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V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. februára 2002,

ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste  Vysoké Tatry, v katastrálnom území
Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma

prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa
vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením SK-1
s názvom Smokovecká kyselka I v meste Vysoké Tatry,
v katastrálnom území Starý Smokovec.

(2) Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody pod¾a
odseku 1 je prírodná minerálna voda slabo minerali-
zovaná, uhličitá, hydrogenuhličitanová, sodno-vápe-
natá, kyslá, studená, hypotonická, s celkovou minera-
lizáciou 91 mg.l-1, s teplotou vody 6,1 oC, s obsahom
plynu CO2 1 496 mg.l-1  a s výdatnos�ou 0,45 l.s-1.

§ 2

(1)  Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci
je vo Vysokých Tatrách, v katastrálnom území Starý

Smokovec. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené
v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

 (2) Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prí-
rodných zdrojov minerálnych stolových vôd v  Starom
Smokovci je vo Vysokých Tatrách, v katastrálnom úze-
mí  Starý Smokovec. Ochranné pásmo II. a III. stupňa
je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený
v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov 1
a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci
je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Pre-
šove, na Okresnom úrade v Poprade a na Mestskom
úrade vo Vysokých Tatrách.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos�  15. marca 2002.

Roman Kováč v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 112/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH
STOLOVÝCH VÔD V STAROM SMOKOVCI
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 112/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH
STOLOVÝCH VÔD V STAROM SMOKOVCI

Strana 1292 Zbierka zákonov č. 112/2002 Čiastka 48



POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V STAROM SMOKOVCI

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je zobrazené na mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, list
Poprad 4-4.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Začína sa pri juhovýchodnom rohu betónovej šachty
drenážnych vôd, ktorá sa nachádza asi 1 m severne od križovatky spevnenej lesnej cesty a chodníka vedúceho
k altánku. Od tohto miesta pokračuje hranica ochranného pásma severovýchodným smerom 8 m k päte ¾avostran-
ného svahu Dolinky pod Karlovým posedom. Tu sa kolmo lomí smerom na severozápad a prebieha popod
¾avostranný svah doliny 25 m na roveň, ktorá vznikla po likvidácii malého umelého jazierka. Tu sa hranica opä�
lomí a pokračuje 20 m smerom na západ až po pätu pravostranného svahu doliny. V tomto mieste, kde hranica
ochranného pásma dosahuje výškovú úroveň 1 030 m n. m., sa hranica kolmo stáča smerom na juh a vystupuje
šikmo do svahu tak, že prechádza ponad pramenný záchyt zdroja SK-1. Od jeho úrovne hranica vo svahu klesá
až k jeho päte pri spevnenej lesnej ceste, odkia¾ severovýchodným smerom pokračuje asi 10 m až k betónovej
šachte, kde sa  hranica ochranného pásma uzatvára. 

Ochranné pásmo II. a III. stupňa

Ochranné pásmo II. a III.  stupňa je zobrazené na mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej
republiky v mierke 1 : 50 000, list 27-33 Poprad. 

Ochranné pásmo II. a III. stupňa chráni infiltračnú a transportno-akumulačnú oblas�. Hranica sa začína pri
betónovej šachte drenážnych vôd, ktorá sa nachádza pri križovatke spevnenej lesnej cesty prechádzajúcej Dolinkou
pod Karlovým posedom vo výške 1 028 m n. m. a cesty k altánku. Od tohto miesta pokračuje asi 10 m
severovýchodne k ¾avostrannému svahu doliny. Odtia¾ pokračuje kolmo na vrstevnice severným smerom na
Zbojnícku skalu (1 253 m n. m.). Pod Zbojníckou skalou vo výške 1 200 m n. m. sa stáča na severovýchod, sledujúc
smer sklonu svahu, prechádza cez cestnú komunikáciu Starý Smokovec — Hrebienok, až dosiahne výšku 1 260 m
n. m. Potom v smere sklonu svahu klesá k pozemnej lanovke na Hrebienok. Hranica ochranného pásma ïalej klesá
po východnej strane pozemnej lanovky až do mestskej časti Starý Smokovec, kde sa od pozemnej lanovky odkláňa
po miestnej cestnej komunikácii k parkovisku osobných motorových vozidiel na západný okraj amfiteátra a ïalej
prechádza po spevnenej lesnej ceste až k východiskovému bodu — betónovej šachte, kde sa hranica ochranného
pásma uzatvára.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 112/2002 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V STAROM SMOKOVCI

 Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci boli stanovené na základe
výsledkov hydrogeologického prieskumu a geologického návrhu v záverečnej správe Záchyt prameňa Smokoveckej
kyselky (Klaučo, 2001), ktorého úlohou bol aj návrh na stanovenie ochranných pásiem prírodných zdrojov
minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci.

Hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako otvorená s odkrytou výverovou oblas�ou. V hydrogeologickej
štruktúre je vyčlenená infiltračná oblas�, v ktorej dochádza k dopĺňaniu, transportno-akumulačná oblas�, v ktorej
sa formujú základné fyzikálno-chemické vlastnosti, a výverová oblas�, kde minerálne vody samovo¾ne vystupujú
na povrch.

Formovanie a obeh minerálnych vôd sa uskutočňujú v kvartérnych svahových polygenetických sutinových
akumuláciách a  horninách kryštalinika Slavkovského štítu. Prevažujúcim materiálom sú kryštalinické horniny,
najmä biotitický granodiorit. Hlavná zlomová línia podmieňujúca výrony hlbinného CO2 má juhozápadno-severo-
východný smer a v rámci hydrogeologickej štruktúry prebieha cez výverovú oblas�.

