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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

zo 7. júla 2003,

kto rou sa vy hla su je zdroj pod zem nej vody v mes te Pieš �a ny za prí rod ný lie či vý zdroj

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 65 ods. 14 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti
v zne ní zá ko na č. 241/1998 Z. z. a zá ko na č. 80/2000
Z. z. usta no vu je:

§ 1

(1) Za prí rod ný lie či vý zdroj sa vy hla su je zdroj pod -
zem nej vody s ozna če ním vrt PM-1 v mes te Pieš �a ny,
v ka tas trál nom úze mí Pieš �a ny.

(2) Prí rod ný lie či vý zdroj pod ¾a  od se ku 1 je prí rod ná

mi ne rál na voda stred ne mi ne ra li zo va ná, sul fá no vá, sí-
ranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, sul -
fi dic ká, so zvý še ným ob sa hom flu ó ru a hor čí ka, sla bo
al ka lic ká, tep lá, hy po to nic ká, s cel ko vou mi ne ra li zá -
ciou 1 457 mg.l-1, s tep lo tou vody 41,1 oC, s ob sa hom
ply nu CO

2
 39,6 mg.l-1, H

2
S 4,2 mg.l-1 a s vý dat nos �ou

0,8 l.s-1.

§ 2

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003. 

Ru dolf Za jac v. r.
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262

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

zo 7. júla 2003,

kto rou sa vy hla su je zdroj pod zem nej vody v obci Fi ¾a ko vo za prí rod ný zdroj mi ne rál nej sto lo vej
vody a vy hla su jú ochran né pás ma prí rod ných zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd vo Fi ¾a ko ve

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 65 ods. 14 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti
v zne ní zá ko na č. 241/1998 Z. z.  a zá ko na č. 80/2000
Z. z. usta no vu je:

§ 1

(1) Za prí rod ný zdroj mi ne rál nej sto lo vej vody sa vy -
hla su je zdroj pod zem nej vody s ozna če ním vrt FHV-1
v obci Fi ¾a ko vo, v ka tas trál nom úze mí Fi ¾a ko vo.

(2) Prí rod ný zdroj mi ne rál nej sto lo vej vody pod ¾a od se ku 
1 je prí rod ná mi ne rál na voda stred ne mi ne ra li zo va ná, uh -
li či tá, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horeč-
natá, so zvý še ným ob sa hom hor čí ka, sla bo kys lá, stu -
de ná, hy po to nic ká, s cel ko vou mi ne ra li zá ciou 1 412
mg.l-1, s tep lo tou vody 13 oC, s ob sa hom ply nu CO

2
1 335 mg.l-1  a s vý dat nos �ou 0,3 l.s-1.

§ 2

(1) Úze mie ochran né ho pás ma I. stup ňa prí rod ných
zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd vo Fi ¾a ko ve je v ok -
rese Lu če nec, v ka tas trál nom úze mí Fi ¾a ko vo. Ochran -

né pás mo I. stup ňa je vy zna če né v ma po vom pod kla de,
kto rý je uve de ný v prí lo he č. 1.

(2) Úze mie ochran né ho pás ma II. stup ňa prí rod ných
zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd vo Fi ¾a ko ve je v ok -
rese Lu če nec, v ka tas trál nych  úze miach Bis ku pi ce
a Fi ¾a ko vo. Ochran né pás mo II. stup ňa je vy zna če né
v ma po vom pod kla de, kto rý je uve de ný v prí lo he č. 2.

(3) Po pis hra níc ochran ných pá siem pod ¾a od se kov 1
a 2 je uve de ný v prí lo he č. 3.

(4) Po pis hyd ro ge o lo gic kej štruk tú ry prí rod ných
zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd vo Fi ¾a ko ve je uve -
de ný v prí lo he č. 4.  

(5) Mapy, v kto rých sú za kres le né hra ni ce ochran -
ných  pá siem pod ¾a od se kov 1 a 2, sú ulo že né na In -
špek to rá te kú pe ¾ov a žrie diel Mi nis ter stva zdra vot níc -
tva Slo ven skej re pub li ky, na Kraj skom úra de v Ban skej
Bys tri ci, na Ok res nom úra de v Lu čen ci a na Mest skom
úra de vo Fi ¾a ko ve.  

