesty I/18 aj 
železničnej trate. 

Prípustná ekvivalentná hladina hluku určená pre priestor pred oknami obytných miestností, bytových 
a rodinných domov cez deň a večer je 50 dB a v noci 45 dB.   

Vzhľadom na skutočnosť, že posudzovaná prevádzka v priemyselnej zóne nezvýši výrazne hlukovú 
záťaž dotknutého územia, identifikované riziká nebudú mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
zastavaného územia obce a samotná prevádzka nebude negatívne ovplyvňovať kvalitu a pohodu ich života. 
Zastavané územie pozdĺž hlavnej komunikácie I/18 Prešov – Vranov nad Topľou – Michalovce, je už v súčasnosti 
postihnuté zvýšenou hlukovou záťažou spojenou s vysokou dopravnou zaťaženosťou danej komunikácie, ku 
ktorej samotná posudzovaná činnosť bude počas výstavby prispievať minimálne.  

Zdravotné riziká spojené s výstavbou a rekonštrukciou budú vnímať najmä pracovníci stavebných firiem 
realizujúcich rekonštrukčné práce a zamestnanci okolitých prevádzok: 

 hluk vznikajúci na stavenisku bude závislý na množstve, umiestnení, druhu a počte používaných 
stavebných strojov.  Zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na 
pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou 
hluku si vyžaduje dodržanie NV SR č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Pracovníci a zamestnanci okolitých 
prevádzok budú pri výstavbe exponovaní hlukom, pričom jeho intenzitu je možné zmierniť organizačnými 
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opatreniami a používaním odporúčaných pracovných a ochranných pomôcok. 
 v rámci starostlivosti o bezpečnosť práce, ochranu zdravia a hygienu je potrebné zaistiť podmienky, 

ktorými by sa predchádzalo a zabraňovalo vzniku pracovných úrazov, chorobám z povolania, alebo poškodeniu 
zdravia pracovníkov. Počas stavebných prác musí dodávateľ rešpektovať a dodržiavať normy, technické 
a technologické postupy, vyhlášky a iné platné predpisy v oblasti starostlivosti o bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia a hygienu.  

 pri prácach vykonávaných na stavenisku súvisiacich bezprostredne so stavebnou činnosťou prídu 
pracovníci do kontaktu s prípravkami charakteru chemických faktorov - oleje, farby, lepidlá, tesniace materiály, 
riedidlá a iné. Pri manipulácii s nimi sa pracovníci budú riadiť príslušnými prevádzkovými poriadkami vytvorenými 
pre stavenisko a informáciami z Kariet bezpečnostných údajov, ktoré každý z prípravkov obsahuje, prípadne ich 
nákupca vyžiada od dodávateľa. Pri nedodržiavaní pokynov určených v týchto dokumentoch môže dôjsť 
k poškodeniu zdravia - dočasnému alebo trvalému. Požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám, určuje nariadenie vlády 
SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

 Počas stavebných prác a počas prevádzky sa musia v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné 
požiarne predpisy. 

 
 

 Počas prevádzky nepredpokladáme negatívny vplyv posudzovanej činnosti na zdravie obyvateľstva 
okolitej zástavby najmä z dôvodu jej umiestnenia v priemyselnej zóne obce, prevládajúcich smerov vetra. 
Zároveň, príspevok prevádzky k imisným prírastkom NOx a CO z dopravy a k samotnej hlukovej záťaži daného 
územia, ktorá je v súčasnosti výrazne ovplyvnená dopravou na ceste I/18 a železničnej trati (nelektrifikovaná), 
bude v porovnaní so súčasným stavom minimálny. Prevádzka bude primárne vplývať na zdravie zamestnancov 
prevádzky, pričom z hľadiska zdravotných rizík prichádzajú do úvahy:  

 hluk - zdrojmi hluku v pracovnom prostredí môžu byť technické a technologické zariadenia inštalované v 
prevádzke. Pracovné činnosti, pri ktorých by mohli byť pracovníci exponovaní hlukom z hľadiska poškodenia 
sluchu budú príslušným orgánom štátnej správy, po uvedení prevádzky, zaradené na základe meraní do 
kategórie rizika v súlade s platnou legislatívou. 

 

Možno konštatovať, že charakter posudzovanej prevádzky nepredstavuje žiadne zdravotné riziká pre 
obyvateľov najbližšej obytnej zóny ani pre pracovníkov, pričom je nevyhnutné dodržiavanie technologickej 
a pracovnej disciplíny a dodržiavanie opatrení navrhnutých v prevádzkovom poriadku a ostatných dokumentoch 
prevádzky. 
 
IV.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 
 

Navrhovaná činnosť je situovaná v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ani sa nedotýka chránených území vyhlásených podľa 
tohto zákona, a tak isto ani širšie posudzované územie netvorí priestor, na ktorý by sa vzťahovali podmienky 
osobitného režimu ochrany prírody. Taktiež sa hodnotené územie nenachádza na území, by bolo plánované na 
vyhlásenie ako chránené vtáčie územie, ani nie je súčasťou chránených území európskeho významu v sieti 
NATURA 2000.  

  

V širšom okolí sa nachádzajú  nasledujúce maloplošné chránené územia a prírodné pamiatky vyhlásené 
zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré podľa predpokladu nebudú dotknuté 
realizáciou navrhovanej činnosti: 
 

Názov CHÚ Katastrálne územie vplyv 
Najmenšia vzdialenosť 

vzdialenosť  smer azimut 

Maloplošné chránené územia a prírodné pamiatky (MCHÚ) 

Okres Vranov nad Topľou 

PR Hermanovské skaly Hermanovce nad Topľou bez vplyvu 5 km jz 225 

PR Hlinianska jelšina Hlinné bez vplyvu 6 km jjv 170 

NPR Oblík Petrovce bez vplyvu 5 km jz 220 

PP Petkovský potok Petkovce bez vplyvu 5 km v 80 

PR Zámutovská jelšina Rudlov bez vplyvu 8 km jjz 190 

PR Zámutovské skaly Zámutov, Rudlov bez vplyvu 9 km jjz 200 

PP Žipovské mŕtve rameno Vyšný Žipov bez vplyvu 3 km jz 110 

PP Zárez Stravného potoka Pavlovce bez vplyvu 9 km sz 290 
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Na posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na chránené územia zaradené v systéme ochrany NATURA 
2000 bola vypracovaná štúdia primeraného hodnotenia vplyvov projektu na územia sústavy NATURA 2000 
a návrh kompenzačných opatrení v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v zmysle neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov 
plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike.  

 

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť, do akej miery je biotop/druh na projekt senzibilný (citlivý) počas výstavby a 
prevádzky a ako realizácia projektu ovplyvní jeho kvantitu, kvalitu, geografickú polohu a zásadné miesta výskytu 
druhu/biotopu. Zásadné miesta z hľadiska biológie druhu boli hodnotené aj mimo ÚEV/CHVÚ, ak ich využívajú 
druhy (ich predmety ochrany). Všeobecne platí pravidlo, že postačuje, aby jedno z vyššie uvedených kritérií bolo 
významne negatívne narušené a vplyv na predmet ochrany ÚEV alebo CHVÚ možno vyhodnotiť ako významný.  

 

V primeranom hodnotení vplyvov na územia NATURA 2000 boli hodnotené všetky dotknuté územia 
európskeho významu a chránené vtáčie územia nachádzajúce sa v dotknutom území a jeho okolí.  

 
Vlastné dotknuté územie sa nachádza na území okresu Vranov nad Topľou (k.ú. Bystré), no do širšie 

chápaného územia zasahujú ešte okresy Prešov a Košice-okolie.    
 

názov 
Kód ÚEV 

Kód CHVÚ 
Katastrálne územie 

Správca 
územia 

Najmenšia vzdialenosť 

vzdialenosť  smer azimut 

Územia európskeho významu (ÚEV) 

okres Vranov nad Topľou 

Radvanovské skaly SKUEV0324 Chmeľov, Radvanovce 
RSOPK 
Prešov 

8,7 km sz 315 

Medzianske skalky SKUEV0325 Medzianky 
RSOPK 
Prešov 

5,7 km sz 310 

Šimonka SKUEV0932 
Hermanovce nad Topľou, Pavlovce, 
Petrovce, Rudlov, Zámutov, Zlatá Baňa 

RSOPK 
Prešov 

5 km jz 225 

Rakytová hora SKUEV0938 Juskova Voľa, Rankovce, Zámutov 
RSOPK 
Prešov 

18 km jv 165 

okres Prešov 

Pusté Pole SKUEV0390 Zlatá Baňa 
RSOPK 
Prešov 

10 jz 165 

Dubnícke bane SKUEV0401 Červenica, Zlatá Baňa  
RSOPK 
Prešov 

8,5 jz 195 

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) 

Okres Vranov nad Topľou 

 
Slanské 
vrchy 

 
SKCHVU025 

Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Ďurkov, Herľany, Kalša, 
Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec, Košický 
Klečenov, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nový 
Salaš, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, Skároš, Slančík, 
Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto,  Svinica, 
Trstené pri Hornáde, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, 
Ždaňa, Bačkov, Brezina, Byšta, Dargov, Kravany, Kuzmice, 
Malé Ozorovce, Malý Kazimír, Sečovce, Slivník, Stankovce, 
Trnávka, Veľké Ozorovce, Veľký Kazimír, Zbehňov, 
Zemplínska Teplica, Abranovce, Červenica, Dulova Ves, 
Kokošovce, Lesíček, Lúčina, Okružná, Podhradík, Ruská 
Nová Ves, Solivar, Šarišská Poruba, Tuhrina, Vyšná 
Šebastová, Zlatá Baňa, Žehňa, Banské, Cabov, Čaklov, 
Davidov, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, 
Hlinné, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Pavlovce, 
Petrovce, Rudlov, Sečovská Polianka, Vechec, Zámutov, 
Zlatník 

 
RSOPK 
Prešov 

 
4,3 
km 

 
jz 

 
225 

 
Za dotknuté územia v zmysle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov projektov na územia sústavy 

NATURA 2000 v Slovenskej republike sa považujú: 
- Územia, ktoré sú priamo územne dotknuté projektom (navrhovaný projekt priamo zasahuje do území 

sústavy NATURA 2000, alebo sa nachádza v ich bezprostrednej blízkosti a vplyv sa dá predpokladať ) 
- Územia, ktoré sú ovplyvnené v súvislosti so vstupmi (ťažba surovín, odbery vody, pripojenie 

inžinierskych sietí, doprava materiálu a technológií)počas prípravy, realizácie, prípadne likvidácie projektu 
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- Územia ktoré sú ovplyvnené výstupmi (odpady, odpadové vody, emisie, hluk) počas prípravy, realizácie, 
prípadne likvidácie  

- Územia, kde aspoň jeden z predmetov ich ochrany môže byť dotknutý výstavbou, prevádzkou alebo 
likvidáciou projektu 

 

Priamo územne dotknuté chránené územia sústavy NATURA 2000 
Navrhovaná činnosť nezasahuje priamo do chránených území sústavy NATURA 2000. 
 

Chránené územia sústavy NATURA 2000 ovplyvnené v súvislosti so vstupmi  
Projekt neuvádza podrobné údaje o vstupoch mimo existujúci areál priemyselného závodu, preto nateraz nie je 
možné tieto vplyvy identifikovať.  
 

Chránené územia sústavy NATURA 2000 ovplyvnené v súvislosti s výstupmi 
Z hľadiska výstupov navrhovanej činnosti, ktoré by potenciálne mohli ovplyvňovať územia NATURA 

2000 a predmet ich ochrany sú najvýznamnejšími vplyvmi znečistenie ovzdušia a  hluk. Preto navrhovanou 
činnosťou uvedené dopady môžu priamo ovplyvniť čiastočne aj územie NATURA 2000 SKCHVÚ025 Slanské 
vrchy. Ostatné ÚEV v sledovanom území uvedené v tabuľke nebudú navrhovanou činnosťou dotknuté alebo 
ovplyvnené. Pri dodržaní všeobecne platných zákonných nariadení, noriem, opatrení a podmienok nebude 
výstupmi ovplyvnené žiadne ďalšie územie sústavy NATURA 2000.  
 