Za infiltračnú oblas� hydrogeologickej štruktúry sa považuje celý komplex polygenetických sutinových akumu-
lácií, ktorý je ohraničený dolinou Dolinky pod Karlovým posedom a jej pokračovaním do južných svahov
Slavkovského štítu (západne od lokality Hrebienok). Kolektorom minerálnych vôd sú aj v transportno-akumulačnej
oblasti polygenetické sute s prevažujúcim pórovým typom prostredia. Podzemné vody prúdia cez toto prostredie
až do výverovej oblasti, ktorá sa nachádza na styku polygenetických sutí a zvetraných glacifluviálnych štrkov.
Vyzdvihnuté podložné horniny flyšovej litofácie pozdĺž juhozápadno-severovýchodnej okrajovej zlomovej línie
a južne ležiaca akumulácia glacifluviálnych sedimentov podmieňujú výstup minerálnych vôd na povrch. Vzh¾adom
na hydrogeochemickú stabilitu prevažujúceho kryštalinického horninového materiálu v polygenetických sutiach
a pomerne rýchly obeh podzemných vôd nedochádza počas prestupu cez transportno-akumulačnú oblas� k výraz-
ným mineralizačným procesom. K nasycovaniu vody hlbinným CO2 dochádza najmä počas výstupu minerálnej
vody na povrch, a to únikmi CO2 pozdĺž spomínanej tektonickej línie v podloží. 

Pri výstupe na povrch sa minerálne vody nemiešajú s obyčajnými podzemnými vodami, ktoré boli identifikované
v širšom okolí zachyteného prameňa. 

Určujúcim mineralizačným procesom je hydrolytický rozklad silikátov. Z poh¾adu obsahu rozpustených látok
ide o slabo mineralizované podzemné vody sekundárne sýtené oxidom uhličitým. Minerálna voda je základného,
nevýrazného, sodno-vápenato-hydrogenuhličitanového  chemického typu. Geneticky ide o petrogénne, silikatogén-
ne vody vadózneho pôvodu.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 112/2002 Z. z.
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113

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. februára 2002,

ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Liptovská Osada
za prírodný liečivý zdroj  a vyhlasujú ochranné pásma prírodných

liečivých zdrojov v Liptovskej Osade

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Za prírodný liečivý zdroj sa vyhlasuje zdroj pod-
zemnej vody s označením vrt HKV-2 s názvom Fedorka
v obci Liptovská Osada, v katastrálnom území Liptov-
ská Osada.

(2) Prírodný liečivý zdroj pod¾a odseku 1 je prírodná
liečivá voda, stredne mineralizovaná, síranová, horeč-
nato-vápenatá, so zvýšeným obsahom horčíka, slabo
alkalická, studená, hypotonická, s celkovou minerali-
záciou 2 473 mg.l-1, s teplotou vody 9,6 oC, s obsahom
plynu CO2 19 mg.l-1  a s výdatnos�ou 5,5 l.s-1.

§ 2

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Liptovskej Osade je v okrese Ru-
žomberok, v katastrálnych územiach Liptovská Lúžna
a Liptovská Osada. Ochranné pásmo I. stupňa je vy-

značené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prí-
lohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prí-
rodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade je v ok-
rese Ružomberok, v katastrálnych územiach Liptov-
ská Lúžna a Liptovská Osada; ochranné pásmo II. a III.
stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je
uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných lie-
čivých zdrojov v Liptovskej Osade je uvedený v prílohe
č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Ži-
line, na Okresnom úrade v Ružomberku a na Obecnom
úrade v Liptovskej Lúžnej a na Obecnom úrade v Lip-
tovskej Osade.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. marca 2002.

Roman Kováč v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 113/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV 
V LIPTOVSKEJ  OSADE
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 113/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV 
V LIPTOVSKEJ OSADE
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V LIPTOVSKEJ  OSADE

Ochranné pásmo I. stupňa

 Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Liptovská Lúžna 2-5, Liptovská Lúžna 2-6.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Severná hranica ochranného pásma I. stupňa kopíruje
vrstevnicu 880 m n. m. od jej križovania s po¾nou cestou vedúcou severozápadne smerom od kúpe¾ov až do bodu
vzdialeného 80 m východne od vrtu HKV-2. Odtia¾ pokračuje západným smerom po lom pravostranného prítoku
potoka Korytnica a po¾nou cestou sa napája na východiskový bod ochranného pásma.

Ochranné pásmo II. a III. stupňa

 Ochranné pásmo II. a III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej
republiky v mierke 1 : 50 000, list 36-12 Donovaly. Vzh¾adom na geologicko-tektonické a hydrogeologické pomery
štruktúry,  reálne možnosti dodržiavania ochranných opatrení a v dôsledku špecifického charakteru hydrogeolo-
gickej štruktúry sme stotožnili územie infiltračnej a transportno-akumulačnej oblasti.