§ 3

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Ru dolf Za jac v. r.
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OCHRAN NÉ PÁS MO I. STUP ŇA PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV
MI NE RÁL NYCH STO LO VÝCH VÔD VO FI¼AKOVE
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OCHRAN NÉ PÁS MO II. STUP ŇA PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV
MI NE RÁL NYCH STO LO VÝCH VÔD VO FI¼AKOVE
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PO PIS HRA NÍC OCHRAN NÝCH PÁ SIEM PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV
MI NE RÁL NYCH STO LO VÝCH VÔD VO FI ¼A KO VE

Ochran né pás mo I. stup ňa

Ochran né pás mo I. stup ňa je zo bra ze né v ma po vom pod kla de — Štát na mapa od vo de ná v mier ke 1 : 5 000, list Je -
senské 8-2.

Ochran né pás mo I. stup ňa chrá ni vý ve ro vú ob las�. Ochran né pás mo je na vrh nu té v bez pros tred nom oko lí vrtu
FHV-1, tvo rí ho ne pra vi del ný ko so dĺžnik s roz mer mi strán 100 × 70 × 100 × 50 m. Zá pad ný bod jeho juž nej hra ni ce sa
na chá dza asi v po lo vi ci ju ho vý chod nej hra ny ih ri ska. Zá pad ná hra ni ca vedie krí žom cez ih ri sko v kol mom sme re na
Uli cu duk lian skych hr di nov. Na sty ku s par ce la mi ro din ných do mov na Uli ci par ti zá nov sa hra ni ca kol mo lomí a ïa -
lej ve die po zdĺž ok ra ja zá hrad asi 100 m se ve ro vý chod ným sme rom. Ďa lej sa kol mo lomí na ju ho vý chod a po kra ču je
po zdĺž ok ra ja par ce ly s ih ri skom až po Uli cu duk lian skych hr di nov, kde sa lomí na zá pad a po pri bliž ne 100 m sa spá -
ja s vý cho dis ko vým bo dom. 

Ochran né pás mo II. stup ňa

Ochran né pás mo II. stup ňa je zo bra ze né v ma po vom pod kla de — Vo do hos po dár ska mapa Slo ven skej re pub li ky
v mier ke 1 : 50 000, list 46-22 Fi ¾a ko vo. 

Ochran né pás mo II. stup ňa chrá ni aku mu lač nú, resp. akumulačno-tranzitnú ob las�. Zá pad nú hra ni cu tvo rí oro -
gra fic ká roz vod ni ca me dzi Be li nou a Bab ským po to kom v ob las ti me dzi Bis ku pi ca mi a Hor nou Ba bou. Pri obci Hor ná
Baba sa hra ni ca stá ča na se ve ro vý chod a asi po 1 700 m sa na pá ja na miest nu ko mu ni ká ciu z Or to vi ska do Fi ¾a ko va.
Pri kóte Čer ve ná ska la — 249 m n. m. po kra ču je hra ni ca pás ma ju ho vý chod ným sme rom po zdĺž toku Be li ny. Vý chod -
ná hra ni ca pás ma je sú bež ná s miest nou ces tou, kto rá spá ja Fi ¾a ko vo s miest nou čas �ou Bis ku pi ce. Hra ni ca pás ma
po kra ču je sú bež ne s to u to ces tou až do Bis ku píc, kde v jej pria mom po kra čo va ní nad vä zu je na za čia tok pás ma.
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PO PIS HYD RO GE O LO GIC KEJ ŠTRUK TÚ RY PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV
MI NE RÁL NYCH STO LO VÝCH VÔD VO FI ¼A KO VE

Ochran né pás ma prí rod ných zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd vo Fi ¾a ko ve sú  vy me dze né na zá kla de hyd ro ge o -
lo gic ké ho prie sku mu (Van dro vá et al., 2002) a ná vr hu pod ¾a zá ve reč nej sprá vy: Fi ¾a ko vo — zdroj prí rod nej mi ne rál nej 
vody (Mé ry o vá et al., 2002).

Hyd ro ge o lo gic ká štruk tú ra prí rod ných mi ne rál nych vôd vo Fi ¾a ko ve pat rí me dzi ot vo re né štruk tú ry s in fil trač nou,
aku mu lač nou a za kry tou vý ve ro vou ob las �ou. 

Na zá kla de sú čas ných po znat kov o hyd ro ge o lo gic kej štruk tú re prí rod nej mi ne rál nej vody vo Fi ¾a ko ve nie je mož né
ur či� in fil trač nú ob las�.

