


2
1/ 2016

www.alas.sk

istota pevnej
budúcnosti



3
1 / 2016

V tomto čísle

  4
PRÍHOVOR PREDSEDU SZVK

  6
AKTUALITY SZVK

  9
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, SPOLUPRÁCA S UEPG, 
SPOLOČNÉ AKTIVITY

12
VYVLASTŇOVANIE V SÚVISLOSTI S BANSKOU 
ČINNOSŤOU

18
VPLYV ÍLOVITEJ FRAKCIE KAMENIVA 
NA KVALITU BETÓNU.

25
LEGISLATÍVNE NORMY PLATNÉ PRE VÝBUŠNINY, 
VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIU NA SLOVENSKU

31
KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ 
NA ROK 2016

16
„FITNESS-CHECK“ (kontrola vhodnosti) SMERNICE 
O BIOTOPOCH A SMERNICE O OCHRANE VTÁCTVA

22
PRODUKCIA KAMENIVA PRE SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO 
– SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVA DO BUDÚCNOSTI

27
NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ 
PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

30
PO PROJEKTE NATURA 2000 
– AJ PROJEKT MINATURA 2020

Obsah



4
1/ 2016

4

Príhovor predsedu

Ing. Peter Gajdzica
predseda SZVK

1 / 2016

Vážení členovia SZVK a ostatní čitatelia nášho časopisu.

Na Slovensko zavítala jar a s ňou tento rok aj nová vláda. Jej programové priority už poznáme, programové vyhlásenie ešte nie. 
Máme tu zase „zlepenec“ alebo „mačkopes“ ako to pomenovali niektorí škodoradostníci, na ktorých sa neušlo. Každopádne očakáva-
me v našej branži spomalený štart a dúfame všetci, že nie až taký prepad, ako v roku 2011. Plány sú veľké peňazí rovnako, priority sa 
čiastočne menia a my dúfame, že na nové projekty nebude treba dlho čakať. Personálne „Waterloo“ na našich úradoch asi nehrozí, ale 
námietkové naťahovanie sa súťažiacich firiem v prebiehajúcich projektoch na úrade verejného obstarávania, neveští nič dobrého. 
Vyzerá to tak, že stojíme na prahu druhej vlny cenovej vojny stavebných firiem. Čo to znamená pre poctivých ťažiarov, vieme si živo 
predstaviť. Po naozaj dobrom roku 2015 budeme asi musieť opäť prehodnocovať svoje investičné zámery a pravdepodobne riešiť nové 
racionalizačné opatrenia. 

Rok 2015 bol v stavebníctve veľmi úspešný. Stavebná produkcia rástla dvojciferným tempom. Nie je žiadnym tajomstvom, že to bolo 
hlavne z titulu dočerpávania eurofondov a tiež blížiacich sa parlamentných volieb. Ako konštatoval exminister Ján Počiatek, aj napriek 
niektorým zaváhaniam, eurofondy v jeho rezorte boli vyčerpané na 100 %. Klientelizmus je na Slovensku všade prítomný, niet sa preto 
čo čudovať, že aj v stavebníctve. O takých maržiach, aké boli zdokladované v posledných dvoch známych prípadoch v podvyživenom 
rezorte zdravotníctva, sa môže ktorémukoľvek účastníkovi na stavebnom trhu len snívať. Boj s korupciou, ale aj záväzok strán vytvoriť 
podmienky na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb, ktoré nakladajú s verejnými zdrojmi, sú oblasti, kde sa prejaví, nakoľ-
ko je snaha našej novej koalície úprimná. Netreba zabudnúť, že aj pre úspory, ktoré štát dosiahol pri súťažiach v roku 2011 niektoré 
stavebné spoločnosti, zlikvidovali veľké množstvo živnostníkov a menších podnikov, ktorí pre tieto pracovali vo forme subdodávateľov 
najmä na infraštruktúrnych projektoch. 