Ochranné pásmo II. a III. stupňa chráni infiltračnú a transportno-akumulačnú oblas�. Severozápadná hranica
ochranného pásma II. a III. stupňa kopíruje údolie medzi spojnicami kót Magurka — 1 115 m n. m. a Fedorka —
1 303 m n. m., z kóty Fedorka pokračuje juhovýchodným smerom na kótu Skorušová — 1 348 m n. m. a v údolí
pravostranného prítoku potoka Korytnica, kopírujúc tok tohto potoka, pokračuje juhozápadným a západným
smerom, kde sa stotožňuje s južnou hranicou ochranného pásma I. stupňa. V mieste sútoku bezmenného potoka
a potoka Pustej doliny sa lomí severozápadným smerom a pokračuje do východiskového bodu hranice ochranného
pásma II. a III. stupňa, do kóty Magurka.

 Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade sa nachádzajú v ochrannom pásme Národného
parku Nízke Tatry.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 113/2002 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH  ZDROJOV V LIPTOVSKEJ OSADE

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade sú vymedzené na základe hydrogeologického
prieskumu a záverečnej správy vypracovanej G. Vandrovou a kolektívom: Korytnica — ochranné pásma kúpe¾ov,
rok 1999, a na základe hydrogeologického prieskumu a záverečnej správy vypracovanej G. Vandrovou a kolektí-
vom: Korytnica — zdroj minerálnej a úžitkovej vody, rok 2001.

Komplikovaná geologická a tektonická stavba a ňou podmienené hydrogeologické pomery vytvorili vhodné
podmienky na tvorbu a výstup minerálnych vôd v Liptovskej Osade. Prírodné liečivé zdroje využívané v Liptovskej
Osade, Korytnica-kúpele sa viažu na horninové komplexy kryštalinika a prírodný liečivý zdroj z vrtu HKV-2
v Liptovskej Osade sa viaže na horninové komplexy mezozoika. Z porovnania chemického zloženia prírodného
liečivého zdroja z vrtu HKV-2 v Liptovskej Osade a prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade, Korytnica-kú-
pele vyplýva, že ide o rozdielne chemické typy minerálnych vôd, ktoré sa formujú v samostatných hydrogeologických
štruktúrach so svojím režimom. 

Hydrogeologická štruktúra prírodného liečivého zdroja z vrtu HKV-2 v Liptovskej Osade patrí medzi otvorené
štruktúry, ktoré majú infiltračnú, akumulačnú a výverovú oblas�. Výverová oblas� je poloodkrytá a kolektor
podzemnej vody nevystupuje na povrch, ale je zakrytý pokryvnými sedimentmi malých hrúbok. Záchyt vody je
z druhotných akumulácií týchto pokryvných sedimentov predisponovaný zlomami. Z hydraulického h¾adiska ide
o hydrogeologickú štruktúru s napätou artézskou hladinou podzemnej vody s pozitívnou výtlačnou výškou.

Základným procesom tvorby chemického zloženia vody prírodného liečivého zdroja z vrtu HKV-2 vzh¾adom na
mineralogicko-petrografické zloženie horninového prostredia je rozpúš�anie karbonátov, sadrovca, resp. anhydritu
a ionovýmenné procesy. Z  Palmerových charakteristík vyplýva, že formovanie chemického zloženia vody prebieha
v dolomitoch a v súvrství keuperu krížňanského príkrovu. Vyššie koncentrácie stroncia sú pravdepodobne
výsledkom styku vody so sadrovconosným keuperom, kde je stroncium prítomné vo forme celestínu.

Podzemné vody zo západnej strany nepritekajú do výverovej oblasti prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej
Osade, Korytnica-kúpele. Prúdia sem vody z kryštalického masívu Prašivej, ktorý je voči výverovej oblasti
vyzdvihnutý. Priečna zlomová línia severozápadno-juhovýchodného smeru je hranicou dvoch vyššie uvedených
samostatných hydrogeologických štruktúr prírodného liečivého zdroja z vrtu HKV-2 v Liptovskej Osade a je
hydrogeologickou bariérou pre prírodné liečivé zdroje v Liptovskej Osade, Korytnica-kúpele. 

Na základe stanovenia izotopového zloženia kyslíka bola určená nadmorská výška infiltračnej oblasti 764 m n. m.
Infiltračná oblas� vody prírodného liečivého zdroja z vrtu HKV-2 je budovaná strednotriasovými dolomitmi.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 113/2002 Z. z.
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114

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. februára 2002,

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych
stolových vôd v Tornali

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:  

 § 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali je v ok-
rese Revúca v katastrálnych územiach Gemer a Tor-
na¾a. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapo-
vých podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1
a 2.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali je v ok-
rese Revúca v katastrálnych územiach Gemer, Starňa,
Torna¾a a Železné a v okrese Rimavská Sobota v ka-
tastrálnych územiach Hubovo, Kešovce, Lenka, Nepo-
radza, Štrkovec a Včelince. Ochranné pásmo II. stup-
ňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je
uvedený v prílohe č. 3.

(3) Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prí-
rodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali
je v okrese Revúca v katastrálnych územiach Gemer-

ský Sad, Hucín, Licince, Mikolčany a Nováčany v Ge-
meri, v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ar-
dovo, Bohúňovo, Brzotín, Dlhá Ves, Honce, Gemerská
Hôrka, Kečovo, Kružná, Kunová Teplica, Meliata, Paš-
ková, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Silica,
Silická Brezová, Slavec, Štítnik a Vidová. Ochranné
pásmo II. a III. stupňa je vyznačené v mapovom pod-
klade, ktorý je uvedený v prílohe č. 4.

(4)  Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odse-
kov 1 až 3 je uvedený v prílohe č. 5.

(5) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali  je uvede-
ný v prílohe č. 6.  