Ko lek to rom pod zem nej vody sú pies kov ce fi ¾a kov ské ho sú vrs tvia. Množ stvá pod zem nej vody sú do pĺ ňa né in fil trá -
ciou zrá žok. Hrúb ka ko lek to ra v ob las ti Fi ¾a ko va ne bo la za tia¾ ove re ná, je od ha do va ná na 200 — 300 m. Pod lo žie tvo -
ria níz ko prie pust né až ne prie pust né pra chov ce lu čen ské ho sú vrs tvia vo funk cii hyd ro ge o lo gic ké ho izo lá to ra. Nad lo -
žie ko lek to ra tvo ria níz ko prie pust né flu viál ne se di men ty toku Be li ny a eolicko-deluviálne se di men ty. Pies kov ce
fi ¾a kov ské ho sú vrs tvia sú ko lek to rom ako oby čaj nej, tak aj mi ne rál nej vody. Roz ho du jú cim fak to rom v tvor be ge ne -
tic ké ho typu vôd sú  in ter ak cie voda — hor ni na, rých los� prú de nia, li to lo gic ké zlo že nie ko lek to ra, pod mien ky do pĺ ňa -
nia a prí tom nos� CO

2
. Vý stu py mi ne rál nej vody sú via za né  na kri žo va nie fi ¾a kov ské ho zlo mu a zlo mu Ka ja lo vej do li -

ny v in tra vi lá ne Fi ¾a ko va. 

Vý ve ro vá ob las� prí rod nej mi ne rál nej vody vo Fi ¾a ko ve je za kry tá. Nad lo žie ko lek to ra mi ne rál nej vody tvo ria ne -
prie pust né hli ny a íly bez aku mu lá cie pod zem nej vody, s hrúb kou 7,0 m (v mies te vrtu FHV-1).  

Zá klad ným pro ce som tvor by che mic ké ho zlo že nia prí rod nej mi ne rál nej vody je roz púš �a nie kar bo na tic kej zlož ky
se di men tov a ió no vý men né  pro ce sy v ílo vi tých se di men toch v pod mien kach hlb šie ho obe hu. Z ge ne tic ké ho h¾a di ska
ide o silikáto-karbonátogénny typ vody s vý raz ným za stú pe ním ky se li ny kre mi či tej (62,3 — 100,52 mg.l-1).
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263

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

zo 7. júla 2003,

kto rou sa vy hla su je zdroj pod zem nej vody v obci Hrn čiar ska Ves, čas� Maš ti nec, za prí rod ný zdroj
mi ne rál nej sto lo vej vody a vy hla su jú ochran né pás ma prí rod ných zdro jov mi ne rál nych sto lo vých

vôd v Hrn čiar skej Vsi, čas ti Maš ti nec

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 65 ods. 14 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti
v zne ní zá ko na č. 241/1998 Z. z. a zá ko na č. 80/2000
Z. z. usta no vu je:

§ 1

(1) Za prí rod ný zdroj mi ne rál nej sto lo vej vody sa vy -
hla su je zdroj pod zem nej vody s ozna če ním vrt HM-1
v obci Hrn čiar ska Ves, čas� Maš ti nec, v ka tas trál nom
úze mí Pon de lok.

(2) Prí rod ný zdroj mi ne rál nej sto lo vej vody pod ¾a od se -
ku 1 je prí rod ná mi ne rál na voda sla bo mi ne ra li zo va ná,
uh li či tá, hydrogenuhličitanovo-chloridovo-síranová,
vápenato-sodno-horečnatá, kys lá, stu de ná, hy po to nic -
ká, s cel ko vou mi ne ra li zá ciou 136 mg.l-1, s tep lo tou vody 
10,4 oC, s ob sa hom ply nu CO

2
 1 781 mg.l-1 a s vý dat nos -

�ou 0,8 l.s-1.

§ 2

(1) Úze mie ochran né ho pás ma I. stup ňa prí rod ných
zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd v Hrn čiar skej Vsi,
čas ti Maš ti nec, je v ok rese Pol tár, v ka tas trál nom úze -

mí Pon de lok. Ochran né pás mo I. stup ňa je vy zna če né
v ma po vom pod kla de, kto rý je uve de ný v prí lo he č. 1.

(2) Úze mie ochran né ho pás ma II. stup ňa prí rod ných
zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd v Hrn čiar skej Vsi,
čas ti Maš ti nec, je v ok rese Pol tár, v ka tas trál nych úze -
miach Pon de lok, Pol tár, Sla ná Le ho ta, Vá¾ ko vo a Ve¾ ká
Su chá. Ochran né pás mo II. stup ňa je vy zna če né v ma -
po vom pod kla de, kto rý je uve de ný v prí lo he č. 2.

