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Vznik, vývoj a výsledky 
 
1971 - začiatok systematického výskumu riešenia 
úlohy vedy a techniky „GE“ na GÚDŠ 

Franko, O., Bálint, J., Gazda, S., Fusán, O., Marušiak, I., Orlický, O. a Zbořil, L., 
1970: Ideový projekt štátnej úlohy S-52-547-003 „Základný výskum priestorového 
rozloženia zemského tepla a vyhľadávania vysokotermálnych vôd v Záp. 
Karpatoch“ na r. 1971-1975 z výhľadom do r.1985. 

Franko, O., Marušiak, I., Bálint, J., Fusán, O., Gazda, S., Husák, L., Zbořil, L. 
a Mateovič, Ľ., 1974: Ideový projekt štátnej úlohy S-52-547-010 „Základný 
výskum rozloženia zemského tepla a geotermálnych zdrojov v Západných 
Karpatoch (SSR)“ na roky 1975 – 1980 s výhľadom do roku 2000. 



 

- vymedzenie 25 geotermálnych oblastí s 
priaznivými podmienkami na energetické 
využívanie geotermálnych vôd 

  

- geologické zhodnotenie oblastí ako základný 
podklad pre hydrogeotermálny výskum 



Geotermálne vody sú viazané na: 
triasové dolomity a vápence vnútrokarpatských tektonických jednotiek,  

neogénne piesky, pieskovce, zlepence, andezity a pyroklastiká 



1972-1974: CDPP, okolie BA, vých. časť KVK, Žiar. kotlina, oblasť 
Demänovej v Liptovskej kotline (O. Franko) 
 
1981-1993: lakš.-šašt. elevácia VP, trnav. záliv, levická kryha, piešť. 
záliv a Trenč. kotlina, územie veľkej BA, Žilinská kotlina, zlatomor. 
záliv, Košická kotlina (A. Remšík) 
 
1984: Topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina; 1992: Poprad. kotlina 
(M. Fendek) 
 
1986-1987: Liptovská kotlina, Turčianská kotlina (O. Zembjak) 
 
Geotermálne vrty (1000-2500 m) boli navrhované a vŕtané mimo 
výverových oblastí termálnych vôd, ktoré sú využívané na liečebné 
účely 



- 1979: Komárňanská kryha - prvá preskúmaná geotermálna  
oblasť  (Remšík a Franko et al.,1979) 

- 1984: Centrálna depresia podunajskej panvy (Franko, Remšík, 
Fendek et al.,1984) 

-1985: Viedenská panva (Remšík, Fendek, Bodiš et al.,1985) 

- 1985: Topoľčiansky záliv (Fendek, Bodiš, Havrila a Kohút, 1985) 

- 1989: Reinjektáž GV v Podhájskej (Fendek et al.,1989) 

- 1989,1990: Geotermálna mapa ČSFR 1:500 000 a vysvetlivky 
(Franko a Hazdrová et al., 1989,1990) 

 



      Komárňanská  kryha 

- priemerná teplota v 

hĺbke 1000 m je 24 ºC, 

v hĺbke 2000 m 34 ºC,  

v hĺbke 3000 m 44 ºC  

- hustota tepelného toku je okolo 60 mW/m2 

 

- chemické zloženie GV je reprezentované Ca-Mg-HCO3 

typom s mineralizáciou okolo 0,7 g/l  
  

- celkové prírodné množstvo GV predstavuje 133 l/s, čo 

zodpovedá celkovému prírodnému množstvu GE 9,7 MWt 



Centrálna depresia PP - oblasť Galanta 

- Teplota v hĺbke 1000 m je 

50,3 ºC, v hĺbke 1500 m 

69,6 ºC, v 2000 m 88,5 ºC 

a v hĺbke 2500 m 106 ºC 
  

- Hustota tepelného toku: 

71,4 - 81,6 mW/m2 
  

- Celkové prírodné 

množstvo GV predstavuje 

176 l/s, resp.  množstvo 

GE 39,7 MWt 

 

CDPP–1027 l/s; 193 MWt 



-1989,1993: Teplo suchých hornín, zásady výberu lokalít pre jeho 
exploatáciu (Zembjak 1989, Vranovská 1993) 

 

-1991: Turčianska kotlina (Fendek et al.,1991) 

 

- 1991: Geotermálny vrt OZ-1 Oravice (Fendek) 

 

- 1993: Liptovská kotlina (Remšík et al.,1993) 

 



Liptovská kotlina 

-teplota v hĺbke 1 000 m: 29 – 46 ºC  

                          2 000 m: 46 – 76 ºC   

- hustota zemského tepelného toku: 52,0 - 71,7 mW/m2 

- prírodné zdroje GV predstavujú 248 l/s, (prírodné množstvo 

GE 34,5 MWt) 



-komplexnosť a šírka výskumu GE (úlohy geologické, 

hydrogeologické, geotermické a geofyzikálne, neskôr technicko-
technologické a ekonomické, ako aj čistenie a úprava tepelne 
využitých GV) 

 

-náročná kooperačná činnosť (Geofyzika Bratislava, GP 

Nová Baňa, VIKUV Budapešť, IGHP Žilina, PFUK Bratislava, VÚGI 
Brno, VÚVH Bratislava).   