Chránené územia sústavy NATURA 2000, v ktorých môže byť dotknutý projektom aspoň jeden 
z predmetov ochrany 

Na území ovplyvnenom výstupmi (CHVÚ Slanské vrchy) sa vyskytujú predmety ochrany (druhy alebo 
biotopy), ktoré môžu byť dotknuté realizáciou navrhovanej činnosti. Vo vzdialenejších ÚEV by nemali byť 
ovplyvnené ani žiadne druhy a biotopy, ktoré sú predmetom ich ochrany. Ovplyvnené môžu byť aj niektoré druhy 
alebo biotopy aj na lokalitách mimo vlastných ÚEV alebo CHVÚ, kde sa tieto druhy vyskytujú a sú súčasťou 
populácií celého širšieho priestoru, do ktorého spadá aj vlastné územie ÚEV alebo CHVÚ.   
 

Realizáciou rekonštrukcie pecnej linky v etape výstavby alebo  prevádzky môžu byť priamo alebo 
nepriamo ovplyvnené niektoré predmety ochrany území NATURA 2000 vyskytujúce sa v priľahlom území.  

 
Pre dotknuté územie sústavy NATURA 2000 je vypracovaný tabuľkový prehľad predmetov jeho ochrany 

s vyjadrením možnosti ovplyvnenia navrhovanou činnosťou, základným typom vplyvu a so zdôvodnením 
predpokladu ovplyvnenia alebo neovplyvnenia konkrétneho predmetu ochrany. 

 

druh 
Možnosť 

ovplyvnenia 
Typ 

vplyvu 
Komentár, stručné zdôvodnenie 

orol kráľovský (Aquila heliaca) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude. 
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

výr skalný (Bubo bubo) nie - 

Zvýšená kapacita ťažby surovín v lomoch 
(mimo území NATURA 2000) môže 
narušiť plynulosť hniezdenia. Potreba 
regulatív ťažobnej činnosti.  

bocian čierny (Ciconia nigra) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

orol krikľavý (Aquila pomarina) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

včelár lesný (Pernis apivorus) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

sova dlhochvostá (Strix uralensis) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 
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Pokračovanie tabuľky 

druh 
Možnosť 

ovplyvnenia 
Typ 

vplyvu 
Komentár, stručné zdôvodnenie 

penica jarabá (Sylvia nisoria) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

muchárik malý (Ficedula parva) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

strakoš obyčajný (Lanius collurio), nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

orol skalný (Aquila chrysaetos) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

lelek lesný (Caprimulgus europaeus) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

škovránik stromový (Lullula arborea) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

jariabok hôrny (Bonasa bonasia) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

prepelica poľná (Coturnix coturnix) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

žltochvost hôrny (Phoenicurus 
phoenicurus) 

nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

krutihlav hnedý (Jynx torquilla) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

muchár sivý (Muscicapa striata) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

hrdlička poľná (Streptopelia turtur) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

chrapkáč poľný (Crex crex) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

žlna sivá (Picus canus) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

tesár čierny (Dryocopus martius) nie - 

Na lokalitách v ÚEV ovplyvnený nebude.  
V priamom dotknutom území sa druh 
nevyskytuje, výskyt v širšom okolí. 

 
Vyhodnotenie vplyvov na predmety a ciele ochrany 

Predmetom hodnotenia vplyvov v tejto kapitole majú byť tie druhy, pre ktoré bolo v predchádzajúcom 
kroku identifikované možné (predpokladané) ovplyvnenie navrhovanou činnosťou v území NATURA 2000. 
V procese posudzovania vplyvov nebol u nich vyhodnotený žiadny významný vplyv na územia NATURA 2000 
alebo predmet ich ochrany, preto sa v kapitole v zmysle metodiky hodnotenia významnosti nezaoberáme ďalším 
rozborom možnosti ovplyvnenia.   
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Vyhodnotenie vplyvov na integritu územia sústavy NATURA 2000 
Integritou (celistvosťou) územia sústavy NATURA 2000 rozumieme kvalitu územia a jeho štruktúry pre 

naplnenie jeho ekologických funkcií vo vzťahu k predmetu ochrany. Ide o schopnosť ekosystémov fungovať 
spôsobom, ktorý je priaznivý pre predmety ochrany z hľadiska zachovania existujúceho stavu. Platí všeobecná 
zásada, že ak primerané hodnotenie identifikuje významný negatívny vplyv minimálne na jeden z predmetov  
ochrany ide zároveň o nepriaznivý vplyv na integritu celého dotknutého územia NATURA 2000 v zmysle článku 
6.3. smernice o biotopoch.  

Vzhľadom na vyššie uvedené a výsledky hodnotenia vplyvov na územie sústavy NATURA 2000 
v posudzovanom území konštatujeme, že  
realizácia navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku ZEOCEM a.s. Bystré“ nebude 
mať nepriaznivý vplyv na integritu územia sústavy NATURA 2000 podľa navrhovaného riešenia.  
 

Zdôvodnenie 
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcich priestoroch pôvodnej prevádzky v areáli závodu ZEOCEM, 
a.s., ktorá sa nachádza mimo územia NATURA 2000, nebude zasahovať technickými riešeniami do vonkajšieho 
prostredia. Podľa technického popisu realizácie nedôjde k zásahom do biotopov a druhov, ktoré sú predmetom 
ochrany územia NATURA 2000 SKUEV025 Slanské vrchy.  
 

Záver 
Navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku ZEOCEM a.s. Bystré“ je umiestnená mimo 
území NATURA 2000. V rámci primeraného hodnotenia nebol pre navrhovanú činnosť identifikovaný významne 
negatívny vplyv na integritu územia sústavy NATURA 2000 a preto je možné realizovať túto činnosť, pokiaľ by 
sa nepreukázal naliehavý dôvod vyššieho verejného záujmu, ktorý sa týka verejného zdravia a bezpečnosti ľudí 
alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie.   
 
IV.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia 
 
 

V.6.1. Posúdenie očakávaných vplyvov počas výstavby    
 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery  
 

Horninové prostredie  
Kontaminácia horninového prostredia počas rekonštrukcie, demolácie odstraňovaných objektov a počas 

výstavby nových prevádzkových súborov je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by 
pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté technické riešenia, zabezpečenie 
podláh a plôch v areáli zamerané na ochranu podzemných vôd, pôdy a horninového prostredia sú na dostatočnej 
technickej úrovni. Pri dodržiavaní technologických postupov by nemalo dôjsť k situáciám, ktoré ohrozia horninové 
prostredie.   
Nerastné suroviny  
V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko 
nerastných surovín. Očakávané vplyvy počas rekonštrukcie sú nulové.  
Geodynamické javy a geomorfologické pomery  
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery počas rekonštrukcie sú nulové. 
 

Vplyvy na klimatické pomery  
Počas výstavby a realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym zmenám mikroklímy. Vplyvy počas 
rekonštrukcie sú nulové. 
 

Vplyvy na ovzdušie  
Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému, lokálnemu zaťaženiu kvality ovzdušia a to najmä: 

- činnosťou stavebných mechanizmov (TZL – PM10, PM2,5),  
- prevádzkou motorových vozidiel v súvislosti so stavbou (TZL – PM10, PM2,5, NOx CO, VOC),  
- manipulácia s prašnými materiálmi v súvislosti so stavbou (TZL – PM10, PM2,5),  
- resuspenziou prachových častíc v rámci priestoru stavby (TZL – PM10, PM2,5).  

 

Pri realizácii navrhnutých opatrení na elimináciu hore uvedených predpokladaných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia nie je predpoklad neakceptovateľných nepriaznivých vplyvov na kvalitu ovzdušia počas výstavby. 
Vplyvy na vodné pomery  
Počas prípravy územia na výstavbu, ani počas realizácie rekonštrukčných prác a výstavby nových 
prevádzkových objektov v areáli závodu nie je predpoklad ovplyvnenia hydrologických pomerov územia ani 
ohrozenia kvality povrchových či podzemných vôd. Opatreniami na ochranu vôd v areáli závodu, ktoré sú 
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v súčasnosti realizované vrátane opatrení, ktoré sú pre výstavbu navrhované sú vytvorené dostatočné podmienky 
pre zabezpečenie ochrany kvality povrchových aj podzemných vôd v území. 
 

Vplyvy na pôdu  
Zámer bude realizovaný v priemyselnej zóne, na pozemkoch ktoré boli vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu a zastavané priemyselnými objektmi. Vplyvy počas rekonštrukcie sú nulové.  
 

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 
 Príprava územia pre realizáciu navrhovanej činnosti si vyžiada výrub drevín. Dendrologickým 

prieskumom boli identifikované dreviny rastúce mimo lesa, nachádzajúce sa v lokalite posudzovanej stavby 
rekonštrukcie pecnej linky v areáli závodu ZEOCEM v Bystrom, na ktoré je pred výrubom potrebné požiadať 
o súhlas podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

Celkovo bude potrebné pre uvoľnenie priestoru pre realizáciu stavby odstrániť 314 stromov  a 1 200 m2 
krovín.  Spoločenská hodnota týchto drevín je  318 707,64 €. 

Pri dendrologickom prieskume bol zistený výskyt nepôvodných inváznych druhov Slovenskej republiky – 
v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných 
druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora) a zlatobyľ 
obrovská (Solidago gigantea). Preto pri odstraňovaní týchto druhov a nakladaní s nimi a najmä pri terénnych 
prácach a úpravách bude potrebné dodržiavať platnú legislatívu na zabránenie šírenia nepôvodných druhov 
v lokalite a okolí. 

V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich 
biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov.  

Vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy sú nulové. 
 

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz  
Využitie územia nie je v rozpore s územným plánom obce Bystré. Navrhovaná činnosť bude realizovaná 

v jestvujúcej priemyselnej zóne, čo zabezpečí, že štruktúra, využívanie krajiny, ani krajinný obraz sa oproti 
súčasnému stavu meniť nebude. Krajinný obraz v dotknutom území sa nezmení. Vplyvy na krajinu počas 
stavebných prác hodnotíme ako nulové. 
 

Vplyvy na dopravu  
Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie. Rekonštrukcia pecnej linky neovplyvní dopravnú 
situáciu v širšom okolí – doprava na ceste I/18  v smere Vranov nad Topľou - Prešov bude bez obmedzení, 
pretože stavebné práce sa budú uskutočňovať v areáli závodu ZEOCEM, a.s. Dopravné intenzity počas 
rekonštrukčných prác vzrastú iba veľmi mierne o stavebnú dopravu. Vzhľadom na predpokladaný čas 
rekonštrukcie vplyv charakterizujeme ako krátkodobý, dočasný, lokálny. 
 

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma  
Areál nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy 
chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. 
Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  Vplyv  charakterizujeme ako nulový. 
 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability  
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny 
vplyv na prvky RÚSES. 
 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky  
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok. 
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.  
 

Vplyvy na archeologické náleziská  
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská. Nepredpokladá sa priamy 
vplyv zámeru na archeologické náleziská.  
 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality  
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické 
lokality. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality. 
 

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy  
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.  
Iné vplyvy  
Iné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie počas etapy výstavby a rekonštrukcie sa nepredpokladajú. 
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IV. 6.2. Posúdenie očakávaných vplyvov počas štandardnej prevádzky   
 
IV.6.2.1. Vplyvy na prírodné prostredie 

 

Vplyvy na horninové prostredie  
Vplyv na horninové prostredie vzhľadom na prijaté opatrenia na ochranu horninového prostredia, pôdy 

a vôd počas štandardnej prevádzky zariadenia sa hodnotí ako nulový. Navrhovaná činnosť je spojená s oživením 
ťažby surovín v okolitom prostredí, čo možno klasifikovať ako nepriamy vplyv, na elimináciu ktorého je potrebné 
prijať opatrenia v lokalitách ťažby. Inštalácia novej pecnej linky a jej príslušenstva umožňuje efektívnejšie 
využívanie nerastných surovín: doteraz sa skrývka nadložia v dobývacom priestore v Nižnom Hrabovci ukladala 
na skládku a v budúcnosti sa počítalo s jej využitím pri rekultivácii vyťažených priestorov. Zásoby skrývky však už 
dnes prekračujú množstvo potrebné na rekultiváciu, nová technológia pecnej linky umožňuje využívanie aj menej 
kvalitného zeolitu a skrývky, čo je významným prínosom jak pre odpadové hospodárstvo podniku, tak aj 
energetické úspory. Tento vplyv klasifikujeme ako významný pozitívny. 
 