(6) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných  pásiem pod¾a odsekov 1 až 3, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade
v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Revúcej, na
Okresnom úrade v Rimavskej Sobote, na Okresnom
úrade v Rožňave a na Mestskom úrade v Tornali.   

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. marca 2002.1)

Roman Kováč v. r.

1) Týmto dňom stráca platnos� rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9731, ktorým boli určené dočasné ochranné pásma
pre minerálne pramene v Šafárikove.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 114/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD 
V TORNALI
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 114/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD 
V TORNALI
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 114/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD 
V TORNALI
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 114/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD 
V TORNALI
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V TORNALI 

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je zobrazené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1:5 000, listy
Šafárikovo 3-3, Šafárikovo 3-4, Šafárikovo 3-5, Šafárikovo 4-5.

Ochranné pásmo I. stupňa zabezpečuje ochranu výverovej oblasti prírodného zdroja minerálnej stolovej vody
HVŠ-1 v Tornali a má dve časti. 

Prvú čas� ochranného pásma I. stupňa tvorí uzavretý nepravidelný polygón okolo prírodného zdroja minerálnej
stolovej vody HVŠ-1 v Tornali. Južnú hranicu tvorí ¾avý okraj štátnej cesty Rimavská Sobota — Torna¾a — Košice
od ¾avobrežnej hrádze rieky Slaná a ¾avý okraj Francisciho ulice, ktorá je pokračovaním uvedenej štátnej cesty
v intraviláne Tornale, po okraj mesta. Východná hranica severovýchodným smerom kopíruje  západný okraj
intravilánu Tornale a od severozápadného okraja mesta pokračuje na sever do vzdialenosti 400 m. Z tohto bodu
pokračuje severná hranica pásma kolmo na predchádzajúcu čas� východnej hranice k ¾avobrežnej hrádzi Slanej,
ktorú kopíruje južným smerom, tvoriac západnú hranicu ochranného pásma, do východiskového bodu pásma — k štátnej
ceste.

Aj druhú čas� predstavuje uzavretý nepravidelný polygón situovaný v Králiku. Východiskovým bodom hranice
(ktorý predstavuje uzol východnej a západnej hranice) je pravobrežná hrádza Slanej, tvoriaca zároveň pravobrežnú
hrádzu rieky Turiec v mieste prítoku Turca. Východná hranica smerom na juh kopíruje pravý breh hrádze Slanej
po nespevnenú cestu, odkia¾ pokračuje severozápadným smerom. Južnú hranicu tvorí nespevnená cesta a umelou
hranicou pokračuje do vzdialenosti 100 m západne od vrtu H-2. V tomto bode sa hranica lomí na severovýchod
smerom k východiskovému bodu.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je zobrazené na mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, listy 37-33 Rimavská Sobota, 37-34 Gemerská Panica. 

Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitné cesty prírodnej minerálnej vody z infiltračno-akumulačnej oblasti
k výverovým oblastiam. Podstatnú čas� severnej hranice ochranného pásma od ústia potoka Lapša v ¾avostrannej
hrádzi Slanej tvorí potok Lapša, iba v strednej časti toku, v úseku jeho ¾avostranného meandra (pod hydinárňou
Lapša), po¾ná cesta. Za sútokom potoka Lapša a Líščieho potoka hranica pokračuje súbežne s Líščím potokom
a ïalej s jeho pravostranným prítokom. Od prameňa prítoku sa stáča smerom na severovýchod a prechádza údolím
až ku kóte Pereš (381 m n.m.). Ďalej hranica prebieha okolo južného okraja bezmenného jazera až k ceste vedúcej
z Dlhej Vsi ku štátnej hranici s Maïarskou republikou a po jej pravom okraji pokračuje ku štátnej hranici. Štátna
hranica je východnou hranicou ochranného pásma. Južná hranica ochranného pásma  sa na ňu napája vo
vzdialenosti 1500 m východne od obce Neporadza, pokračuje juhozápadným smerom k Neporadzi, sleduje Nepo-
radzskú dolinu a od ohybu cesty vedúcej k obci Štrkovec prebieha po severnom okraji osady Lovecké a pozdĺž
bezmenného potoka až k rieke Slaná. ¼avostranná hrádza Slanej, severným smerom k ústiu potoka Lapša, tvorí
západnú hranicu ochranného pásma. 

Ochranné pásmo II. a III. stupňa

Ochranné pásmo II. a III. stupňa je zobrazené na mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej
republiky v mierke 1 : 50 000, listy 37-31 Jelšava, 37-32 Rožňava, 37-34 Gemerská Panica. 

Ochranné pásmo II. a III. stupňa chráni transportno-akumulačnú a infiltračnú oblas�. Východnú hranicu
ochranného pásma tvorí štátna hranica s Maïarskou republikou, a to v severojužnom smere od vyústenia cesty
vedúcej z Dlhej Vsi na štátnej hranici po klinovitý výbežok štátnej hranice juhovýchodne od kóty Vápenný vrch
(580 m n.m.). Od štátnej hranice prebieha severná hranica ochranného pásma; severozápadným smerom kopíruje
¾avý okraj cesty vedúcej zo Silice do Gombaseku, v úseku Závozné priepasti — Gombasek prebieha po južných
okrajoch nieko¾konásobného ohybu cesty až po štátnu cestu Plešivec — Rožňava. Odtia¾ pokračuje severovýchod-
ným smerom po ¾avom okraji tejto štátnej cesty, za jej križovaním s bezmenným potokom prechádza po¾nou cestou
(okolo kóty 313 m n. m.), pod vodnou nádržou Brzotín kopíruje strednú čas� Egrešského potoka a na juhozápadnom