 

  
 

-1971-1991: 61 geotermálnych vrtov hlbokých 210-

2800 m, z nich 5 negatívnych 

 

- sumárne množstvo GV z vrtov -  904 l/s, teplota 

vody na ústí vrtov 20 až 92 °C 

 

-chemické zloženie GV: Ca-Mg HCO3, Ca-Mg-

SO4-HCO3 , Na-HCO3, Na-Cl-HCO3 a Na-Cl typu 

s mineralizáciou 0,4-90,0 g/l 

 

- tepelný výkon overených GV: 176 MWt 

 



1995 - Atlas geotermálnej energie Slovenska 

(Franko, Remšík, Fendek, Eds.) 
 

-súhrn geologických, geofyzikálnych, geochemických 

a hydrogeotermických poznatkov, zo skúmania GE 

 

-údaje o teplote z 376 vrtov, tepelnom toku 136 vrtov 

a hydrogeotermálnych pomeroch 61 vrtov 

 

-textová, tabuľková a obrazová časť 

 

-geotermálne mapy rôznych mierok a úrovní (500-

5000 m) 

 

-26 vymedzených geotermálnych oblastí so 

sumárnym TEP 5538 MWt 
 

 

slovenská a 

anglická verzia 



 

- AGES – medzník; nová etapa v hgt výskume 

- nová metodika hgt výskumu (priestorové vymedzenie 
geoter. zvodnenca – mapy hĺbky, hrúbky, priepustnosti, 
teploty na jeho strop, piezom. úroveň a mineralizácie 
vody, merného TEP-u 

- 1994-95 – medzinár. projekt JOU2-CT92-0115/B 

Atlas of geothermal resources of Europe 

 

Výsledky hgt výskumu po AGES 



- 1994-1995: medzinár. program 
DANREG (územie Slovenska - 
Remšík), r. 1998-vydanie mapy 
Danube region Vienna-
Bratislava-Budapest – 
Geothermal Potential Map  

1: 200 000 a text. vysvetlivky 

-1995: prvý návrh ochranného pásma pre geotermálny vrt FGČ-1 
Čilistov (Remšík, Fendek) 

- 1995-1996: geotermálny vrt Pasohlávky-2G, reinjektáž na 
geotermálnom dublete v mušovskej oblasti, návrh ochranného 
pásma pre geotermálny dublet (Remšík, Fendek) 

 



- 1996: geotermálny vrt FGP-1 Stará Lesná  (Fendek & 
Remšík et al., 1996) 

- 1998: prognózy minerálnych a termálnych vôd pre 
kúpeľníctvo, rekreáciu a cestovný ruch v regióne BŠ   
(Remšík et al., 1998) 

-pokračovanie v systematickom hgt skúmaní novou 
metodikou (regionálne hydrogeotermálne zhodnotenie 
oblasti - realizácia 1 geotermálneho vrtu a geofyzikálnych 
prác) 



 

2002 - Atlas of Geothermal Resources in Europe 

(Publ. No. EUR 17 811 of the European Commission, 2002) 

Súčasťou tohto atlasu je stručná 

hydrogeotermálna charakteristika 

územia Slovenska, detailnejšie je 

hodnotená Liptovská kotlina 

a centrálna depresia PP  

(Remšík, Fendek, Mello, Král) 

 



2002 - Atlas krajiny Slovenskej republiky 

Mapa zdrojov geotermálnych a minerálnych vôd 1:500 000 

(Fendek et al., 2002) 



Zhodnotené oblasti: 

- Liptovská kotlina (Remšík et al., 1998), 

- Žiarska kotlina (Remšík et al., 2000),  

- Hornonitrianska kotlina (Fendek et al., 2004), 

- topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina (skúmal M.      

  Fendek, dokončil Remšík et al., 2007), 

- Neovulkanity severných svahov Štiavnických  

  vrchov – hg prieskum (Remšík et al., 2007),  

- Rimavská kotlina (skúmal M. Fendek, dokončil  

  Marcin et al., 2009), 

- Rudnianska kotlina (Marcin et al., 2011). 