Vplyvy na kvalitu ovzdušia, zmeny miestnej klímy 
Vzhľadom na funkčné využívanie riešeného územia, výstupy a charakter navrhovanej činnosti, nie je 

dôvodné očakávať zmeny kvality ovzdušia v celom priestore v rámci štandardnej prevádzky. Prírastok emisií z 
automobilovej dopravy a prevádzky v dotknutom území nebude taký významný, aby výrazne ovplyvnil kvalitu jeho 
ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.   

Počas prevádzky pecnej linky môže byť mierne zvýšená prašnosť. Všetky prevádzkové súbory, 
u ktorých vzniká prašnosť, budú vybavené odprašovacími systémami, ktoré zabezpečia splnenie maximálneho 
zostatkového prachu na výstupe. Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy 
na ovzdušie a jej vplyv v celkovom kontexte možno charakterizovať málo významný.  

Celkové zhodnotenie (priemer koncentrácií referenčných bodov) priemerné úrovne príslušných ZL ako 
konzervatívny odhad súčasnej a očakávanej úrovne kvality ovzdušia po zrealizovaní navrhovanej činnosti: 

 

ZL 
Maximálna krátkodobá koncentrácia [g/m3 ] Priemerná ročná koncentrácia [g/m3 ] 

Súčasný 
stav  

Nový 
stav 

LHk 
Medza hod. Súčasný 

stav  
Nový 
stav 

LHk 
 

Medza hod. 

Horná  Dolná Horná Dolná  

PM10 17,577 18,451 50 35 25 16,165 16,317 40 28 20 

PM2,5 16,064 16,643 - - - 15,111 15,213 20 17 12 

SO2 6,040 11,955 350 - - 2,030 2,334 - - - 

NO2 22,740 30,584 200 140 100 5,208 5,868 40 32 26 

CO 904,559 941,109 10000 7000 5000 701,054 704,196 - - - 

TOC 3,310 3,310 200 - - 1,020 1,020 - - - 

VOC 3,501 3,527 100 - - 1,100 1,106 - - - 

NH3 0,300 0,7025 200 - - 0,100 0,122 - - - 

 
Pachové látky  
Na základe charakteru činnosti sa nepredpokladajú emisie ZL, ktoré môžu byť vnímané ako zápach. Na 

základe charakteru navrhovanej činnosti môžeme považovať za pachové látky emisie NH3. Čuchový prah pre 
amoniak je všeobecne stanovený na úroveň 26,6 mg/m3. Maximálne koncentrácie amoniaku po realizácii 
navrhovanej činnosti na úrovni 1,372 μg/m3 a to iba v referenčnom bode R6. Tieto hodnoty sú výrazne nižšie ako 
čuchový prah. Zdrojom emisií amoniaku je rotačná pec, ktoré sú vypúšťané do vonkajšieho prostredia 90 m 
vysokým komínom, ktorého výška zabezpečuje dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok. Na základe toho môžeme 
konštatovať, že na úrovni obce Bystré nebude realizáciou navrhovanej činnosti vnímaný zápach amoniaku. 

Realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym zmenám mikroklímy. Vplyvy na 
miestnu klímu sú nulové. 

 

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu, kvalitu a stabilitu pôd, vplyvy na biotu  
 Priamy vplyv predmetného zámeru na povrchovú a podzemnú vodu možno vylúčiť. Prevádzka závodu 

je odkanalizovaná jednotnou kanalizáciou do mestskej kanalizačnej siete. Odpadové vody sú produkované zo 
sociálnych zariadení a do kanalizácie sú odvádzané aj povrchové vody z odtoku striech a spevnených plôch 
v rámci prevádzky. Povrchové vody z odtoku zo spevnených plôch sú zachytávané a prečisťované v odlučovači 
ropných látok. Pri navrhovanom technologickom procese nevznikajú žiadne odpadové vody. 

Navrhnuté riešenia na ochranu vodných pomerov v lokalite sú na dostatočnej technickej úrovni. 
Predpokladá sa, že prevádzka navrhovaného zariadenia nijak neovplyvní hydrologické ani hydrogeologické 
pomery dotknutého územia a nebude mať negatívny vplyv ani na kvalitatívno-kvantitatívne pomery povrchových 
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a podzemných vôd. Vplyv možno hodnotiť ako nulový, predstavuje skôr potenciálne riziká ohrozenia podzemných 
a povrchových vôd v prípade havarijných únikov škodlivých látok mimo zabezpečené plochy a priestory areálu 
závodu.  

Vplyvy na pôdu, podzemnú vodu, faunu, flóru, krajinu a ÚSES hodnotíme ako nevýznamné, nakoľko 
súčasný stav prostredia výrazne antropogénne zmeneného sa prakticky nezmení. Navrhovaná činnosť nie je 
spojená so vznikom alebo zmenou množstiev vznikajúcich odpadových vôd v prevádzke navrhovateľa. 
Navrhovaná zmena nemá nové požiadavky na záber pôdy.   
 

Vplyvy na významné  biotopy, chránené územia a ÚSES  
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej 

európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných 
chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje žiadny z prvkov regionálneho 
územného systému ekologickej stability. Navrhovaná činnosť sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od 
chránených území a environmentálne citlivých oblastí, nevyžaduje sa žiadny záber územia mimo priemyselný 
areál, ktorým by sa činnosť približovala k chráneným územiam, resp. environmentálne citlivým územiam. 

V súčasnosti sa v širšom okolí nachádzajú zastavané plochy a biotopy poľnohospodárskych monokultúr, 
pre ktoré je charakteristická nízka biodiverzita. Posudzované plochy areálu závodu a priemyselnej zóny nie sú z 
fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Vzhľadom na charakter 
biotopu priamo na riešené územie nie sú viazané žiadne významné druhy živočíchov. Pretože sa činnosť bude 
vykonávať v jestvujúcom areáli vplyv na biodiverzitu bude nulový 
 

Vplyvy na estetiku a krajinnú scenériu  
Využitie územia nie je v rozpore s územným plánom obce Bystré. Navrhovaná činnosť bude realizovaná 

v jestvujúcej priemyselnej zóne, čo zabezpečí, že štruktúra, využívanie krajiny, ani krajinný obraz sa oproti 
súčasnému stavu meniť nebude. Krajinný obraz v dotknutom území sa nezmení. Vplyvy na krajinu počas 
prevádzky hodnotíme ako nulové. 
 

IV.6.2.2. Vplyvy  na obyvateľstvo, sociálne a hospodárske pomery  
 

Negatívne vplyvy na obyvateľstvo dotknutého územie sú nepriame a súvisia so zmenami v kvantite imisií 
škodlivín z dotknutej prevádzky. Významnosť vplyvu činnosti je nízka, pretože emisné limity a limitné hodnoty 
budú dodržané s významnou environmentálnou rezervou. Súčasný stav znečistenia ovzdušia sa realizovaním 
navrhovanej činnosti zmení tak, že dôjde k miernemu nárastu celkových ročných emisií jednotlivých 
znečisťujúcich látok, avšak vzhľadom na realizovanú modernizáciu a ekologizáciu dotknutej prevádzky, nie je 
predpoklad výraznejších nepriaznivých vplyvov.  

Primárne limity pre základné znečisťujúce látky, ktoré sú zárukou eliminácie zdravotného rizika nie sú a 
ani po realizácií navrhovanej zmeny nebudú dosiahnuté alebo prekročené. 
Zvýšenie dopravného zaťaženia bude mať na obyvateľstvo v intraviláne len minimálny vplyv. 
 

Zdravotné vplyvy    
Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej 

zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť 
zdravotné riziká. Vplyv činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť pri výraznom negatívnom 
ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. 
zvýšená prašnosť, hluk, vibrácie a pod. Z hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti však vyplýva, že 
predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva, alebo vyvolali 
následné zdravotné riziká.  

Zariadenie nebude produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich 
látok v ovzduší, nebude produkovať znečistené vody nad rámec platných limitov znečisťujúcich látok 
vypúšťaných do povrchových tokov. Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých 
koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva. Nové mobilné zdroje hluku 
– prejazdy automobilov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti budú produkovať 
nepravidelné hlukové emisie. Vzhľadom na rozsah predpokladanej dopravy však považujeme jej vplyv za 
zanedbateľný. Zdravotné riziká vyvolané realizáciou zámeru hodnotíme ako zanedbateľné až nulové. 
Sociálno-ekonomické vplyvy 
Prevádzkou zariadenia sa vytvoria nové pracovné miesta, čo prispeje k zlepšeniu podmienok zamestnanosti v 
regióne. Významný pozitívny vplyv sa predpokladá aj v oblasti socio-ekonomickej, zvýšením ekonomickej stability 
spoločnosti ZEOCEM, a.s. a tým vytvorením podmienok pre zvýšenie zamestnanosti, zefektívnenie výroby 
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a zvýšení konkurencieschopnosti. 
 

Vplyvy na kvalitu a pohodu života 
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v areáli existujúceho závodu v priemyselnej zóne obce nie je 
predpoklad zhoršenia kvality a pohody života obyvateľov v obci. 
 
Zmeny vo využití územia, vplyvy na výrobné činnosti: 
Vplyvy na dopravu 

Realizácia navrhovanej činnosti bude predstavovať výrazné zvýšenie frekvencie dopravy súvisiacej 
s dotknutou prevádzkou navrhovateľa. V rámci obnovenia výroby slinku sa očakáva zvýšená frekvencia dopravy 
primárnych vstupných surovín – vápenec (zvýšený počet vlakových súprav a nákladných vozňov, slieň – zvýšený 
počet nákladných automobilov z lomu Skrabské do areálu závodu v Bystrom (8,5 km cesta trvá 10 minút) 
a takisto navýšenie ostatných surovín (železité prísady, piesok) dovážané nákladným autami zo zdrojov 
v blízkom okolí. Ide o dopravu realizovanú mimo areálu závodu. Vo vnútri areálu sa uvedené suroviny budú 
prepravovať dopravníkmi.  

Podľa údajov Slovenskej správy ciest z celoštátneho dopravného sčítania v roku 2015 intenzita dopravy na 
ceste I/18 je zdokumentovaná na  sčítacom úseku 410: 
 

 

Ročné priemerné denné intenzity profilové (sk.voz./24 hod.) v členení: 

úsek cesta okres T O M S 

410 l/18 Vranov nad Topľou 1 899 5 889 39 7 827 

Vysvetlivky: 

T – nákladné vozidlá                               
O – osobné vozidlá 

M – motocykle 
S – súčet všetkých vozidiel 

 

 
Navrhovaná činnosť bude sprevádzaná zmenou frekvencie a intenzity dopravy v dotknutom úseku na 

ceste I/18, súvisiacej s riešenou prevádzkou a bude tak viesť k zmenám imisií z líniového zdroja. Dopravná 
zaťaženosť po uvedení zariadenia do prevádzky sa predpokladá, že denne vzrastie na dvojnásobok súčasnej 
intenzity dopravy prejazdov nákladných vozidiel ZEOCEM-u denne. Nakoľko sa navrhovaná činnosť nachádza v 
jestvujúcom priemyselnom areáli je toto územie na predpokladané zaťaženie nákladnou dopravou pripravené.  

Dopravná obsluha v rámci areálu sa bude vykonávať po jestvujúcich komunikáciách v areáli, ale 
predovšetkým dopravníkmi, ktoré sú zakryté, zakapotované a teda nepriaznivý vplyv na ovzdušie je u nich 
minimalizovaný do maximálnej miery.  
 Nulový variant - Dovoz surovín a materiálov do závodu po ceste I/18:  

Cestná doprava preprava 239.474 t - predstavuje 9.223 nákladných áut (plachty + sklápače)  
                                Expedícia produktov zo závodu: 

Cestná doprava preprava 225.342 t - predstavuje 9.014 nákladných áut (plachty + sklápače)  
 

 Nárast intenzity dopravy súvisiaci s realizáciou navrhovanej činnosti : 
Dovoz surovín, palív, materiálov do závodu pre výrobu slinku:  

Cestná doprava preprava 165.923 t  - predstavuje 6.637 nákladných áut (plachty + sklápače)  
       Dovoz surovín, materiálov pre výrobu cementu:  
              Cestná doprava preprava 87.958 t - predstavuje 3.359 nákladných áut (sklápače)  

Expedícia (vývoz) cementov zo závodu:  
        Cestná doprava preprava 251.308 t  - predstavuje 9.719 nákladných áut (plachty +cisterny) 

Z uvedeného vyplýva, že dopravná intenzita na ceste I/18 vzrastie cca o 1 500 vozidiel za rok oproti súčasnosti, 
tzn. 12 vozidiel/24 hodín v pracovných dňoch. 