Príloha č. 5
k vyhláške č. 114/2002 Z. z.
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okraji intravilánu obce Kružná sa napája na po¾nú cestu, ktorou pokračuje až k obci Rakovnica. Honským potokom
pokračuje severozápadným smerom až po cestu Rožňavské Bystré — Honce — Štítnik, ktorej ¾avý okraj kopíruje až
do obce Honce. V strednej časti obce sa prostredníctvom Hončianskeho potoka lomí na juhozápad. Juhozápadne
od kóty Psí chrbát (363 m n. m.) sa hranica stáča juhovýchodným smerom a pokračuje po po¾nej ceste, po toku
Štítnik a po ¾avom okraji cesty Štítnik — Plešivec až k severnému okraju obce Hámor, kde súbežne s Gočaltovským
potokom mení smer k severozápadu. Na križovaní Gočaltovského potoka s po¾nou cestou sa začína západná
hranica ochranného pásma, ktorá sa stáča juhozápadne. Kopíruje po¾nú cestu a údolie až k prameňu potoka
Rybník. Ďalej pokračuje potokom Rybník až po rieku Muráň a po jej ¾avom brehu do obce Meliata. Južná hranica
prebieha po ¾avom okraji cesty Meliata — Gemerská Hôrka — Bohúňovo, za križovaním cesty s riekou Slaná
pokračuje po ¾avom brehu meandra Slanej a pod Bohúňovom po¾nou  cestou až k ceste Ardovo — Dlhá Ves. ¼avý
okraj tejto cesty kopíruje juhovýchodným smerom k štátnej hranici s Maïarskou republikou, k východiskovému
bodu hranice ochranného pásma. 
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD 

V TORNALI

 Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali boli stanovené na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu (Bergerová a kol., 1999) a geologického návrhu v záverečnej správe — Rešeršná
správa pre vyhlásenie trvalých  ochranných pásiem pre prírodné liečivé zdroje  na lokalitách Korytnica, Lúčky,
Trenčianske Teplice a pre prírodné zdroje minerálnych stolových vôd na lokalitách Budiš a Torna¾a (Vandrová,
Bergerová, 2000).

Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych vôd v Tornali a Králiku patrí medzi otvorené štruktúry
s infiltračnou, akumulačnou a výverovou oblas�ou. Štruktúra má  dve výverové oblasti prírodných minerálnych
vôd — v Tornali a Králiku, ktoré sú polozakryté. Kolektor minerálnej vody nevystupuje na povrch, ale je zakrytý
nepriepustnými sedimentmi terciéru malých hrúbok (okolo 100 až 300 m) a pokryvnými horninami kvartéru.
Vývery vody sú tektonicky predisponované. Na základe komplexného zhodnotenia sa prírodné minerálne vody
v Tornali i Králiku, vrátane obyčajnej vody prameňa Králik, priraïujú k petrogénnym vodám karbonatogénneho
genetického typu so základným, výrazným Ca-HCO3 typom chemického zloženia (voda z prameňa Králik patrí
k prechodnému sulfáto-karbonátogénnemu typu). 

Na základe prehodnotenia poznatkov o geologicko-tektonickej stavbe, hydrogeologických, hydrologických a hyd-
rogeochemických pomeroch danej lokality sa za infiltračnú oblas� prírodných minerálnych vôd Tornale a Králika
považuje územie centrálnej časti Slovenského krasu — čiastkové hydrogeologické štruktúry Koniar, Plešivská,
Ardovská a Kečovská, pričom vymedzené územie je zhodné s akumulačnou oblas�ou prírodných minerálnych vôd.
Infiltračno-akumulačná oblas� je budovaná v prevahe stredno-vrchno-triasovými karbonátmi silického príkrovu.
Infiltračno-akumulačná oblas� je prostredím tvorby primárneho chemického zloženia prírodných minerálnych vôd
Tornale a  Králika. Priepustnos� kolektorov je puklinovo-krasová. 

Z výsledkov prieskumných prác je zrejmé, že prírodné minerálne vody Tornale a Králika sú z infiltračno-akumu-
lačnej oblasti transportované k výverovým oblastiam doteraz nezistenými tektonickými líniami prestupujúcimi
karbonáty Stránskej synklinály. Územie týchto transportných ciest je súčas�ou akumulačnej oblasti.

V hydrogeologickej štruktúre prírodných minerálnych vôd Tornale a Králika sú vyčlenené dve výverové oblasti,
v súčasnosti sú odvodňované umelými zdrojmi prírodnej uhličitej minerálnej vody, v Tornali prameňom prírodnej
minerálnej vody Zoltánka a v Králiku krasovo-puklinovým prameňom Králik. Zdroje minerálnej i obyčajnej vody
sú súčas�ou jednej hydrogeologickej štruktúry a majú spoločnú infiltračno-akumulačnú oblas�. Výstup vôd vo
výverových oblastiach je podmienený tektonicky. Preplynenie minerálnych vôd oxidom uhličitým poukazuje na to,
že oxid uhličitý (resp. jeho podstatná čas�) nie je prítomný v tranzitných, ale vo výstupových cestách podzemnej
vody. 