Slovensko na konci marca prišlo o inovatívneho makroekonóma Martina Filka, ktorý pracoval ako riaditeľ Inštitútu finančnej politiky 
MF SR. Už pre novú vládu rozbiehal projekt „Value for money“. Jedným z jej hlavných cieľov je zaviesť účinný systém hľadania najvyš-
šej hodnoty za peniaze (value for money, výhodnosti) vo verejnom sektore. Alibistická formulka „v súlade so zákonom“ by mala nahradiť 
„bola to najlepšia z možností“ a nasledovať by mali zrozumiteľné argumenty prečo. Verejné inštitúcie by mali dať na papier všetky 
možnosti s podrobným popisom pre a proti a poctivý výpočet prínosov a nákladov aspoň najdôležitejších alternatív. Mala by sa udo-
mácniť silná orientácia na výsledky (napr. pokles kriminality, vzdelanosť občanov ap.), ktoré sú jednoznačne rozhodujúce pre blahobyt 
spoločnosti. Slovensko bude naozaj vyspelou krajinou, len ak sa zbaví „korupčného“ zmýšľania, a keď obmedzí zdroje verejného 
plytvania založeného na nevedomosti, nezáujme a pasivite. Malo by to platiť pre všetkých, teda aj pre nás. 

Moderná surovinová politika štátu, ktorá by mala tiež dať rámec vzťahu neenergetického ťažobného priemyslu, sa stále odkladá. 
Nebola v centre pozornosti žiadnej z doterajších vlád. Veľakrát som rozmýšľal, prečo je to tak. Jedným z dôvodov by mohol byť pomer-
ne malý podiel našej produkcie na celoštátnom HDP. Význam nášho odvetvia sa dá odvodiť z niektorých zverejnených ukazovateľov 
v pravidelných ročných štatistikách Slovenského štatistického úradu. Aj keď HDP SR tvoria aj iné odvetvia, zameral som sa na priemy-
sel. Treba však k týmto ukazovateľom za rok 2015 uviesť, že v našom odvetví „Ťažba a dobývanie“ kamenivo predstavuje len cca 
1/5 z tržieb celého odvetvia ťažby a dobývania, čo vo vzťahu k tržbám priemyslu celkom je odhadom 0,12 %. 

Prevažnú väčšinu odvetvových zamestnancov tvoria pracovníci Hornonitrianských baní a. s. Prievidza, SMZ a. s. Jelšava a Naf ty, 
a. s.. Nechcem tým povedať, že výroba kameniva je bezvýznamným odvetvím, ale z makroekonomického hľadiska môžeme byť ľahšie 
prehliadaní pre náš malý podiel na celkovej slovenskej produktovej bilancii. 

Ešte horšie je to, ako nás vníma občianska spoločnosť. O negatívnom postoji k našej akoby „deštrukčnom“ pôsobení na prírodu 
a okolie lomov som na tomto mieste nášho časopisu písal už viackrát. Neuvedomoval som si, že aj predstavy o našej činnosti ako takej 
sa môžu blížiť k stredoveku. často čítam názory k aktuálnym témam týkajúcich sa výstavy ciest na Slovensku. Trčia z nich veľakrát 
neodbornosť a naivita diskutujúcich. Jeden z nich minule zablúdil aj do nášho odboru. Pre úplnosť citujem v plnom znení:

PRÍHOVOR PREDSEDU SZVK
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„Školstvo leží na chrbte a bezmocne trepe ručičkami - nožičkami. Veda prakticky prestala existovať. Kultúra bola zničená 
(komerčnými televíziami, knižnou produkciou, dennými odpadkami zvanými seriál a podobne) stratou podpory štátu. Zdravotníctvo 
je rozkradnuté, špičkový šport zmizol. Kultúrny úpadok sa prejavil na celkovej úrovni obyvateľstva a na strate hodnôt. Komu je teda 
načo nevzdelaná a nekultúrna pracovná sila okrem na prácu v kameňolome? A musí ku každému kameňolomu viesť diaľnica?“

Aj keď sa autor prioritne chcel vyjadriť k prioritám financovania vo verejnom sektore, použil kameňolom ako miesto, o ktorom sa 
pravdepodobne domnieva, že kameň sa tam roztĺka pod lomovou stenou kladivami, ako to možno niekde videl v nejako historickom 
filme. Pre úplnosť dodávam jeho profil: muž, 30 rokov, z Banskej Bystrice. Doteraz 880 príspevkov do diskusie v časopise Pravda. 
Tento jeho názor sa dá samozrejme rozobrať z mnohých strán, ale o to teraz nejde. Koľko mladých občanov Slovenska má podobný 
názor? Myslím že pre osvetu o našom remesle nerobíme všetko ako by sme mali. Všetci a všade. 