 

Ročne prejde neelektrifikovanou traťou č.193 Prešov - Humenné cca 3 886 nákladných vlakov a 14 
050 osobných vlakov (ŽSR, 2017). 

 Súčasný stav v roku 2021 – nulový variant preprava materiálov ZEOCEM po železnici: 
Dovoz surovín a materiálov do závodu:  Železničná preprava 25.548 t - predstavuje 488 vozňov  
Expedícia produktov zo závodu:  Železničná preprava 453 t - predstavuje 11 vozňov  

 Nárast intenzity dopravy súvisiaci s realizáciou navrhovanej činnosti:  
Dovoz surovín, palív, materiálov do závodu pre výrobu slinku:  
Železničná doprava preprava 131.761 t  - predstavuje 2.432 vozňov  

Z uvedeného vyplýva, že aj počet vozňov v  železničnej preprave vzrastie až štvornásobne oproti súčasnosti. 
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Využitie územia sa nezmení – navrhovaná činnosť  sa bude realizovať v existujúcej priemyselnej zóne 
v existujúcom oplotenom areáli navrhovateľa. 
Vplyvy na výrobné činnosti 
 Navrhovaná činnosť  významnou mierou prispeje pozitívne k rozvoju stavebníctva v regióne, k ťažbe 
nerastných surovín potrebných na výrobu cementového slinku s výsledkom posilnenia postavenia regiónu v rámci 
priemyslu na Slovensku. 
Vplyvy na nevýrobné činnosti, kultúrno-historické pamiatky 

Posudzovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrno-historické pamiatky, nakoľko sa na dotknutej 
lokalite nenachádzajú.  

 
Iné vplyvy – kumulácia vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností 
 

Vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na kvalitu ovzdušia 
Súčasný stav znečistenia ovzdušia sa realizovaním navrhovanej činnosti zmení tak, že dôjde 

k miernemu nárastu celkových ročných emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, avšak vzhľadom na realizovanú 
modernizáciu a ekologizáciu dotknutej prevádzky, nie je predpoklad výraznejších nepriaznivých vplyvov. 
Primárne limity pre základné znečisťujúce látky, ktoré sú zárukou eliminácie zdravotného rizika nie sú a ani po 
realizácií navrhovanej zmeny nebudú dosiahnuté alebo prekročené. Cesta I/18 vedená krížom cez obec, ale 
v najužšej časti, je zdrojom emisií z dopravy. Železničná doprava je realizovaná na jednokoľajnej 
neelektrifikovanej trati, rušne sú dieselové a tiež sú zdrojom znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia. Aj 
v tomto prípade dôjde ku kumulatívnemu efektu, keď sa imisie všetkých zdrojov znečistenia  ovzdušia sčítavajú 
a teda navrhovaná činnosť prispeje k zhoršeniu kvality ovzdušia, aj keď nepodstatnou mierou. 

Vzhľadom na to, že v roku 2021 bola SHMÚ obec Bystré zaradená do oblasti riadenia kvality ovzdušia 
v okrese Vranov nad Topľou, vymedzené na základe matematického modelovania pre rok 2021 pre znečisťujúcu 
látku PM10 a PM2,5 pri nasledujúcom hodnotení kvality ovzdušia budú známe presnejšie pomery v kvalite 
ovzdušia v riešenom území. 
 

Vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na vonkajšie prostredie - hluk 
Spracované posúdenie hlukových pomerov spôsobených prevádzkou „Rekonštrukcia pecnej linky 

ZEOCEM a.s., Bystré" v hlukovej štúdii poukazuje, že hladiny hluku výlučne iba z prevádzky navrhovanej činnosti 
neprekračujú najvyššie prípustné hladiny hluku pred fasádami najbližších chránených objektov ani pre referenčný 
časový interval deň, ani pre referenčný časový interval večer, ani pre referenčný časový interval noc. Pri 
hodnotení celkového hluku (doprava cestná a technologické zdroje) z plánovanej realizácie činnosti môžeme 
konštatovať, že kumulatívne zdroje hluku v areáli zámeru „Rekonštrukcia pecnej linky ZEOCEM a.s., Bystré" 
neprekročia najvyššie prípustné hladiny hluku pre referenčný časový interval deň, večer a noc. 

Ale už v súčasnosti je cesta I/18 v riešenom území považovaná za zdroj hluku a hlukovej záťaže, ktorá 
je na hranici alebo prekračuje povolené limity. Aj keď samotná prevádzka závodu ZEOCEM v súčasnosti nie je 
považovaná za hlavný zdroj hluku a výpočty ukazujú, že ani po uvedení do prevádzky navrhovanej činnosti sa 
ním nestane – prispeje v kumulatívnom efekte k zlej hlukovej situácii v území – hluk z líniových zdrojov – cesty 
I/18, železničnej trate č.193, aj keď nepodstatnou mierou. 
  

Vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na chránené územia systému NATURA:  
Hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti je potrebné vnímať aj v súvislosti s možnými kumulatívnymi 

vplyvmi už realizovaných alebo ďalších navrhovaných či vyvolaných sprievodných projektov a aktivít v území.  
Navrhovaná činnosť je spojená s oživením ťažby surovín, dopravnej infraštruktúry v okolitom prostredí. 

Časť dopravy surovín a výrobkov sa prenesie na železničnú a časť na cestnú komunikáciu. V krajine mimo území 
NATURA 2000 sa prejavia vplyvy na migrujúce terestrické aj aviatické druhy živočíchov. Na železničnej a cestnej 
komunikácii narastie bariérový efekt na migráciu.  

Kumulatívny vplyv vznikne aj v samotných ťažobných prevádzkach surovín v území mimo NATURA 
2000. Jednať sa bude o ovplyvnenie hniezdenia výra skalného (Bubo bubo) na hniezdiskách v lomoch, čo si 
vyžiada regulatívne opatrenia zachovania plynulosti hniezdenia. 
 

Kumulatívny vplyv na dopravu 
Realizáciou navrhovanej činnosti a jej uvedením do prevádzky sa dosť výrazne zmení frekvencia a intenzita 

dopravy v dotknutom úseku na ceste I/18. Uvedená skutočnosť spôsobí kumuláciu a zvýšenie imisií z líniového 
zdroja (I/18) a môže spôsobovať aj problémy pri vychádzaní vozidiel z areálu závodu, resp. odbočovaní do 
závodu z cesty I/18.  

Podľa údajov Slovenskej správy ciest z celoštátneho dopravného sčítania v roku 2015 intenzita dopravy na 
ceste I/18 je  7 827 vozidiel, z toho 1 899 sú nákladné vozidlá. Dopravná zaťaženosť po uvedení zariadenia do 
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prevádzky sa predpokladá, že denne vzrastie len mierne oproti súčasnej intenzite dopravy prejazdov nákladných 
vozidiel ZEOCEM-u. Počet vozňov v  železničnej preprave na prepravu materiálov v súvislosti s prevádzkou 
navrhovanej činnosti vzrastie až štvornásobne oproti súčasnosti. Kumulácia týchto faktorov bude klásť zvýšené 
nároky na logistiku dopravy v riešenom území na zabezpečenie priechodnosti územia a bezpečnosti na ceste 
I/18. 
 

IV.6.3. Posúdenie očakávaných vplyvov počas neštandardnej prevádzky (vplyvy spôsobené príp. 
haváriami) 

IV.6.3.1. Vplyvy na prírodné prostredie 
 Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v existujúcej priemyselnej zóne v 
zastavanom území obce, nezasiahne mimo areálu existujúcej prevádzky navrhovateľa, nezasahuje do 
chránených území ani biotopov chránených druhov, navrhnutú technológiu zohľadňujúcu environmentálne 
požiadavky a prijaté opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov, vplyvy na prírodné prostredie nie sú 
pravdepodobné. 
 
IV.6.3.2. Vplyvy  na obyvateľstvo, sociálne a hospodárske pomery 

Za najzávažnejší dopad možno označiť produkciu hluku a prašnosti pri prevádzke zariadenia.  
Posúdenie všetkých očakávaných vplyvov prevádzky navrhovanej činnosti z hľadiska významnosti a 

časového pôsobenia obsahuje nasledujúca tabuľka. 
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horninové prostredie areál závodu              
horninové prostredie – zdroje 
surovín 

             

voda              
ovzdušie              
klíma              
pôda              
chránené územia              
ÚSES              
biotopy              
scenéria krajiny              
kultúrne pamiatky              
archeologické pamiatky              
doprava              
poľnohospodárstvo               
stavebný priemysel              
obyvateľstvo              
hluk              
pracovné príležitosti              

 
IV. 7.Vplyvy presahujúce štátne hranice 
 Vzhľadom na rozsah, charakter a umiestnenie posudzovanej činnosti nie je predpoklad vzniku vplyvov 
na životné prostredie, ktoré by presahovali štátne hranice. 
 
IV.8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného 
prostredia v dotknutom území   

Na území platí 1. stupeň ochrany prírody. V blízkosti areálu závodu sa nenachádzajú žiadne chránené 
územia prírodných zdrojov ani kultúrnych pamiatok 

Nie sú nám známe ďalšie vplyvy, ktoré by s prihliadnutím na súčasný stav vyvolali pozitívne či negatívne 
dopady na prostredie a biotu. 
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IV. 9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 
Príprava navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými technologickými predpismi a normami. Riziká 

počas prípravy vyplývajú z charakteru práce (práce s mechanizmami a zariadeniami). Riziká je možné eliminovať 
dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležité sú podmienky požiarnej 
ochrany a prístup k objektom v prípade použitia požiarnej techniky po spevnených prístupových plochách. 
Vzhľadom na charakter prevádzky a technické riešenie areálu nie je reálny predpoklad vzniku havárií s 
negatívnym vplyvom na životné prostredie. Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade 
poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a 
to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, výbuchu plynu, úder bleskom, požiaru a nebezpečenstva 
dopravných kolízií. 

Vzhľadom na to k vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran pôsobením vonkajších 
činiteľov alebo obzvlášť neopatrnou a nezodpovednou manipuláciou, pohybom strojov a vozidiel v areáli závodu. 
Riziká technického pôvodu je možné eliminovať pri dodržaní všetkých stavebných, prevádzkových, 
technologických, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov.  

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti v skúmanom území neboli identifikované. 
 

IV. 10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
Pre realizáciu zámeru a jeho prevádzku je potrebné dôsledné dodržiavanie platnej legislatívy pre oblasť 

ochrany zložiek životného prostredia, platných technických noriem, technologických, bezpečnostných a 
protipožiarnych predpisov. Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie sa 
navrhujú opatrenia : 
 

 Územno-plánovacie opatrenia 
 Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v existujúcom areáli závodu v priemyselnej zóne, preto osobitné 

územno-plánovacie opatrenia v tomto smere nie sú potrebné. Z dôvodu zabránenia rozširovania výstavby 
chránených objektov do blízkosti závodu by bolo vhodné vytýčiť ochranné pásmo závodu, v ktorom by bola 
výstavba obytných a rekreačných objektov neprípustná. 
 

 Organizačné a prevádzkové opatrenia 
 

Opatrenia z hľadiska ochrany horninového prostredia  

 Počas prevádzky je potrebné zabezpečiť zníženie rizika kolízií a havárií vozidiel, aby nedošlo k úniku 
možných kontaminantov do horninového prostredia, vhodným označením smerov dopravy v areáli závodu.  

 Manipuláciu s nebezpečnými látkami (NL) vykonávať len na izolovaných plochách v areáli prevádzky.  