Príloha č. 6
k vyhláške č. 114/2002 Z. z.
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115

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. februára 2002,

ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Budiš za prírodný zdroj minerálnej
stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych

stolových vôd v Budiši

 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z.  a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa
vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt B-6
v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš.

(2) Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody pod¾a
odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne minera-
lizovaná, uhličitá,  hydrogénuhličitanová, sodno-vá-
penatá, so zvýšeným obsahom horčíka a fluóru, slabo
kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizá-
ciou 3 985 mg.l-1, s teplotou vody 14,5 oC, s obsahom
plynu CO2  2 279 mg.l-1  a s výdatnos�ou 3,6 l.s-1.

§ 2

(1)  Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Budiši je v okrese
Turčianske Teplice, v katastrálnom území Budiš.
Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom
podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územia ochranných pásiem II. a III. stupňa prí-
rodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Budiši
sú v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnych  úze-
miach Bodorová, Brieštie, Budiš, Diviaky, Dolná Štub-

ňa, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jasenovo,
Ka¾amenová, Liešno, Malý Čepčín, Mošovce, Rakša,
Rudno, Slovenské Pravno, Turčiansky Michal, Tur-
čianske Teplice a Ve¾ký Čepčín. Ochranné pásma II.
a III. stupňa sú vyznačené v mapovom podklade, ktorý
je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Budiši je uvedený
v prílohe č. 4.  

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Ži-
line, na Okresnom úrade v Turčianskych Tepliciach
a na Obecnom úrade v Budiši.  

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky č. 178/2000 Z. z., ktorou sa vyhla-
sujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych
stolových vôd v Budiši. 

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. marca 2002.

Roman Kováč v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 115/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V BUDIŠI
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 115/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V BUDIŠI



POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V BUDIŠI 

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je zobrazené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Horná Štubňa 8-5, Horná Štubňa 7-5, Horná Štubňa 7-6, Horná Štubňa 8-6.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Ochrana sa sústreïuje predovšetkým na nivu potoka Jasenica
od odbočky štátnej cesty z Rudna do Budiša až po sútok s bezmenným potokom v priestore Ve¾ké Lúky.
Západojužné vymedzenie  pásma tvorí ohyb štátnej cesty v západnej časti obce Budiš, južným oblúkovitým smerom
sleduje pravostranný prítok potoka Jasenica. V mieste križovania bezmenného prítoku a vrstevnice 480 m n.m.
sa kolmo napája na po¾nú cestu až po druhý bezmenný pravostranný prítok Jasenice, odkia¾ pokračuje severným
smerom až za intravilán obce nad čas� Ve¾ké Lúky. Severné vymedzenie pásma tvorí krivka sledujúca potok
Jasenica až k štátnej ceste, kde sa napája na západné ohraničenie.  

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je zobrazené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, list 36-11 Turčianske Teplice.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblas�. Východné ohraničenie sa začína pri obci Háj a pokračuje
od mosta cez Somolický potok smerom na sever po hranici Turčianskej kotliny a Ve¾kej Fatry. Prechádza dolinou
potoka Hrádky, pokračuje na sever západne od kóty Krieslo (588 m n.m.), prechádza cez potok Rybník a po 500 m
sa stáča na severozápad k obci Mošovce. Pokračuje pozdĺž štátnej cesty až po križovatku, kde sa kolmo stáča na
severozápad a pokračuje po ceste z Mošoviec do Malého Čepčína až po železničnú tra�. Ďalej pokračuje po rozvodnici
medzi Dolinkou a Teplicou po križovatku ciest Diaková — Ivančiná a pokračuje južným smerom po ceste do obce
Slovenské Pravno a Rudno. Pred obcou Rudno sa oblúkovito stáča severozápadným smerom popri Rudnianskom
potoku a opä� prechádza na cestu za obec Rudno a takmer po priamke do obce Jasenovo, kde sa stáča smerom
na Budiš, kopírujúc južnú čas� intravilánu obce. Južná hranica pokračuje až po križovanie povrchového toku
Pieš�, kde sa stáča východne a vracia sa na kótu 512 m n.m. a ïalšími oblúkmi až po sútok Turca s potokom
Mútnik. Ďalej pokračuje pravým brehom potoka Mútnik po po¾nú cestu, po ktorej pokračuje k železničnej stanici
Horná Štubňa zastávka. Odtia¾ pokračuje na severovýchod popri železničnej trati Horná Štubňa — Čremošné po
potok Teplica a pozdĺž jeho pravého brehu  pokračuje po okraji lesa (Bór) až k mostu cesty vedúcej z Hája do
Čremošného na jej križovaní so Somolickým potokom. 

Ochranné pásmo III. stupňa

Ochranné pásmo III. stupňa je zobrazené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, list 36-11 Turčianske Teplice. 

Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblas�. Severná hranica sa začína v strede obce Slovenské Pravno,
smeruje od ochranného pásma II. stupňa západne v dĺžke okolo 300 m  a kopíruje jeho hranicu až po obec
Jasenovo. Ďalej pokračuje južným až juhovýchodným smerom cez kóty Malý Vyšehrad (773 m n.m.), Opálený vrch
(727 m n.m.) a Nemcovo (832 m n.m.). Za touto kótou sa stáča do doliny potoka Lúčna (Ve¾ká dolina), ktorou
pokračuje smerom k horárni Zverín po hranicu ochranného pásma II. stupňa.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 115/2002 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD 

V BUDIŠI 

Ochranné pásma prírodného zdroja minerálnej stolovej vody v Budiši sú vymedzené na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu (Vandrová a kol., 2000) a geologického návrhu  záverečnej správy: Rešeršná správa
pre vyhlásenie trvalých  ochranných pásiem pre prírodné liečivé zdroje v lokalitách Korytnica, Lúčky, Trenčianske
Teplice a pre prírodné zdroje minerálnych stolových vôd v lokalitách Budiš a Torna¾a (Vandrová, Bergerová, 2000).

Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych vôd v Budiši  patrí medzi otvorené štruktúry s infiltračnou,
akumulačnou a výverovou oblas�ou. 

 Infiltračná oblas� prírodnej minerálnej vody v Budiši je územie južne a západne od výverovej oblasti tvorené
horninovými komplexami kryštalinika Žiaru,  ktoré sa podie¾ajú na tvorbe chemického zloženia primárnych
podzemných vôd. Infiltrované vody nadobúdajú mineralizáciu, ktorá  je nízka, ak sa vody nedostanú do blízkosti
žiarskej tektonickej línie, ktorá v dôsledku dotácie hlbinného oxidu uhličitého výrazne zmení fyzikálno-chemické
podmienky v prostredí, čo sa prejaví intenzifikáciou hydrolytických procesov v dôsledku zvýšenia parciálneho tlaku
oxidu uhličitého, a tým aj nárastom mineralizácie infiltrovaných vôd.

Chemické zloženie minerálnych vôd v Budiši je výsledkom miešania podzemných vôd silikatogénneho a sulfato-
génneho typu. V prípade druhého primárneho chemického typu, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe výsledného
chemického zloženia minerálnych vôd v Budiši, je nesporné, že jeho chemické zloženie sa formuje v karbonatických
komplexoch stredného a spodného triasu (verfén), kde sú známe výskyty evaporitov. Vzh¾adom na geologickú
stavbu mezozoika Žiaru, resp. sklon vrstiev mezozoických hornín v pohorí v smere na západ sa predpokladá, že
sulfátový typ chemického zloženia sa formuje v karbonatických komplexoch stredného a spodného triasu krížňan-
ského príkrovu, ktoré v centrálnej časti Turčianskej kotliny sa nachádzajú v podloží neogénnej výplne a predsta-
vujú akumulačnú oblas� prírodných minerálnych vôd v Budiši. 

Výverová oblas� prírodných minerálnych vôd v Budiši je poloodkrytá. Prírodná minerálna voda vyviera  zo
sekundárnych akumulácií v pokryvných útvaroch. Vo výverovej oblasti dochádza k miešaniu rôznych typov vôd
v závislosti od priepustnosti kolektora a od tlakových strát hladiny primárnej prírodnej minerálnej vody v priebehu
výstupu ku kolektorom obyčajnej vody. 

Na základe prehodnotenia geologicko-tektonickej stavby južnej časti Turčianskej kotliny, hydrogeologických,
hydrogeochemických pomerov vo výverovej oblasti Budiša a jej širšieho okolia sa predpokladá, že výstup minerál-
nych vôd je viazaný výlučne na tektonické poruchy, ktoré umožňujú vzájomnú komunikáciu hydrogeologických
štruktúr s rôznym horninovým zložením a miešanie podzemných vôd s rôznym typom chemického zloženia.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 115/2002 Z. z.
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116

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. februára 2002,

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov 
v Liptovskej Osade

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Liptovskej Osade, Korytnica-kúpele
je v okrese Ružomberok, v katastrálnom území Liptov-
ská Osada. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené
v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prí-
rodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade, Korytni-
ca-kúpele je v okrese Ružomberok, v katastrálnom
území Liptovská Osada. Ochranné pásmo II. a III.

stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je
uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných lie-
čivých zdrojov v Liptovskej Osade, Korytnica-kúpele je
uvedený v prílohe č. 4.  

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Ži-
line, na Okresnom úrade v Ružomberku a na Obecnom
úrade v Liptovskej Osade.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. marca 2002.

Roman Kováč v. r.

1) Týmto dňom stráca platnos� rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9739, ktorým boli určené dočasné ochranné pásma
pre prírodné liečivé zdroje kúpe¾ného miesta Korytnica.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 116/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV 
V LIPTOVSKEJ OSADE, KORYTNICA-KÚPELE
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 116/2002 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV 
V LIPTOVSKEJ OSADE, KORYTNICA-KÚPELE
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM 
PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V LIPTOVSKEJ OSADE, KORYTNICA-KÚPELE

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je zobrazené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Liptovská Lúžna 2-5, Liptovská Lúžna 2-6.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Západné ohraničenie ochranného pásma sa začína v mieste
rozdvojenia cesty južným smerom cez kúpe¾ný areál, popred plniareň prírodnej liečivej vody a hospodárske budovy
kúpe¾ov Štefánia a Salatín až za zdroj Jozef. Odtia¾ pokračuje východným  oblúkom až k tenisovému ihrisku.
Východnú hranicu ochranného pásma tvorí cesta, ktorá vychádza od kúpe¾ného domu Anna a záhradníctva. Ďalej
pokračuje východná hranica ochranného pásma vo vzdialenosti cca 25 m ponad liečebné domy Anna, O¾ga a jedáleň
až na spojnicu ciest, ktoré vedú od liečebného domu Hygiea a od jedálne, kde sa stáča až po potok Medokýš.
Severnú hranicu tvorí potok Medokýš až po rozdvojenie cesty (východiskový bod ochranného pásma I. stupňa).