Sme bytostne spätí s rastom resp. poklesom stavebníctva na Slovensku, pridal som preto do tabuľky aj niektoré ukazovatele za tento 
sektor. Interesantný je podiel živnostníkov na jeho celkovej produkcii a o niečom vypovedajúca je aj priemerná mzda, ktorú si uviedli 
živnostníci za r. 2014. Niektoré ukazovatele za rok 2015 pre tento segment ešte SŠÚ nezverejnil.

V práci nášho združenia pokračujeme v niektorých začatých projektoch. Jedná sa hlavne o oživenie našej web stránky. Získala nový 
formát, postupne do nej budeme 
doplňovať a materiály z nášho archí-
vu. Poverení členovia pokračujú 
v zhromažďovaní materiálov pre 
našu knihu o histórii, význame 
a uplatnení kameniva v spoločnosti. 
Zúčastňujeme sa na projektoch 
týkajúcich surovinovej politiky aby 
sme tam aspoň čiastočne zapraco-
vali naše požiadavky. Prihlásili sme 
sa za člena Národná technologická 
platforma pre výskum, vývoj a inová-
cie surovín a uvidíme či to pre našu 
činnosť prinesie nový pozitívny 
impulz. V čase vydania tohoto čísla 
nášho časopisu budeme mať za 
sebou, verím že úspešne, náš jarný 
seminár o bezpečnosti a budeme sa 
pripravovať na našu májovú členskú 
schôdzu.

Verím, že na členskej schôdzi 
dostaneme od vás ďalšie nové 
námety, aby naša činnosť bola uži-
točná pre čo najväčší okruh našich 
členov. Aj ďalej budeme v rámci 
našich možností hájiť náš banícky 
status a česť , v spolupráci z ostat-
nými stavovskými organizáciami 
a našimi sympatizantami, ktorých 
sme za roky spolupráce získali na 
orgánoch štátnej správy. 

Prajem vám všetkým s prichádza-
júcou jarou veľa slnečných podnika-
teľských dní a rodinnej pohody.

Zdar Boh!
Ing. Peter Gajdzica
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osoby 

celkom

index 15/14  

romr=100

B,C,D,E Priemysel spolu 87 090 666 108,9 171 198 106,9 965 103,2 508 714 101,9

B ažba a dobývanie 544 265 101,0 80 731 103,8 1 041 104,9 6 742 97,2

C Priemyselná výroba 74 267 257 108,6 160 195 106,2 945 103,4 463 606 102,2

CA Výroba potravín, nápojov a tabakových 

výrobkov
4 213 504 102,4 118 091 99,8 786 101,9 35 680 102,6

CB Výroba textilu, odevov, kože a kožených 

výrobkov
1 696 777 101,4 50 022 101,7 633 103,3 33 920 99,7

CC Výroba drevených a papierových 

výrobkov, tla
3 677 411 104,8 102 239 109,1 737 104,2 35 969 96,1

CD Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktov
3 377 896 119,9 1 380 988 127,6 1 993 103,3 2 446 94,0

CE Výroba chemikálií a chemických 

produktov
1 798 170 104,4 204 325 106,4 1 114 105,7 8 801 98,1

CF Výroba základných farmaceutických 

výrobkov a farmaceutických prípravkov
201 351 105,4 91 742 103,3 1 096 101,3 2 195 102,0

CG Výroba výrobkov z gumy a plastu a 

ostatných nekovových minerálnych výrobkov
6 095 612 106,7 126 508 101,7 958 103,2 48 184 104,9

CH Výroba kovov a kovových konštrukcií 
okrem strojov a zariadení

11 088 268 105,7 111 866 103,2 927 102,9 99 121 102,4

CI Výroba po íta ových, elektronických a 

optických výrobkov
5 935 173 97,8 406 368 101,9 931 100,1 14 605 96,0

CJ Výroba elektrických zariadení 3 619 759 109,1 112 628 101,7 996 103,1 32 139 107,3