 Nebezpečné odpady (NO) skladovať len v nádobách, u ktorých je zabezpečené zachytenie prípadného 
úniku NL. 

 Nádoby, v ktorých budú nebezpečné odpady (NO) skladované umiestňovať len v skladoch NO, ktoré majú 
nepriepustnú podlahu, ktorá zabráni prípadnému úniku znečisťujúcich látok do horninového prostredia.  

Opatrenia na ochranu zdravia ľudí 

 Pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenia zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci.  

 Na základe platnej legislatívy Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí je nutné dodržať najvyššie 
prípustné limity hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri 
hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním 
korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch.   

 Jednotlivé objekty a priestory využívané pre navrhované činnosti v rámci závodu musia byť prehľadne a 
jasne označené.  

 Dbať na bezpečnosť v súvislosti s dopravným zaťažením územia (pohyb nákladných automobilov a pohyb 
chodcov v rámci areálu).  

Opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd 
o Vypracovať havarijný plán podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z.z. 

 Zabezpečiť dobrý technický stav používaných mechanizmov a strojov z hľadiska možnosti únik 
znečisťujúcich látok a vykonávať preventívne kontroly.  
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o Zabezpečiť miesta prípadného výskytu škodlivých látok havarijnými súpravami.  
o Počas prevádzky je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k úniku možných 

kontaminantov do prostredia.  
o Pravidelne kontrolovať účinnosť odlučovačov ropných látok, v ktorých sú čistené vody z povrchového 

odtoku pred ich vypustením do recipientu, resp. verejnej  kanalizácie.  
o Skladovať znečisťujúce látky len na miestach na to určených, ktoré budú zabezpečené proti prípadným 

únikom do okolitého prostredie.  
o Pre sklady a záchytné havarijné vane, kde sú skladované NO, zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti v 

zmysel §39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.  
 
Nakladanie s odpadmi  
o Držiteľ odpadov je povinný odpady vznikajúce pri činnosti zhromažďovať a triediť podľa druhov a nakladať s 

nimi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  
o  pri demolácii starých objektov pri búracích prácach a pri nakladaní so stavebným odpadom dodržiavať 

ustanovenia vyhlášky MŽP SR  č.344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorá 
nadobudla účinnosť od 25.10.2022, to znamená: 

oddelene zhromažďovať 
a) stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo 

recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky (uvedené v texte dolu), 
b) odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 využité ako 

vedľajší produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu, 
c) stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a 

to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu. 
(2) so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými 

nebezpečnými látkami nakladať takým spôsobom, že nedôjde k znečisteniu ostatných stavebných 
odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu. 
 

Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné na účely plnenia cieľov podľa prílohy č. 3 časti VI. 
zákona pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať: 

a) podlahové konštrukcie, 
b) sanitárna technika, 
c) sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z luxfer 
(sklobetónu), 
d) drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami, 
e) dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov, 
f) betónové konštrukcie, 
g) tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky, 
h) strešné škridle, 
i) keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika, 
j) asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami, 
k) zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami, 
l) štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami, 
m) sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami, 
n) konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky, 
o) plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) - okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné 
fólie, strešná krytina a pod., 
p) plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC, 
q) penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky, 
r) minerálna vlna, ktorá neobsahuje nebezpečné látky. 
 

2. Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt: 
a) nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, 
b) odstránená asfaltová zmes, 
c) odstránené stavebné materiály. 
 

3. Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými 
látkami: 
a) izolačné materiály s obsahom azbestu, 
b) stavebné materiál s obsahom azbestu, 

https://www.aspi.sk/products/lawText/1/99339/1/ASPI%253A/79/2015%20Z.z.
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/99339/1/ASPI%253A/79/2015%20Z.z.
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c) sklo, plasty a drevo, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami, 
d) asfaltová zmes - katalógové číslo 17 03 01, 
e) zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami, 
f) štrk zo železničného zvršku znečistený nebezpečné látky, 
g) penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami, 
h) minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami, 
i) iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými látkami, 
j) stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami, 
k) stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť, 
l) stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB, 
m) zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistené nebezpečnými 
látkami, 
n) iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesí znečistené nebezpečnými látkami, 
o) stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené, 
p) škvara obsahujúca alebo znečistená nebezpečnými látkami, 

 
o Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona na 

tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky vrátane fotodokumentácie. 
o Ohlásenie po ukončení demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona na tlačive, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a 
odpadov z demolácie. 

o Manipulácie a úpravu odpadov vykonávať len na izolovaných plochách v areáli prevádzky.  
o Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene od ostatných odpadov v areáli stavby, na vyhradenom 

mieste. Tieto odpady musia byť uložené v nepriepustných obaloch a sudoch do doby prepravy oprávnenou 
osobou za účelom následného zneškodnenia, resp. zhodnotenia.  

o odpady na zhodnotenie/zneškodnenie odovzdať len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.  
o viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní,  
o Zmesový komunálny odpad a jeho oddelené zložky je potrebné zhromažďovať v zberných nádobách 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.  

 Pre jednotlivé výrobné a nevýrobné pracoviská  treba zabezpečiť : 
- priestory na zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov / priestor pre ekokontajnery na žiarivky, sklad 

papiera a plastov / 
- ekokontajnery na ukladanie žiariviek 
- zberné nádoby na zhromažďovanie odpadov pre jednodňový cyklus vyprázdňovania / kancelárie, šatne, 

sociálne zariadenie,../ 
- zberné nádoby na týždenný cyklus zhromažďovania – kontajnery MEVAKO  objem 1100 l 
- zberné nádoby pre jednotlivé pracoviská v halách a skladoch  na separovanie odpadov 
- vybaviť pracoviská ručným  lisom na PET fľaše a plechovky   
- zmluvne zabezpečiť zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadu.  
- preukázateľne poučiť  pracovníkov  o nakladaní s odpadmi  
- určiť pracovníka  zodpovedného  za odpadové hospodárstvo. 
- viesť evidenciu odpadov  
- podávať hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi  
- vypracovať program odpadového hospodárstva 
- vypracovať prevádzkovú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi 

 

Opatrenia na ochranu ovzdušia  
o V prípade suchých období je potrebné areálové komunikácie skrápať vodou, aby sa zabránilo nadmernej 

prašnosti pri pohybe mechanizmov v rámci areálu navrhovateľa  
o manipuláciu s prašnými materiálmi vykonávať v uzavretých priestoroch, 
o v rámci realizácie stavebných úkonov zabezpečiť skrápanie prašných činností,  
o  zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri pohybe mimo staveniska aby 

sa zabránilo nadmernej prašnosti  
o V okolí zariadenia udržiavať v dobrom stave jestvujúcu obvodovú zeleň, ktorá slúži aj na zachytávanie 

prašnosti zo zariadenia. V prípade potreby, vhodne doplniť obvodovú zeleň na miestach, kde si to situácia 
vyžiada, resp. kde to  priestorové podmienky umožnia. 

o  počas prevádzky pravidelne kontrolovať a vykonávať údržbu všetkých technických a technologických 
opatrení na ochranu ovzdušia na zabezpečenie účinnosti ich činnosti a výkonnosti garantovanej výrobcom. 

https://www.aspi.sk/products/lawText/1/99339/1/ASPI%253A/79/2015%20Z.z.%252377.2
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/99339/1/ASPI%253A/79/2015%20Z.z.%252377.2
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Opatrenia z hľadiska ochrany bioty 
o pri odstraňovaní inváznych druhov rastúcich v areáli závodu v lokalite navrhovanej rekonštrukcie 

a nakladaní s nimi a najmä pri terénnych prácach a úpravách dodržiavať platnú legislatívu na zabránenie 
šírenia nepôvodných druhov v lokalite a okolí. 

Opatrenia na ochranu pred hlukom a pred vibráciami  
o Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí  

napr. správnou organizáciou prác.  
o Udržiavať v dobrom stave protihlukové opatrenia, ktorými bude zabezpečená drviaca linka.  

 
IV.11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala 

Nulový variant je stav, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala a predstavuje prevádzku v areáli 
závodu v súčasnosti. V súčasnosti sa v mieste realizácie navrhovanej činnosti nachádza jestvujúci areál, v 
ktorom pôvodne prebiehala navrhovaná činnosť – výroba cementového slinku, dnes sa tu vyrába spracovanie 
zeolitu a výroby tovarov na báze prírodného zeolitu. Areál navrhovateľa je súčasťou tzv. „brownfieldu“, ktorý slúžil 
aj v minulosti na priemyselnú činnosť. Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, jestvujúce priestory by boli 
naďalej využívané na priemyselnú činnosť.  

Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený stresovými faktormi súvisiacimi 
s osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, tvorbou odpadov a dopravou. Jestvujúca priemyselná zóna v 
minulosti tvorila areál bývalej cementárne s vybudovanou infraštruktúrou. Toto územie sa prejavuje nielen ako 
bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako líniové bariéry vo vzťahu k migrácii živočíchov. Záujmové 
územie je poznačené antropogénnymi vplyvmi, ktoré sú charakteristické pre bývalé aj súčasné priemyselné 
areály.  

Biodiverzita daného územia je hodnotená ako nízka. Jestvujúci areál sa nachádza na hranici intravilánu 
obce, na konci jestvujúcej priemyselnej zóny a nadväzuje na neho územie s prevažne charakterom 
veľkolánových polí s minimálnou mimolesnou zeleňou. Vzhľadom na charakter biotopu priamo na záujmové 
územie nie sú viazané žiadne významné druhy živočíchov. V riešenom území je vegetácia výrazne ovplyvnená 
antropogénnou činnosťou, súčasné druhové a priestorové zloženie je výsledkom a odrazom vplyvu človeka na 
životné prostredie. 
 Nulový variant by pre navrhovateľa znamenal významné obmedzenie konkurencieschopnosti 
v regionálnom aj v medzinárodnom meradle, ale mal dopad aj na región. Pretože ekonomická výkonnosť 
a existujúci potenciál spoločnosti ZEOCEM, a.s. nebude v plnej miere využitý, čo oslabí aj ekonomickú silu 
regiónu – okresu aj kraja. Okrem toho možnosť 100% zužitkovania vstupnej suroviny z dobývacieho priestoru 
v Nižnom Hrabovci – vysokokvalitného zeolitu, nadložnej skrývky aj menej kvalitného zeolitu je veľkým prínosom 
aj pre odpadové hospodárstvo, pretože doteraz sa menej kvalitná surovina ukladala na skládku, súčasne 
znamená aj významný ekonomický prínos pri využití dostupných nerastných surovín v úplnom využití ložiska 
a tiež energetickú úsporu a zníženie uhlíkovej stopy. 

 
IV12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími 
relevantnými strategickými dokumentmi 
 

- Územný plán  VÚC Prešovského kraja 
Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, schválený uznesením zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraja č. 268/2019 a 269/2019 a všeobecne záväzným nariadením VZN PSK 
č.77/2019 v rámci podmienok rozvoja regiónu v celoštátnych a nadregionálnych súvislostiach, v bode  4.1. 
Celoštátne súvislosti 4.1.1. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Koncepcie územného rozvoja 
Slovenska 2001 v znení KURS 2011 - zmeny a doplnky č.1 KURS 2001 priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia Prešovského kraja vyjadruje v regulatívoch koncepčné princípy a rozvojové zámery, ktoré v 
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov musia byť v riešení ÚPN PSK zosúladené: 

V bode 6. pre oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja definuje nasledujúce podmienky: 
6.3. Diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu miest a regiónov a podporovať v záujme trvalej 

udržateľnosti malé a stredné podnikanie.  
6.7. Zvyšovať konkurencieschopnosť a ekonomickú výkonnosť regiónov rozvíjaním inovačného 

potenciálu regiónov a efektívnejším využívaním existujúcich výrobných zdrojov. 
 

V bode 8. pre oblasti priemyslu a stavebníctva: 
 8.1. Vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich 

priemyselných a stavebných areálov.  
8.2. Podporovať budovanie rôznych typov priemyselných parkov vo všetkých regiónoch Slovenskej 



Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku                                                                                                                                       Zámer 

78 

 

republiky na základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov.  
8.3. Vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej a 

environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia a 
historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých regiónov Slovenskej republiky a využívať 
pritom predovšetkým miestne suroviny.  

