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Abstract: 

The army of Soviet Union operated in the Slovak republic in the years from 1968 to 1991 and left a 

disastrous legacy in the form of groundwater and soil contamination, in particular oil products, and 

chlorinated hydrocarbons. A total of 87 were potentially contaminated sites at 18 locations, 15 of 

which were been identified as serious contaminated and showed the need for investing significant 

funds for further investigation and remediation. They have started since 1991, and in some cases even 

after 15 years are not been completed. In 2002, the Ministry of Environment of the Slovak Republic 

commissioned Slovak Environmental Agency performing Risk Assessments for locations Sliač, 

Vlkanová, Rimavská Sobota, Komárno, Lešť, Nemšová, Roţňava, Jelšava, Ruţomberok, Nové 

Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Častkovce, Zvolen, Voderady, Vrútky, Štúrovo, Michalovce, 

Keţmarok a Skalka nad Váhom, in order to optimize the cost needed to reduce the potential 

ecological, environmental and health risks to acceptable level with regard to current and future use of 

those sites. Sites  have been included in the project Systematic identification of contaminated sites 

in Slovakia (2006 – 2008). 
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Vojská Sovietskej armády pôsobili na  území Slovenskej republiky v rokoch 1968 až 1991 a  zanechali 

neblahé dedičstvo v podobe kontaminácie podzemných vôd a zemín najmä ropnými látkami a 

chlórovanými uhľovodíkmi. Celkovo sa jednalo o 87 potenciálne kontaminovaných území na 18 

lokalitách, z ktorých 15 bolo stanovených ako závaţnejšie kontaminovaných a ukázala sa potreba 

investovania značných finančných prostriedkov na ďalšie prieskumné a najmä sanačné práce. Tieto sa 

začali vykonávať od roku 1990 a v niektorých prípadoch ešte ani po 18 rokoch  nie sú ukončené. 

V roku 2002 MŢP SR poverilo SAŢP vykonaním rizikových analýz na lokalitách Sliač, Vlkanová, 

Rimavská Sobota, Komárno, Lešť, Nemšová, Roţňava, Jelšava, Ruţomberok, Nové Mesto nad 

Váhom, Nové Zámky, Častkovce, Zvolen, Voderady, Vrútky, Štúrovo, Michalovce, Kežmarok a 

Skalka nad Váhom, s cieľom optimalizácie nákladov potrebných na zníţenie moţných ekologických, 

environmentálnych a zdravotných rizík na akceptovateľnú mieru s ohľadom na súčasné a budúce 

vyuţitie uvedených lokalít.  

 

Na základe zistených skutočností bolo konštatované nasledovné rozdelenie lokalít:  

I. Lokality, ktoré boli navrhnuté na uzavretie z dôvodu zistenej nízkej kontaminácie a na ktorých 

nebolo potrebné uskutočniť rizikové analýzy: 

 Keţmarok 

 Michalovce 

 Skalka nad Váhom 

 Vrútky 

II. Lokality, ktoré na základe uskutočnených rizikových analýz boli odporučené na uzavretie: 

 Štúrovo 

 Voderady 

 Zvolen   
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III. Lokality, na ktorých na základe rizikových analýz bolo odporučené realizovať monitoring, pričom 

pri súčasnom spôsobe využitia územia nie sú nutné sanačné práce: 

 Častkovce 

 Nové Mesto nad Váhom 

 Nové Zámky 

 Ruţomberok 

 Roţňava 

IV. Lokality, na ktorých bolo odporučené realizovať monitoring a v prípade nepriaznivých výsledkov 

sanačné práce: 

 Nemšová 

 Lešť 

 Jelšava 

V. Lokality, na ktorých bolo navrhnuté realizovať nutné sanačné práce v rozsahu zodpovedajúcom 

výsledkom rizikových analýz vztiahnutým k súčasnému spôsobu využitia územia a monitoring 

s nasledujúcou prioritizáciou potreby riešenia: 

 Rimavská Sobota 

 Komárno  

 Sliač – Vlkanová 

 

V priebehu rokov 2003 aţ 2007 boli na základe uznesení vlády SR č.1148/2003 a č. 772/2004 aktivity 

zamerané uţ len na lokality s tzv. najvyšším stupňom ohrozenia ţivotného prostredia, a  to lokality 

Sliač - Vlkanová a Rimavská Sobota.  

V rámci práve prebiehajúceho projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaţí 

Slovenskej republiky (2006 – 2008) sú všetky vojenské areály (nie len tie po Sovietskej armáde) 

prehodnocované a  zaraďované v zmysle projektu medzi pravdepodobné environmentálne záťaţe 

(PEZ), environmentálne záťaţe (EZ) a sanované lokality. V prvej etape prác, čo predstavovalo 

zhodnotenie cca polovice územia Slovenskej republiky bolo identifikovaných cca 11 PEZ, 7 EZ a 15 

sanovaných lokalít. 