(3) Po pis hra níc ochran ných pá siem pod ¾a od se kov
1 a 2 je uve de ný v prí lo he č. 3.

(4) Po pis hyd ro ge o lo gic kej štruk tú ry prí rod ných
zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd v Hrn čiar skej Vsi,
čas ti Maš ti nec, je uve de ný v prí lo he č. 4.

(5) Mapy, v kto rých sú za kres le né hra ni ce ochran -
ných pá siem pod ¾a od se kov 1 a 2, sú ulo že né na In -
špek to rá te kú pe ¾ov a žrie diel Mi nis ter stva zdra vot níc -
tva Slo ven skej re pub li ky, na Kraj skom úra de v Ban skej 
Bys tri ci, na Ok res nom úra de v Pol tá ri a na Obec nom
úra de v Hrn čiar skej Vsi.

§ 3

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Ru dolf Za jac v. r.
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OCHRAN NÉ PÁS MO I. STUP ŇA PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV MI NE RÁL NYCH
STO LO VÝCH VÔD V HRN ČIAR SKEJ VSI, ČAS TI MAŠ TI NEC

Čiastka 129 Zbierka zákonov č. 263/2003 Strana 1569

Príloha č. 1
k vyhláške č. 263/2003 Z. z.



OCHRAN NÉ PÁS MO II. STUP ŇA PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV MI NE RÁL NYCH
STO LO VÝCH VÔD V HRN ČIAR SKEJ VSI, ČAS TI MAŠ TI NEC
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PO PIS HRA NÍC OCHRAN NÝCH PÁ SIEM PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV
MI NE RÁL NYCH STO LO VÝCH VÔD V HRN ČIAR SKEJ VSI, ČAS TI MAŠ TI NEC

Ochran né pás mo I. stup ňa

Ochran né pás mo I. stup ňa je zo bra ze né na ma po vom pod kla de — Štát na mapa od vo de ná  v mier ke 1 : 10 000, list
36-44-13.

Ochran né pás mo I. stup ňa chrá ni vý ve ro vú ob las�. Jeho juž ná hra ni ca ve die od miest nej ko mu ni ká cie Maš ti nec —
štát na ces ta Pol tár — Hrn čiar ske Za lu ža ny se ve ro zá pad ným sme rom po pred po kla da nom tek to nic kom zlo me (pri bliž -
ne 100 m juž ne od za sta va nej plo chy č. 861/7) ïa lej po poli. Asi 500 m zá pad ne sa hra ni ca lomí sme rom na se ver
a po kra ču je po miest nej po ¾nej ces te. Po 600 m sa hra ni ca lomí v pra vom uhle a po kra ču je po štát nej ces te Pol tár —
Hrn čiar ske Za lu ža ny až po od boč ku sme rom na Maš ti nec. Ďa lej hra ni ca ve die po miest nej ko mu ni ká cii sme rom do
obce Maš ti nec, kde sa spá ja s vý cho dis ko vým bo dom.

Ochran né pás mo II. stup ňa

Ochran né pás mo II. stup ňa je zo bra ze né na ma po vom pod kla de — Vo do hos po dár ska mapa Slo ven skej re pub li ky
v mier ke 1 : 50 000, list 36-44 Pol tár

Ochran né pás mo II. stup ňa chrá ni in fil trač nú a transportno-akumulačnú ob las�. Jeho juž ná hra ni ca je sú bež ná
s hra ni cou ochran né ho pás ma I. stup ňa, sme rom na vý chod je však pre dĺ že ná až na kótu  Bre zin ka — 282 m n. m. Na
zá pa de hra ni ca po kra ču je od ok ra ja lesa se ve ro zá pad ným sme rom na zá pad ný ok raj Pol tá ra na kótu Ba laj ka — 304 m 
n. m. Ďa lej hra ni ca sme ru je na se ver, až kým do siah ne kótu Ko zol — 390 m n. m. Na se ve re tvo rí hra ni cu spoj ni ca kóty 
Ko zol — 390 m n. m. s kó tou Čer to vec — 410 m n. m. Z kóty Čer to vec — 410 m n. m. po kra ču je juž ným sme rom cez kótu
Chva lic ká — 348 m n. m. k zá pad né mu ok ra ju obce Pon de lok. Ďa lej po kra ču je až na kótu 273 m n. m., od tia¾ ve die po -
pri štát nej ces te Hrn čiar ska Ves — Pol tár a kol mo sa lomí v sme re na kótu Š�av no — 285 m n. m. Z kóty Š�av no — 285 m
n. m. sa pri pá ja na po ¾nú ces tu, po kto rej po kra ču je až na kótu Bre zin ka — 282 m n.m., kde sa hra ni ca uzat vá ra.
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PO PIS HYD RO GE O LO GIC KEJ ŠTRUK TÚ RY PRÍ ROD NÝCH ZDRO JOV
MI NE RÁL NYCH STO LO VÝCH VÔD V HRN ČIAR SKEJ VSI, ČAS TI MAŠ TI NEC