8.4. Vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regiónu 
(poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

 

Prešovský kraj je ekonomicky najslabším krajom Slovenska prevažne s vidieckym charakterom. 
Hospodárstvo kraja charakterizuje vo väčšej miere priemysel a poľnohospodárstvo. Vďaka nízkemu vnútornému 
investičnému potenciálu nie je priemysel v regióne dostatočne rozvinutý. Ekonomická výkonnosť jednotlivých 
okresov Prešovského kraja je pomerne nízka. Absolútne hodnoty ako aj podiely (na SR i PSK) základných 
ukazovateľov: hrubý obrat, medzispotreba, pridaná hodnota, atď. 

Napriek tomu, že Prešovský kraj patrí k priemyselne najslabším regiónom Slovenska, je jeho 
priemyselná výroba na úrovni okresov výrazne diferencovaná. Najsilnejšie priemyselné podniky sú sústredené v 
troch okresoch – Poprad, Prešov a Humenné, ktoré svojou priemyselnou produkciou dominujú vo všetkých 
hodnotených ukazovateľoch vysoko nad ostatnými okresmi Prešovského kraja. Avšak význam týchto podnikov v 
celoslovenskom meradle je oproti najsilnejším priemyselným subjektom zanedbateľný. 

Stavebníctvo je napriek dopadom ekonomického ochladenia v oblasti súkromných i verejných investícií 
v ostatných rokoch stále považované za jedno z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. V roku 2013 sa 
jeho podiel na tvorbe HDP pohyboval v úrovni 6,9% (b. c.) a stavebníctvo vytvorilo 7,6% z celkovej pridanej 
hodnoty. Stavebníctvo je zároveň hlavným realizátorom stavieb a budov, ktoré sú dôležitou súčasťou investícií, 
resp. tvorby hrubého fixného kapitálu v celom hospodárstve. Podiel stavieb a budov na tvorbe hrubého fixného 
kapitálu dosiahol v roku 2013 – 45,6%. Prešovský kraj patrí k najslabším aj v sektore stavebníctva. Stavebníctvo 
a jeho rozvoj v Prešovskom kraji je výrazne závislé od budovania technickej infraštruktúry. 

Podľa údajov ŠÚ SR bola v roku 2020 produkcia portlandského cementu na Slovensku 4 072 tis.ton, 
kým v roku  2018 bola produkcia cementu 3 913 tis.ton. 

 

Pre  ochranu ovzdušia odporúča ÚP VÚC PSK  Návrh opatrení:  
- znižovať emisie a optické žiarenie do ovzdušia s cieľom zvyšovať jeho kvalitu,  
- eliminovať stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie 

priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov, svetelného znečistenia a pod.), systémovými 
opatreniami,  

- zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území PK ich predpokladané vplyvy na životné prostredie a 
realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych 
vplyvov, 

- pri umiestňovaní činností a pri realizácií stavieb zohľadňovať ich predpokladané vplyvy na životné 
prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných 
negatívnych vplyvov predovšetkým na kvalitu ovzdušia, 

- podporovať zariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné technológie a moderné 
odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií a celkovo uprednostňovať energetické alebo termické 
zhodnocovanie odpadu pred skládkovaním. 

 
Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, schválený uznesením zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraja č. 268/2019 a 269/2019 a všeobecne záväzným nariadením VZN PSK 
č.77/2019 v analytickej aj záväznej časti uvažuje   

  25. Záväzná časť  
I. Záväzné regulatívy územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  
2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva  
2.1. V oblasti hospodárstva  
2.1.1. Podporovať rozvoj existujúcich a navrhovaných priemyselných parkov.  
2.1.2. Podporovať diverzifikáciu priemyselných odvetví na území Prešovského kraja tak, aby 

dochádzalo k jeho rovnomernému rozvoju. V územiach s intenzívnou urbanizáciou podporovať odvetvia s 
nízkymi nárokmi na energetické vstupy a suroviny.  

2.1.3. Vytvárať územno–technické podmienky a predpoklady pre vznik a rozvoj vedecko – 
technologicky orientovaných parkov na základe zhodnotenia ich lokalizačných faktorov.  

2.1.4. Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a 
stavebnej produkcie na životné prostredie a na prírodnú krajinu.  
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2.1.5. Vytvárať podmienky kompaktného rozvoja obcí primárnym využívaním voľných, nezastavaných 
územných častí zastavaného územia obcí. Pri umiestňovaní investícií prioritne využívať revitalizované opustené 
hospodársky využívané územia (tzv. hnedé plochy – brownfield). 

 

Navrhovaná činnosť je plne v súlade s uvedenými cieľmi pre oblasti hospodárstva a 
regionálneho rozvoja a pre oblasti priemyslu a stavebníctva, i ochranu ovzdušia v Územnom pláne  VÚC 
Prešovského kraja 

 

Obec Bystré má platný územný plán obce Bystré z roku 1996, (Ing,.arch.O.Kristiánová), schválený 
v roku 2001, vrátane zmien a doplnkov z roku 2011 a vrátane zmien a doplnkov 1 a 2 z roku 2019, ktoré 
vypracoval ateliér URBEKO, s.r.o. Prešov.  

 Posudzovaná činnosť je v súlade s platným územným plánom obce Bystré, ktorý predmetné územie 
charakterizuje ako priemyselnú zónu.   

 
Pre posúdenie z hľadiska použitia najlepších dostupných techník bolo vykonané hodnotenie 

navrhovanej činnosti aj podľa zákona č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa referenčného dokumentu o najlepších 
dostupných technikách (BREF) nazvaný „Priemyselné odvetvia výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého“ 
podľa čl. 17 odst. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (smernica o integrovanej prevencii a 
obmedzovaní znečistenia), ktorá poskytuje prehľad hlavných záverov oblasti najlepších dostupných techník (best 
available techniques, BAT) a príslušných úrovní spotreby a emisií. Referenčný dokument o najlepších 
dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej 
únie (ďalej len „členský štát“) a Európskou komisiou, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje 
uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, techniky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní 
najlepších dostupných techník, ako aj závery o najlepších dostupných technikách a akékoľvek nové techniky, 
s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe č. 2 zákona o IPKZ 

Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF 
vzťahuje:  

3.1. bod a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za 
deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň. 

 

Krátky popis priemyselného odvetvia: Toto odvetvie popisuje postupy pri výrobe cementu a vápna. Ide hlavne o 
činnosti ako sú: 

- skladovanie a príprava surovín; 
- skladovanie a príprava palív; 
- pece; 
- príprava a skladovanie výrobkov; 
- balenie a expedícia. 

 

 Referenčný BAT dokument s názvom "Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého" tvorí časť série 
predstavujúcej výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými odvetviami, mimovládnymi 
organizáciami podporujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v 
prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako to požaduje článok 13 (1) smernice 2010/75/EÚ 
o priemyselných emisiách. Tento dokument je publikovaný Európskou komisiou podľa článku 13 (6) smernice. 
Krátka anotácia BREF-u  
Dokument sa tiež vzťahuje na súvisiace činnosti, ktoré môžu mať vplyv na emisie či znečistenie. Dôraz pri výrobe 
cementu, vápna a oxidu horečnatého je kladený zníženie emisií do ovzdušia; efektívne využívanie energie a 
vstupných  surovín; minimalizáciu, regeneráciu a recykláciu vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe; rovnako 
ako aj na ochranu životného prostredia a hospodárenie s energiou.  
 
 Podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ, v ktorom sa uvádza zoznam priemyselných činností a prahové 
hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo výstupy, pre kategóriu priemyselných 
činností v bode 3. Priemysel spracovania nerastov,  

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:  
písmeno a) výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za 
deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň, 

posudzovaná činnosť v predpokladanom rozsahu nespadá pod povolenie IPKZ, pretože nespĺňa uvedené 
prahové hodnoty - navrhovaná výrobná kapacita je 495 ton/rok, resp. 20,6 ton za deň. 
 

 Navrhované technologické zariadenia a odlučovacie zariadenia sú moderné zariadenia ako v oblasti 
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technológie výroby cementu, tak aj v oblasti odlučovania znečisťujúcich látok z odpadových plynov a spĺňajú 
podmienky stanovené v referenčnom dokumente BAT (BREF) o najlepších dostupných technikách 
v cementárenskom priemysle.  Napriek nárastu celkových ročných emisií NOx a CO sa súčasné parametre kvality 
životného prostredia výrazne nezmenia. Navrhnuté technologické zariadenia budú produkovať znečisťujúce látky 
v množstvách, ktoré vyhovujú platným emisným limitom. 

 

Kategórie všeobecných BAT a riešenie určených prvkov v projekte: 
 

Riadenie životného prostredia 
Spoločnosť ZEOCEM, a.s. má dlhoročné skúsenosti v obnovovanej činnosti. Všetky dielčie pracovné 

postupy od systému riadenia v životnom prostredí cez všetky ostatné  operácie v procese riadenia, monitoringu 
procesov, skladovania surovín a odpadov budú súčasťou ISO EN 9 001: 2015, ktoré využíva spoločnosť 
ZEOCEM, a.s. v doterajšej činnosti a navrhovaná činnosť bude to tohto procesu riadenia začlenená tiež. 

 

Riadiace systémy 
V prevádzkovom poriadku zariadenia bude spracovaný podrobný postup sledovania technologického 

procesu, ktorého súčasťou je meranie a vyhodnocovanie účinnosti jednotlivých krokov. Riadiace systémy 
zahrňujú aj havarijný plán zariadenia a denník nehôd. 

 

Riadenie energie a surovín 
Jednotlivé komponenty sú navrhované s ohľadom na minimalizáciu energetických nákladov každej 

jednej súčasti ako aj zariadenia ako celku. Súčasťou elektrických zariadení je možnosť optimalizácie výkonu 
pomocou frekvenčných meničov.  Dávkovanie jednotlivých surovín a činidiel sa bude uskutočňovať presným 
dávkovaním pomocou tenzometrického váženia. 

 

Skladovanie a manipulácia 
Všetky suroviny vrátane odpadov, ktoré sú súčasťou jednotlivých receptúr majú jednoznačný systém, 

podmienky a miesto uskladnenia.  Tieto postupy sú dané charakterom a fyzikálno-chemickými vlastnosťami 
jednotlivých surovín. Prašné materiály budú uložené v silách, čím sa eliminuje  vplyv prašnosti na okolie. 
Napĺňanie sila a jeho vyprázdňovanie sa bude uskutočňovať pneumaticky a sledovať a regulovať automaticky. 
Oplachové a dažďové vody budú zachytávané a zvádzané cez lapače ropných látok do kanalizácie a odvádzané 
na vyčistenie do ČOV. Sypké a hrubozrnné materiály budú skladované navzájom oddelené v boxoch. 
Manipulácia s týmito odpadmi bude pomocou kolesových nakladačov  na odizolovaných plochách. 

 

Úpravy emisií do ovzdušia 
Prašnosť prevádzky sa eliminuje pneumatickým systémom dopravy prachovitých materiálov s rozvodmi 

a skladovaním v silách o dostatočnej kapacite.  
Dopravníky budú zakryté (zakapotované). Manipulačné plochy a neúplne naplnené skladovacie boxy 

budú pravidelne vystriekavané vodou za účelom zníženia prašnosti . 
 

Znečistenie pôdy, vôd a horninového prostredia 
Manipulácia s materiálmi, ich skladovanie a aj samotná úprava v technológií budú prebiehať na 

odizolovaných plochách. Izolácia plôch bude tvorená certifikovanými izolačnými technológiami, ktoré budú mať 
garantovanú odolnosť na všetky potenciálne kontaminanty, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci spracovania 
materiálov. Všetky tieto plochy budú pravidelne čistené. 

 
Vyhodnotenie podľa prílohy 3 zákona – Zoznam znečisťujúcich látok pre ovzdušie  
 

Porovnanie nárastu emisií ZL súčasný stav (nulový variant) a po realizácii navrhovanej činnosti 
a uvedení pecnej linky do prevádzky dôjde k miernemu zvýšeniu znečistenia, pričom emisné limity a limitné 
hodnoty budú dodržané s významnou  environmentálnou rezervou.  