CK Výroba strojov a zariadení inde 

nezaradených
4 428 832 108,5 109 283 107 1 065 102,9 40 526 101,4

CL Výroba dopravných prostriedkov 24 865 949 114,7 359 261 108,9 1 183 104 69 214 105,3

CM Ostatná výroba, oprava a inštalácia 

strojov a zariadení
3 268 556 106,3 80 101 104,2 889 103,1 40 806 102,1

D Dodávka elektriny, plynu, pary a 

studeného vzduchu
11 200 174 111,5 630 448 113,9 1 531 100,7 17 765 98,0

E Dodávka vody, istenie a odvod odpadových 

vôd, odpady a služby odstra ovania odpadov
1 078 970 107,1 52 375 108,3 893 103,1 20 601 98,9

   Stavebníctvo 8 816 459 120,8 632 105,5 155 490 99,2

   z toho *stavebná produkcia vykonaná 

vlastnými  zamestnancami (2015)
5.400.000

* 118,0

   spolu (r.2014) 4.554.190
* 29 371 600 156 785

   podniky s 250-499 zamestnancami (r.2014) 80.060
* 44 072 1 446 1 903

   podniky nad 500 zamestnancov (r.2014) 718.890
* 118 296 1 236 6 077

   Živnostníci  (r.2014) 1.587.180* 16 589 396 95 739

Priemerná mzda

2 0 1 5
Produktivita práceTržby Zamestnanci

 

Vybrané ukazovatele v priemysle podľa priemyselných odvetví (zdroj: SŠÚ SR 2016)
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AKTUALITY SZVK

Hlavnými bodmi boli:
• Publikácia „Dejiny lomárstva na Slovensku“ - obsah a rozpočet 
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
• Informácia o platení členských príspevkov za rok 2014 a stav hospodárenia za obdobie I – IX/2015
• Kontrola pripravenosti XVII. odborného seminára SZVK 
• Prezentácie firiem na XVII. odbornom semináry SZVK

Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
• Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku“
• Stav hospodárenia za obdobie I – III/2016
• Kontrola pripravenosti VII. odborného seminára SZVK

Ako vám je už známe SZVK presadzuje dodržiavanie pravidiel „ETICKÉHO KÓDEXU“ u všetkých výrobcov kameniva 
na Slovensku, aby sa tak vytvorilo rovnaké podnikateľské prostredie v tomto významnom odvetví národného hospodár-
stva. Za tým účelom je aj naďalej žiadúce, aby členovia SZVK podozrenia z nelegálnej ťažby kameniva (ak sa takýto prí-
pad v ich okolí vyskytne) nahlásili kancelárii SZVK. Povinnosťou kancelárie SZVK je reagovať na oznámenia o porušení 
pravidiel „ETICKÉHO KÓDEXU“ a v spolupráci so Štátnou banskou správou ich riešiť.

Hlavnými bodmi boli:
• Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku“ – informácia z prvého pracovného stretnutia pracovnej skupiny
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
• Vyhodnotenie XVII. odborného seminára, konaného 22. – 23. 10. 2015 
• Stav hospodárenia za obdobie I – XII/2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 
• Prerokovanie pripomienok k pripravovanej novele zákona o EIA – informácia 
• Plán činnosti SZVK na rok 2016 - návrh 
• Plány činností pracovných skupín na rok 2016 (technická skupina, skupina BOZP a sociálna, ekonomická skupina 

a skupina pre životné prostredie)

Kancelária SZVK informuje

Ing. Eduard Duda
výkonný tajomník 

Zasadnutie Rady združenia dňa 21. 10. 2015 v Novom Smokovci:

Zasadnutie Rady združenia dňa 6. 4. 2016 vo Vyhniach:

Zasadnutie Rady združenia dňa 28. 1. 2016 vo Zvolene:

Práca združenia bola v hodnotiacom období organizovaná 
v zmysle schváleného plánu činnosti SZVK.
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INFORMÁCIA ZO XVII. ODBORNÉHO SEMINÁRA
SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA VÝROBCOV KAMENIVA

V dňoch 22. - 23. 10. 2015 sa konal XVII. odborný se-
minár Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK) 
v Novom Smokovci, nad ktorým prevzalo záštitu Minister-
stvo hospodárstva SR. Odborný seminár bol určený pre 
manažérov, vedúcich lomov, zmenových technikov, pro-
jektantov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, 
ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou kameniva.  