Ochran né pás ma prí rod ných zdro jov mi ne rál nych sto lo vých vôd v Hrn čiar skej Vsi, čas ti Maš ti nec, boli sta no ve né
na zá kla de vý sled kov hyd ro ge o lo gic ké ho prie sku mu a od bor né ho ná vr hu v sprá ve Ná vrh ochran ných opat re ní mi ne -
rál nych sto lo vých vôd v Maš tin ci (Me lio ris, 2002).

Hyd ro ge o lo gic ká štruk tú ra oby čaj nej, níz ko mi ne ra li zo va nej ky sel ky je kla si fi ko va ná ako ot vo re ná štruk tú ra s in -
fil trač nou, aku mu lač nou a po lo od kry tou vý ve ro vou ob las �ou.

In fil trač ná ob las� sa na chá dza se ver ne od Maš tin ca. Tvo ria ju od de nu do va né ob na že né prie pus tnej šie po lo hy klas -
tic kých se di men tov pol tár skej for má cie. In fil trač nú ob las� prav de po dob ne pred sta vu jú aj me ta mor fi ty juž nej čas ti
ve por ské ho pás ma. Sú to naj mä me ta mor fo va né pies kov ce, kto ré sa strie da jú s fy lit mi, me ta pies kov ce a in ter me diál -
ne až bá zic ké vul ka nok las ti ká. Pred po kla dá sa, že zráž ko vé vody, kto ré in fil tru jú v juž nej čas ti ve por ské ho pás ma,
do tu jú pod zem né vody pol tár skej for má cie.

Trans port ným mé diom pre pod zem né vody sú naj mä hru bo zrn nej šie po lo hy rieč nych se di men tov, kto ré majú gra dač -
né zvrs tve nie. Smer prú de nia pod zem nej vody je zo se ve ru na juh, resp. zo se ve ro vý cho du na ju ho zá pad. V mies tach, kde
údo lie Maš tin ské ho po to ka pre tí na jú zlo my sme ru vý chod — zá pad, je pod zem ná voda sý te ná oxi dom uh li či tým. 

K sý te niu pod zem nej vody oxi dom uh li či tým do chá dza vo vý ve ro vej ob las ti, kto rá je in ten zív ne tek to nic ky po ru še -
ná. Keï že prie pus tnos� a prie toč nos� trans port né ho mé dia sú ve¾ mi nízke, do tá cia vý ve ro vej ob las ti vo dou je sla bá,
čomu zod po ve da jú níz ke vý dat nos ti pra me ňov, stud ní a vr tov v zá uj mo vej ob las ti. Vý ve ro vá ob las� pod zem nej vody je
po lo od kry tá, ko lek to ry ky sel ky sú pre kry té kvar tér ny mi se di men tmi. Hyd ra u lic ká spo ji tos� a tzv. pre te ka nie pre ply -
ne nej vody z pod lož ných for má cií ne bo li pre u ká za né.

Z ge ne tic ké ho h¾a di ska pred sta vu je mi ne rál na voda v Maš tin ci ty pic kú si li ka to gén nu vodu. Tvor ba jej che mic ké -
ho zlo že nia pre bie ha v plyt ko pod po vr cho vých pod mien kach obe hu zráž ko vých vôd, kde do mi nu je hyd ro ly tic ký roz -
klad si li ká to vých mi ne rá lov, naj mä živ cov. Ke dže obeh pod zem nej vody sý te nej oxi dom uh li či tým je plyt ký, ide
o stu de né oby čaj né ky sel ky. Mi ne rál na voda zo zdro ja MH-1 je zmie ša né ho che mic ké ho typu s pre va hou kal cio vo
(mag ne zi to vo)-hydrogenuhličitanovej zlož ky, pri čom prí tom nos� vo¾ né ho oxi du uh li či té ho do dá va pred met nej mi -
ne rál nej vode ve¾ mi osvie žu jú cu a prí jem nú chu�.
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