Súčasný stav znečistenia ovzdušia sa realizovaním navrhovanej činnosti zmení tak, že dôjde k nárastu 
celkových ročných emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, avšak vzhľadom na realizovanú modernizáciu a 
ekologizáciu dotknutej prevádzky, nie je predpoklad výraznejších nepriaznivých vplyvov. 

 Primárne limity pre základné znečisťujúce látky, ktoré sú zárukou eliminácie zdravotného rizika 
v súčasnosti nie sú a ani po realizácií navrhovanej zmeny nebudú dosiahnuté alebo prekročené. 
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ZL Porovnanie nárastu emisií v % povoleného limitu 

PM10 
35,15 % za 24 hod 40,41 % za rok súčasný stav – nulový variant  

36,90 % za 24 hod 40,79 % za rok prevádzka linky   

PM2,5 
-/- 75,56 % za rok súčasný stav – nulový variant  

-/- 76,06 % za rok prevádzka linky   

SO2 
1,73 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

3,42 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

NOx 
11,37  % limitu za 1 hod 13,02 %  za rok súčasný stav – nulový variant  

15,29 % limitu za 1 hod 14,67 %  za rok prevádzka linky   

CO 
9,05 % limitu za 8 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

9,41 % limitu za 8 hod -/- prevádzka linky   

TOC 
1,65 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

1,65 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

VOC 
3,50 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

3,53 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

NH3 
0,15 % limitu za 1 hod -/- súčasný stav – nulový variant  

0,36 % limitu za 1 hod -/- prevádzka linky   

 
 
IV.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov 
 

Zámer je vypracovaný z dôvodu posúdenia vplyvov výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
„Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku ZEOCEM, a.s. Bystré“ na jednotlivé zložky životného prostredia a 
zdravie obyvateľstva.  

Posudzovaná činnosť podľa prílohy č.8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v platnom znení  patrí do časti B – zisťovacie konanie. 

V rámci spracovania zámeru boli podrobne identifikované jednotlivé vplyvy navrhovanej činnosti na 
životné prostredie a obyvateľstvo.  

O záujmovom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe ktorých možno 
konštatovať, že najdôležitejšie okruhu problémov boli identifikované a posúdené, či už existujúcou legislatívou, 
existujúcou prevádzkou závodu, v samotnom navrhovanom technickom riešení činnosti, alebo navrhovanými 
zmierňujúcimi opatreniami. 

Z analýzy vyplynulo, že navrhovaná činnosť bude realizovaná v oblasti s niektorými zložkami pomerne 
citlivými na zásahy (hlavne ovzdušie). Vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti a pri realizovaní 
navrhovaných eliminačných opatrení nie je predpoklad vzniku takých vplyvov na jednotlivé zložky životného 
prostredia, ktoré by mohli spôsobiť podstatné zmeny v danom území a v kvalite ovzdušia.  

Základom zachovania a zlepšovania kvality životného prostredia je dôsledné dodržiavanie súčasnej 
legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a pravidelný monitoring kvality jednotlivých zložiek ŽP.  

Niektoré údaje o navrhovanej činnosti budú spresnené a upravené v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie. Pri vypracovaní zámeru boli využité dostupné informácie o prostredí a technológii, podľa ktorých 
možno konštatovať, že navrhovaná činnosť je akceptovateľná pre obyvateľov najbližšej obytnej zóny. Za 
predpokladu akceptovania a realizácie navrhovaných opatrení na minimalizáciu identifikovaných nepriaznivých 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a dôslednou poprojektovou analýzou je možné minimalizovať, 
prípadne eliminovať predpokladané negatívne vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti v danej lokalite 
a zabezpečiť tak prevahu pozitívnych vplyvov navrhovanej činnosti v posudzovanom území. 
 

 Vzhľadom na umiestnenie činnosti v priemyselnej zóne, jej rozsah a charakter navrhovanej činnosti, 
identifikovanie najvýznamnejších vplyvov činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a pokiaľ v etape 
pripomienkovania k zámeru nedôjde k objaveniu sa nových skutočností, ktoré by zásadným spôsobom menili 
náhľad na posudzovanú činnosť, navrhujeme ukončiť posudzovanie predloženým zámerom v zisťovacom konaní. 
 

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
(vrátane porovnania s nulovým variantom) 

 

Zámer je predložený v jednom variante, pretože navrhovateľ v zmysle § 22 ods. 7 zákona č 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie požiadal príslušný orgán o upustenie od požiadavky variantného 
riešenia.  
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Svoju požiadavku zdôvodnil nasledujúco: navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch v existujúcom 
areáli navrhovateľa, ku ktorému má vlastnícke práva, značná časť potrebnej infraštruktúry k navrhovanej činnosti 
je k dispozícii z predchádzajúcej výroby cementového slinku, pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. 
Navrhovaná činnosť je v súlade so zásadami funkčného využívania územia územného plánu VÚC Prešovského 
kraja - v záväznej časti v zásadách rozvoja hospodárstva: podporovať rozvoj existujúcich priemyselných parkov 
(bod 1.) a podporovať diverzifikáciu priemyselných odvetví na území Prešovského kraja tak, aby dochádzalo k 
jeho rovnomernému rozvoju (bod 2.) a v okolí lokality navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne chránené 
územia podľa zákona č.543/2004 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré by mohla navrhovaná činnosť 
nepriaznivo ovplyvniť. 

Zo stanoviska Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-VT-
OSZP-2022/006930-002 zo dňa 06.07.2022 vyplýva, že podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„zákon EIA“) upúšťa od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. Zámer vypracovaný podľa § 22 
a prílohy č. 9 zákona bude obsahovať jeden variant činnosti, ako aj nulový variant, t.j. variant stavu, ktorý by 
nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. Ak zo stanovísk predložených k zámeru podľa §23 ods.4 „ 
zákona EIA“ vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, Okresný úrad 
Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie  uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho 
variantu v konaní podľa zákona EIA.  
Zámer je doplnený o tzv. nulový variant, t.j. stav, ktorý existuje, keď sa zámer neuskutoční. 
 

V.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 
Pretože navrhovateľ predkladá Zámer spracovaný v jednom variante, nebol vytvorený súbor kritérií na 

porovnanie variantov. 
 
V.2.Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty 

 

Samotný zámer je rozpracovaný iba v jednom variante z nasledujúcich dôvodov:  
A/ alternatívne umiestnenie  

Navrhovateľ nedisponuje v súčasnosti inou lokalitou, na ktorej by mohol umiestniť uvedené zariadenie s 
predpokladanou kapacitou výroby. Samotný areál je vo vlastníctve navrhovateľa. Areál má dobré dopravné 
napojenie na verejné komunikácie a železničnú vlečku, v závode je vybudovaná technická a inžinierska 
infraštruktúra . Záujmové územie je v územnom pláne definované ako územie s výrobou a skladmi – priemyselná 
zóna. Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce.  
 
B/ alternatívne stavebné a technologické riešenie  

Navrhnuté zariadenie, svojou objektovou skladbou a technologickým vybavením bude plne vyhovovať 
pre požadovaný účel. Zariadenie bude navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky požiadavky z hľadiska právnych 
predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj ostatných príslušných právnych predpisov. 

Navrhované technologické zariadenia a odlučovacie zariadenia sú moderné zariadenia ako v oblasti 
technológie výroby cementu, tak aj v oblasti odlučovania znečisťujúcich látok z odpadových plynov a spĺňajú 
podmienky stanovené v referenčnom dokumente BAT (BREF) o najlepších dostupných technikách 
v cementárenskom priemysle. 
 
 

Z vykonaného posúdenia v predchádzajúcej kapitole vyplýva, že navrhovaná rekonštrukcia pecnej linky 
je environmentálne akceptovateľná, ekonomicky vhodná a technicky realizovateľná,  

 

preto sa realizácia navrhovanej rekonštrukcie pecnej linky odporúča. 
 
V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 
 

Vzhľadom na pokračujúci pozitívny trend rozvoja v  stavebníctve v súčasnosti, spoločnosť Zeocem 
a.s., Bystré  diverzifikuje svoje portfólio a plánuje obnoviť prevádzku výroby slinku a ponúknuť na trh v oblasti 
stavebníctva komplexnejšiu ponuku stavebných výrobkov a teda vrátiť sa znova aj k výrobe cementových slinkov. 
K tomu chce využiť existujúce vybavenie a infraštruktúru z pôvodnej výroby cementu, ale namiesto odstavených 
šachtových pecí plánuje inštalovať novú modernú linku pre výpal slinku s doplnením ďalších potrebných 
prevádzkových súborov.  
 Výhodou je existujúce zázemie, vybudovaná technická infraštruktúra a  dlhoročné skúsenosti 
s výrobou výrobkov využívaných v stavebníctve. Vzhľadom na environmentálnu víziu spoločnosti však 
predmetom navrhovanej činnosti rekonštrukcie pecnej linky je  obnova technického vybavenia 
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a technologického parku podľa najnovších moderných poznatkov a  technológií na báze ekologických 
princípov.  

Ďalšou výhodou spoločnosti je zdrojové a materiálové zázemie v blízkosti závodu a dobrej 
dostupnosti (napr. dobývací priestor a ťažba zeolitu v  Nižnom Hrabovci, lom na ťažbu vápnitých slieňov 
v Skrabskom), vybudované objekty a  infraštruktúra v  závode, atď. 

Okrem vytvorenia podmienok pre rozvoj činnosti v stavebníctve na východnom Slovensku je 
ďalším pozitívom vytvorenie pracovných príležitostí – Prešovský kraj aj Vranovský okres patria na 
Slovensku s najhoršími výsledkami v zamestnanosti. Sústredenie výroby cementu do lokality v  blízkosti 
zdrojov materiálu a surovín použitých pri výrobe slinku znižuje nároky na dopravnú štruktúru 
územia  súčasne znižuje uhlíkovú stopu. 

  Navrhovaná činnosť je umiestnená v priestoroch existujúceho závodu, v jestvujúcom priemyselnom 
areáli „brownfield“ v území s výrobou a skladmi – priemyselná zóna. Navrhovaná činnosť je v súlade s funkciou, 
ktorú pre dané územie vymedzuje platná územnoplánovacia dokumentácia obce Bystré. 

     Z výsledkov analýzy stavu jednotlivých zložiek životného prostredia vyplýva že ide o životné prostredia 
značne antropogénne zmenené, teda prostredie so zníženou kvalitou – znečistené ovzdušie, bez výskytu 
významných biotopov, s nízkou ekologickou stabilitou územia. Identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na 
jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva nie sú významné a nie je predpoklad, že by mali za 
následok významné zhoršenie ich stavu. 

Navrhnuté zariadenie, svojou objektovou skladbou a technologickým vybavením bude plne vyhovovať 
pre požadovaný účel. Zariadenie bude navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky požiadavky z hľadiska právnych 
predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj ostatných príslušných právnych predpisov. 

Navrhované technologické zariadenia a odlučovacie zariadenia sú moderné zariadenia ako v oblasti 
technológie výroby cementu, tak aj v oblasti odlučovania znečisťujúcich látok z odpadových plynov a spĺňajú 
podmienky stanovené v referenčnom dokumente BAT (BREF) o najlepších dostupných technikách 
v cementárenskom priemysle. 

  Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v socio-ekonomickej sfére 
(zamestnanosť, rozvoj obce) a hospodárskom a ekonomickom potenciáli a zvýšení sily regióny.  

  Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej činnosti nepredstavujú významné 
riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek. Antropogénna záťaž, ktorá bude súvisieť s navrhovanou 
činnosťou bude predstavovať minimálne zvýšenie zaťaženia, aj to len v bezprostrednom okolí zariadenia bez 
významnejšieho vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom na nulové (záber pôdy, vplyvy na vody a biotu) alebo len 
minimálne (emisie, hluk, doprava) zásahy a vplyvy na životné prostredie a prevažujúce socio-ekonomické 
(zamestnanosť) a environmentálne prínosy (koncentrované zdroje surovín, dobrá prístupnosť, krátke 
vzdialenosti) je prevádzkovanie navrhovanej činnosti v navrhovanom areáli optimálne.  