Hlavným cieľom odborného seminára bolo sprostredko-
vanie aktuálnych poznatkov v oblasti legislatívneho, orga-
nizačného, materiálového, ako aj strojnomechanizačného 
zabezpečenia výroby kameniva na Slovensku. Ďalej jeho 
účastníkom poskytol priestor na odovzdanie vzájomných 
informácií dotýkajúcich sa najnovších poznatkov z oblasti 
kameňopriemyslu a tiež na formálne a neformálne stretnu-
tia výrobcov kameniva s prítomnými tvorcami legislatívy 
a dodávateľmi nových strojov, technologických zariadení, 
odberateľmi kameniva a pod.    

Odborný seminár zahájil Ing. Peter Gajdzica, predseda 
SZVK, všetkých účastníkov privítal, poďakoval za účasť 
a poprial príjemný pobyt.

K odprednášaným odborným príspevkom odzneli živé 
diskusie, ich zameranie bolo nasledovné: 

- Spoločenskú prijateľnosť dobývania nerastných su-
rovín v Slovenskej republike

- Novela zákona o DPH, platná od 1. 1. 2016
- Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2015
- Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníc-

tve štátu a neznámych alebo nezistených vlastníkov 
určených na ťažobnú činnosť v podmienkach Sloven-
ského pozemkového fondu

- Nové právne predpisy v geologickom a banskom prá-
ve

- Doterajšie skúsenosti pri vykonávaní zákona 
č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobné-
ho priemyslu

- Aktuálne informácie z oblasti ochrany prírody

Prezentácie firiem
Konali sa v osobitných priestoroch, kde bolo živo. 

Svoje produkty prezentovali formou výstavky propagač-
ných materiálov spoločnosti VOMET spol. s r.o., WINFA 
s.r.o., METSO MINERALS s.r.o., ND LOR UNIČOV a. s., 
KUHN – SLOVAKIA s.r.o. a spoločnosť Isenmann Sloven-
sko s.r.o.

Kancelária SZVK informuje
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UEPG

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, SPOLUPRÁCA 
S UEPG, SPOLOČNÉ AKTIVITY

 Ing. Eva Berková,
Manažérka ochrany životného prostredia spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.

V tomto čísle časopisu Slovenského združenia výrobcov kame-
niva sa ako obvykle budem venovať spolupráci s UEPG (Európ-
skym združením producentov kameniva) a spoločným aktivitám.

Témou tohto roku bolo okrem iného aj prehodnotenie vhodnosti 
a aktuálnosti smerníc – právnych predpisov o prírode (smernica 
o vtákoch a smernica o biotopoch). Toto prehodnotenie – tzv. 
Fitnesscheck prebiehal na niekoľkých úrovniach a niekoľkých 
„frontoch“, ja som mala tú česť osobne sa zúčastniť na stretnutí 
na Ministerstve v Bratislave a zároveň porovnať výsledky stretnutia 
s iniciatívou UEPG v tejto oblasti. Tiež by som Vás chcela informo-
vať o súťaži UEPG v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a najmä 
o možnosti dostať sa k zaujímavým informáciám – zdieľanie „dob-
rých praktík“, čo je jedným z cieľov tejto súťaže. Posledným bo-
dom môjho článku budú stručné údaje o ešte stále prebiehajúcom 
hlásení NEPSI 2016. 

FITNESS-CHECK smernice 
o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva

V dňoch 23. – 24. júna sa v hlavnej budove Ministerstva život-
ného prostredia SR v Bratislave konalo stretnutie „fitness-check“ 
– Verejná konzultácia ako súčasť kontroly vhodnosti právnych 
predpisov EÚ o prírode (smernica o vtákoch a smernica o bio-
topoch). Iniciátorom stretnutí bola Európska komisia. Rokovania 
prebehli v anglickom jazyku a zúčastnilo sa na nich 22 zástupcov 
z verejného a súkromného sektora; SZVK tam malo tiež svoje za-
stúpenie zo spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Hlavnými 
piliermi stretnutia boli štyri tematické okruhy:

1. Akým spôsobom sa vykonávajú ustanovenia smerníc v pra-
xi? Aké sú konkrétne opatrenia resp. postupy, ktoré prispeli 
najviac k pokroku v tejto oblasti? 