 



- teploty v hĺbke 1000 m pod povrchom sú 

35 – 50 0C, v hĺbke 2000 m 60 – 80 0C 

Hornonitrianska kotlina 

a v hĺbke 3000 m pod povrchom budú 

dosahovať hodnoty 80 – 100 0C 

- hustota tepelného toku sa pohybuje 

v rozmedzí 70,2 - 84,4 mW/m2 

- merný TEP 1-8 GJ/m2 

 prírodné množstvo GV (zdroje) 

predstavuje 140 l/s, čo zodpovedá 

prírodnému množstvu GE 29,1 MWt    



Topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina 

- teploty v hĺbke 1000 m pod 

povrchom sú 25 - 45 °C, v hĺbke 

2000 m 45 - 70 °C a v hĺbke 3000 

m pod povrchom 75 - 95 °C 

- hustota tepelného toku:  

  55,1-74,2 mW/m2 

 

- merný TEP: 0,5-5,5 GJ/m2  

- množstvo GV s teplotou 33 - 40 °C (prírodné zdroje) je  

141,7 l/s a odpovedá mu množstvo GE 12,469 MWt  



Rimavská kotlina 

- hustota tepelného 

toku:  60-63 mW.m-2 

- teplota v hĺbke  1000 m je 

33-39 0C, v hĺbke 1500 m 

44-52 0C a v hĺbke 2000 m 

je 53-65 0C 

- celkové prírodné množstvo GV, resp. GE, viazané na 

triasové karbonáty silicika tvorí 285 l/s, resp. 21 MWt 



Súčasné obdobie: 

- Hodnotenie útvarov GV (A. Remšík et al., 2011),  

- Handlovská kotlina – HG prieskum (R. Černák, A. Remšík) 

- TRANSENERGY - Transboundary Geothermal   

  Energy Resources of Slovenia, Austria, Hungary     

  and Slovakia (R. Černák, A. Remšík),  

- Zistenie využiteľného množstva GV z vrtov Č-1 a Č-2 vo       

  Veľkom Mederi – HG prieskum (D. Marcin) 

- Štúdie a odborné posudky 

 



Celkový prehľad o geotermálnych vodách  
na Slovensku 

- 141 geotermálnych vrtov, ktorými sa overilo  2 084 l/s vôd 

s teplotou na ústi vrtu 18 – 129 0C,  

- geotermálne vody boli získané vrtmi hlbokými 64 - 3 616 m, 

- výdatnosť voľného prelivu na ústí vrtov sa pohybovala 

v rozmedzí 1,5 – 100,0 l/s,   

- prevažuje Na-HCO3, Ca-Mg-HCO3, Ca-Mg-SO4-HCO3 a  

Na-Cl typ vôd s mineralizáciou 0,4 - 90,0 g/l,  

- tepelný výkon GV pri využití po refer. teplotu 15 0C je 345,0 

MWt, čo je 5,5 % z celkového potenciálu GE SR, ktorý bol 

hydrogeotermálnym výskumom ohodnotený na 6 234 MWt  



Využitie geotermálnych vôd 

- geotermálne vody sa vyžívajú na 38 lokalitách s využívaným tepelným 

výkonom 131 MWt (2,3 % z celkového potenciálu GE SR)  

- využitie v poľnohospodárstve: Bešeňová, Podhájska, Čiližská 

Radvaň, Topoľníky, Tvrdošovce, Horná Potôň, Dunajská Streda, Vlčany, 

Veľký Meder, Topoľovec, Dunajský Klatov  

- využitie pre chov rýb: Vrbov, Turčianske Teplice 

- vykurovanie objektov: Galanta, Topoľníky, Komárno, Bešeňová, 

Liptovský Trnovec, Poprad, Veľký Meder, Podhájska a Nováky - Koš 

- rekreačné účely: Poprad, Vrbov, Liptovský Trnovec, Bešeňová, 

Oravice, Podhájska, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Veľký Meder, 

Lehnice, Diakovce, Topoľníky, Tvrdošovce, Nové Zámky, Šaľa, Poľný 

Kesov, Gabčíkovo, Štúrovo, Komárno, Patince, Bánovce nad Bebravou, 

Malé Bielice, Partizánske, Chalmová, Koplotovce, Kremnica, Sklené 

Teplice, Rajec, Dolná Strehová, Tornaľa  



Perspektívy rozvoja hydrogeotermie 

- pokračovanie v systematickom HGT skúmaní oblastí (levická 
kryha, komár. okrajová kryha, dubnícka depresia, štruktúru Beša-
Čičarovce), 

- aktualizácia databázy a monitoring GV na Slovensku (najmä LK, 
KOK, KVK, CDPP, PoK, LiK), 

- vydanie geotermálnych máp Slovenska v mierke  

1:200 000 a 1:500 000 

- problémy reinjektáže a využitia HDR, 

- zhodnotenie zdrojov GE Slovenska s veľmi nízkou teplotou (20 °C 
a menej),  pre ich využitie v energetike pomocou tepelných 
čerpadiel 

 

 



Ďakujem za pozornosť 