Ochranné pásmo II. a III. stupňa

Ochranné pásmo II. a III.  stupňa je zobrazené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej
republiky v mierke 1 : 50 000, list 36-12 Donovaly. 

Ochranné pásmo II. a III. stupňa chráni transportno-akumulačnú a infiltračnú oblas�. Severná čas� a čas�
východnej hranice sa stotožňuje s hranicou ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Korytnici.
Ďalej pokračuje juhovýchodným smerom po už uvedenej ceste popred hospodárske budovy kúpe¾ov Štefánia
a Salatín až za zdroj Jozef a južnejšie až na kótu 1 023,5 m n. m. V prvom údolí sa stáča západným smerom na
kótu Prašivej 1 651,6 m n. m. cez kótu 1 350,3 m n. m. Odtia¾ pokračuje západným smerom po hrebeni Prašivej
až na kótu 1 718,6 m n. m. Západno-severnú hranicu tvorí  takmer spojnica s kótou 875,9 m n.m. až po potok
Medokýš. Severnú hranicu tvorí potok Medokýš od tohto bodu až po mostík cez potok (východiskový bod
ochranného pásma I. stupňa).

Príloha č. 3
k vyhláške č. 116/2002 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V LIPTOVSKEJ OSADE,

KORYTNICA-KÚPELE 

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade, Korytnica-kúpele boli stanovené na základe
výsledkov hydrogeologického prieskumu (Vandrová a kol., 1999) a geologického návrhu v záverečnej správe
Rešeršná správa pre vyhlásenie trvalých  ochranných pásiem pre prírodné liečivé zdroje  na lokalitách Korytnica,
Lúčky, Trenčianske Teplice a pre prírodné zdroje minerálnych stolových vôd na lokalitách Budiš a Torna¾a
(Vandrová, Bergerová, 2000).

Lokalita Liptovská Osada, Korytnica-kúpele sa nachádza v juhozápadnej  časti jadrového pohoria Nízkych Tatier
pod vrcholom Prašivá (1 651,6 m n. m.).

Záujmové územie je zaradené do hydrogeologickej štruktúry — hydrogeologický masív s krasovo-puklinovou
priepustnos�ou (jadrové pohorie — mezozoikum a paleozoikum). 

Hydrogeologická štruktúra prírodnej minerálnej vody v Korytnici patrí medzi otvorené štruktúry s infiltračnou,
akumulačnou a výverovou oblas�ou.

Infiltrovaná voda, zostúpená do ve¾kých hĺbok  a pretláčaná do priepustnejších polôh granitoidných hornín
kryštalinika, lúžňanského súvrstvia a verfénskych vrstiev obalovej jednotky vzh¾adom na ich hrúbku, charakter
sedimentov  a za spoluúčasti hlbinného oxidu uhličitého, má možnos� mineralizova� sa. Formovanie chemického
zloženia podzemnej vody v transportno-akumulačnej oblasti sa dokončuje v miestach so zníženou priepustnos�ou,
ale najmä na báze priepustných hornín, kde sa prvá fáza procesu tvorby prírodnej minerálnej vody končí.

Druhá fáza procesu tvorby prírodnej minerálnej vody pokračuje v podstate až vo výverovej oblasti, kde formovanie
chemického zloženia podzemnej vody pokračuje v dolomitoch obalovej jednotky (spodný trias) s polohami sadrovca
a anhydritu. Zlomami najmä hlbšieho založenia sa privádza oxid uhličitý, ktorý umožňuje vyššiu rozpúš�aciu
schopnos� vody a podmieňuje výstup vody po zlomoch smerom na povrch.

Vzh¾adom na geologicko-tektonické a hydrogeologické pomery lokality,  reálne možnosti dodržiavania ochran-
ných opatrení a v dôsledku špecifického charakteru hydrogeologickej štruktúry je stotožnené plošné vymedzenie
infiltračnej a transportno-akumulačnej oblasti. 

Infiltračnou oblas�ou sú granodiority prašivského typu masívu Prašivá. 

Na základe poznatkov o stavbe skúmanej juhovýchodnej časti Nízkych Tatier sa za transportno-akumulačnú
oblas� prírodnej minerálnej vody v Liptovskej Osade považuje územie hydrogeologickej štruktúry, ktoré je budo-
vané obalovou jednotkou pozostávajúcou z verfénskych vrstiev a lúžňanského súvrstvia (spodný trias). 

Výverová oblas� prírodnej minerálnej vody v Korytnici je poloodkrytá. Kolektor prírodnej minerálnej vody
nevystupuje na povrch, ale je zakrytý pokryvnými sedimentmi malých hrúbok. Výstup vody je z druhotných
akumulácií týchto pokryvných sedimentov predisponovaný zlomami.

 Základným procesom tvorby chemického zloženia podzemných vôd vzh¾adom na mineralogicko-petrografické
zloženie prítomných hornín  je rozpúš�anie karbonátov a síranov vo verfénskych bridliciach, hydrolytický rozklad
silikátov (kremencové súvrstvie, granitoidné horniny) a iónovýmenné reakcie viazané na pelitické komponenty
verfénskych bridlíc. Z hydrogeochemického h¾adiska najväčšie zastúpenie má základný, nevýrazný Ca-SO4 typ
vody.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 116/2002 Z. z.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
 o oprave chyby

 v zákone č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

V záhlaví zákona majú by� namiesto slov „z 30. januára 2001“ správne uvedené slová „z 30. januára 2002“.
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