  K pozitívnym prínosom navrhovanej činnosti prispeje aj rekonštrukcia, resp. odstránenie starých 
nevyužívaných objektov v závode, úprava jestvujúcich plôch.  Popisovaná činnosť nebude mať taký vplyv, ktorý 
by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie 
obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia. 

  Navrhovaná činnosť je obnovením pôvodnej činnosti zastavenej v roku 1997 v nezmenenej technológii 
s nahradením moderných technologických prvkov spĺňajúcich požiadavky na ekologické princípy a ochranu 
životného prostredia 
 
VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA  
 

Príloha č.1: Fotodokumentácia  
Príloha č.2:  3D model navrhovanej činnosti 
Príloha č.3:  Hluková štúdia 
Príloha č.4:  Rozptylová štúdia 
Príloha č.5:  Primerané hodnotenie vplyvov projektu na územia sústavy NATURA 2000 a návrh kompenzačných 

opatrení 
 
VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 
 
VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných 

použitých materiálov. 
 

Atlas krajiny Slovenskej republiky.1.vyd. Bratislava MŽP SR a Banská Bystrica SAŽP, 2002, 344 s 
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Carach V., 2022: Rozptylová štúdia pre navrhovanú činnosť „Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku 
ZEOCEM a.s. Bystré“, 

Čepelák, A., 1980: Zoogeografické členenie. In: Mazúr, E., a kol. 1980. Atlas SSR. Veda Bratislava 
Fulín M., 2021: Primerané hodnotenie vplyvov projektu „Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku ZEOCEM a.s. 

Bystré“ na územia sústavy NATURA 2000 a návrh kompenzačných opatrení  
Futák, J., 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. Slovenský úrad geodézie a kartografie, SAV 
                      Bratislava 
Kol. autorov, SÚPSaOP (1969): Súpis pamiatok I. II. III., 
Maglocký, Š. (2002): Potenciálna prirodzená vegetácia. In: Mikloš, L. (2002) Atlas krajiny Slovenskej 

republiky.1.vyd. Bratislava MŽP SR a Banská Bystrica SAŽP, 2002, 344 s. 
Michalko, J. a kol., 1986: Geobotanická mapa ČSSR. Slovenská socialistická republika Veda, SAV 
                        Bratislava 
MŽP SR (2020): Hydrologické hodnotenie roku 2019, 
MŽP SR (2009): Plán manažmentu čiastkového povodia Bodrogu, aktualizácia 2015, 
MŽP SR, SHMÚ (2021): Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody SR v roku 2020, 

MŽP SR, SHMÚ (2021): Hodnotenie údajov z monitorovania kvality povrchovej vody za rok 2020, 
MŽP SR (2009): Vodný plán Slovenska - Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja Aktualizácia 

12/2020 
MŽP SR (2021): Správa o stave životného prostredia SR 2020,  
MŽP SR, SAŽP (2016): Environmentálna regionalizácia SR, IV.aktualizované a rozšírené vydanie, 
Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava,2021: Zdravotnícka ročenka SR 2020,  
Obvodný banský úrad Košice (2021): Evidencia dobývacích priestorov a CHLÚ k 12/2021, 
Rybanič, R., Šutiakova,T., Benko,Š.,(eds.)2004: Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia z pohľadu    
                               Európskej únie. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Bratislava. 
RÚVZ Vranov, (2021): Výročná správa za rok 2020, 
Obec Bystré, ( 2019): Program rozvoja obce Bystré na roky 2019 – 2029, 
SAŽP (2019): Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou, 
SHMÚ (2015): Klimatický atlas Slovenska, Bratislava, 132 p. 
SHMÚ (2022): Správa o kvalite ovzdušia v SR v roku 2021, 
SHMÚ (2021): Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za r. 2020, 
SHMÚ (2021): Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v r. 2020,  
SSC: Celoštátne sčítanie doprava r.2015 Prešovský kraj, okres Vranov 
Stanová, V., Valachovič, M.(eds.)2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – inštitút aplikovanej 
                                ekologie, Bratislava, 225 p. 
Štatistický úrad (2021): Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020 
Územný plán VÚC Prešovského kraja, 
Územný plán obce Bystré, Ateliér URBEKO s.r.o.  Prešov, Zmeny a doplnky 2011 
Venglovský J. -  Hluková štúdia – Vplyv hluku z prevádzky " Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku“ na okolie, 

auditor október 2022, 
 
VII.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru 
 
Navrhovateľ poskytol nasledujúce informácie a podklady: 
- PSP Engineering a.s., Přerov Česká republika dokumentace technologické části  „Rekonstrukce pecnej linky 

Zeocem a.s., Bystré“, 09/2022, 
- MIESFERA CONSULT, s.r.o., RNDr. M. Fulín, CSc., „Primerané hodnotenie vplyvov projektu na územia 

sústavy NATURA 2000 a návrh kompenzačných opatrení“, 06/2021.  

- Okresný úrad Vranov nad Topľou: č.j.OU-VT-OSZP-2022/0026930-002 zo dňa 06.07.2022 upustenie od 
variantného riešenia 

- Prof. MVDr. Venglovský J., PhD. (2022): Hluková štúdia – vplyv hluku z prevádzky na okolie  navrhovanej 
činnosti „Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku“,  

- Ing. Carach V., PhD., 2022: Rozptylová štúdia – imisno-prenosové posúdenie zdroja znečisťovania ovzdušia 
„Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku“. 
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VII.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní 
jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 
 

 Navrhovaná činnosť je obnovením pôvodnej činnosti zastavenej v roku 1997 v nezmenenej technológii 
s nahradením moderných technologických prvkov spĺňajúcich požiadavky na ekologické princípy a ochranu 
životného prostredia, pričom možno konštatovať, že ide o subjekt, ktorý má skúsenosti, odborné, technické 
aj technologické predpoklady na profesionálny výkon navrhovanej činnosti.   

V predloženom zámere sú spracované všetky informácie o postupe prípravy navrhovanej činnosti a 
posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie, dostupné v čase spracovávania zámeru. V rámci 
prípravy navrhovanej činnosti boli vykonané v roku 2022 viaceré  obhliadky areálu a rokovania s projektantom a 
navrhovateľom. Na základe zistených údajov a informácií bol spracovaný zámer.  

Ďalšie informácie pre spracovanie zámeru boli čerpané z odbornej literatúry, prieskumov, meraní a 
hodnotení týkajúcich sa danej lokality z verejne dostupných zdrojov. Údaje o súčasnom stave jednotlivých zložiek 
životného prostredia sme získavali predovšetkým z oficiálnych zdrojov štátnych inštitúcií - Slovenskej agentúry 
životného prostredia, Slovenskej geologickej služby, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, Slovenského štatistického ústavu, od orgánov štátnej správy pre životné 
prostredie, samosprávy, odborných organizácií, ktoré v danej problematike pracovali ako aj vlastných poznatkov 
z riešeného územia. Údaje o klimatologických charakteristikách dotknutého územia, kvalite ovzdušia, zdrojoch 
znečistenia boli čerpané z verejne dostupných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu 
a Štatistického úradu SR. Údaje o kvalite povrchových a podzemných vôd, stavy a režimy boli získavané 
z podkladov a materiálov Slovenského vodohospodárskeho podniku, VÚVH a SHMÚ. Informácia a údaje o 
územnom systéme ekologickej stability boli čerpané z materiálov: Generel nadregionálneho územného systému 
ekologickej stability SR. MŽP SR (1992), Národná ekologická sieť Slovenska – NECONET, Vdy. Nadácia IUCN. 
Svetová únia ochrany prírody Slovensko, Bratislava,  RÚSES okresu Vranov nad Topľou, (MŽP SR , SAŽP, 
2019) ako aj územných plánov samosprávy. Charakteristika biotopov a ich významnosť na dotknutom území boli 
vyčlenené podľa katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič, 2002). Údaje o obyvateľstve boli získané 
z  publikácií  Štatistického úradu SR Bratislava. 

Zámer je spracovaný po štrukturálnej stránke v zmysle Prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. Údaje v Zámere komplexne opisujú a vyhodnocujú 
predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Z posúdenia týchto vplyvov 
v Zámere vyplýva, že predpokladaný vplyv navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia je málo 
významný. Zámer bude ďalej predložený na zisťovacie konanie podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie 

 
VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 
 

Košice, september 2022 
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 
IX.1. Spracovatelia zámeru 
 

MIESFERA CONSULT, s.r.o. Košice 
Zodpovedný riešiteľ a koordinátor prác:  
Ing. Magdaléna Vodzinská,  

zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné 
prostredie podľa § 61 ods.8 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v odboroch činnosti 2b geológia, 2f environmentalistika, 2m 
odpadové hospodárstvo, 2n ochrana ovzdušia, 2u baníctvo, 2t technológie, 2z hluk a vibrácie a pre 
oblasti činnosti 3a ťažba a úprava tuhých nerastov, 3d líniové stavby, 3e úprava a spracovanie rúd 
a neželezných kovov, 3o územný rozvoj a územné plánovanie, 3t zariadenia pre dopravu, spoje 
a telekomunikácie pod číslom 105/96-OPV. 

 
 
Spracovateľský kolektív: 
 
Ing. Viliam Carach, PhD. – emisie, osvedčenie oprávneného posudzovateľa podľa §19 ods.3 písm.a) zákona 

č.137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov č. 61/794/2004-6.1. v znení 
rozhodnutia č. 45836/2014. 

 
Ing. Andrej Csete – technická a technologická časť navrhovanej činnosti, technický riaditeľ ZEOCEM, a.s. 
 
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. – biota-fauna, zapísaný do zoznamu  odborne spôsobilých osôb podľa §55 zákona 

č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod číslom F-
169/2018 

 
Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD. – hluk, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na  činnosti podľa §9 ods.4. 

písm. a), b), c), d) zákona č.216/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, č. OLP/7464/2006, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na  účely 
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 64 ods.8 zákona č.24/2006 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v odboroch 2o ochrana zdravia, 2z hluk a vibrácie, 2i poľnohospodárstvo, oblasti 3i stavby 
pre potravinárske technológie, 3j poľnohospodárska výroba. 3g stavby pre odpadové 
hospodárstvo číslo 447/2010/OHPV,  

  
 Ing. Magdaléna Vodzinská, - geológia, odpadové hospodárstvo, vody, pôda, ovzdušie, klimatické podmienky, 

znečistenie ovzdušia, biota, chránené územia, odpady, demografia, hospodárstvo, 
ekonomika, stav životného prostredia, zdravie obyvateľstva, urbanizmus, analýza 
a syntéza, výstupy a grafika, 
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IX.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) 
oprávneného zástupcu navrhovateľa. 
 
 
 
Za spracovateľov Zámeru: 
 
 
 
                   Ing. Magdaléna Vodzinská                                              ................................................................. 
                   MIESFERA CONSULT, s.r.o.  
                   Jiskrova 8, 040 01 Košice   
 
 
 
 
 
Zámer predkladá: 
 

     ZEOCEM, a.s.  
     Prešovská 282,   
     094 34 Bystré 

 
 
 

......................................................................... 
 Martin Saučin 

  
 
 
 
 
 

 ........................................................................... 
 Pavel Kobulej 

 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
Cornelius Tschegg 
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Príloha č.1: 
F O T O D O K U M E N T Á C I A 

 

  
  

  
Budova bývalej slinkovne, ktorá bude rekonštruovaná a zväčšená 

  

  
Objekty, ktoré budú odstránené pre uvoľnenie priestoru na nové prevádzkové súbory 

  

objekty, ktoré budú odstránené pre uvoľnenie priestoru na nové prevádzkové súbory 
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spevnené plochy v areáli závodu – pohľad z lietadla a detaily: 
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spevnené plochy v areáli závodu 

  
vody z povrchového odtoku sú zachytávané a rigolom odvádzané cez lapač RL do čističky vôd 

  
Železničná vlečka v areáli závodu 

  
Odvodnenie železničnej vlečky je popod areál závodu odvádzané do recipientu 
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Preprava materiálov v uzavretých vozidlách 

 

  
Preprava materiálov v uzavretých vozidlách 

  

 

 
Dopravníková preprava surovín medzi 

technologickými súbormi 
Silá na uskladnenie sypkých materiálov 
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Príloha č.2 

3D Model znázornenia zámeru umiestnenia nových objektov a technológie  

 

 