2. Čo nefunguje a prečo? Aké sú hlavné výzvy? S akými problé-
mami v rámci implementácie (právne, politické) ste sa stretli, 
ktoré bránia dosiahnutiu cieľov týchto smerníc? Ktoré ste 
prekonali a ako?

3. Akú evidenciu vediete o prínosoch, nákladoch a o adminis-
tratívnej záťaži v súvislosti s uvedenými smernicami vo vašej 
krajine? Existujú dôkazy o neprimeraných nákladoch alebo 
zbytočných záťažiach? Môžete identifikovať príklady dobrej 
praxe v rámci nákladovo efektívnej implementácie smerníc?

4. Čo sa zmenilo v priebehu času v súvislosti s implementáciou 
smerníc? Objavili sa za to obdobie nejaké nové problémy 
v súvislosti s ich zavedením?  

Počas diskusie v rámci týchto štyroch uvedených základných 
otázok boli prezentované rôzne názory. Aby som ich neinterpreto-
vala skreslene, pre vytvorenie tekjto správy som použila voľne do-
stupné vyjadrenia, ktoré majú zúčastnené organizácie uverejnené 
na svojich internetových stránkach. Spomedzi tých pozitívnych by 
som vybrala vyjadrenie p. Ridzoňa zo Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti: “Máme množstvo vedeckých dôkazov, že správne 
implementované existujúce smernice, sú veľmi účinné pri ochrane 
ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Človek však nemusí byť 
vedec, aby si všimol, že vzácne orly či orliaky sa vrátili do mnohých 
miest našej prírody, k čomu prispela najmä ochrana prírody podľa 
Smerníc Európskej únie.”. Tento názor podporila okrem iných aj 
pán Miroslava Čierna Plassmann z WWF DCP Slovensko “Ekono-
mický rozvoj v Európe a na Slovensku je možný i v súlade so zá-
kladnými princípmi ochrany prírody. Naopak, rozumné využívanie 
prírodných zdrojov a ich „environmentálnych služieb“ poskytuje 
veľa možností pre dlhodobý regionálny rozvoj a zvyšovanie kvality 
života. Práve jasne formulované zákony zabezpečia, že to najvzác-
nejšie čo máme zostane ochránené pred neuváženými zásahmi, 
ktoré môžu poškodiť nielen záujmy ochrany prírody, ale i občanov, 
či rozvoj lokálnej ekonomiky, napríklad v oblasti turizmu...“

Naopak na problémy s implementáciou smerníc upozorňo-
val pán Farský - zástupca Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), 
keď poukázal na to, že „z hľadiska početnosti, ako aj časovej 
a priestorovej distribúcie populácie, výskyt zimujúcich kormorá-
nov v súčasnosti predstavuje vo viacerých oblastiach Slovenska 
neprirodzený a nežiadúci fenomén, keďže pôvodné spoločenstvá 
rýb nie sú na vplyv takéhoto rozsahu prispôsobené. Dochádza tak 
k neodhadnuteľnému dlhodobému dopadu na rybie populácie a po-
tenciálne nepriamo aj na iné zložky fauny, vo viacerých prípadoch 
aj na zraniteľné a ohrozené druhy“. Problém podľa SRZ treba riešiť 
v dlhodobom horizonte z globálneho hľadiska, tzn. celoeurópsky 
zmeniť prístup k ochrane kormorána veľkého a začať regulovať 
rozvoj jeho hniezdnych populácií...

„Lesníci“ mali tiež určité výhrady, ktoré sú jednoznačne prezen-
tované aj na ich webových stránkach:

A/ Občania EÚ majú záujem o ochranu prírody ale nie na úkor 
neprimeraného obmedzovania sociálnych a ekonomických 
princípov.

B/ Nech peniaze EÚ na NATURU presmerujú z NGO na vlast-
níkov a užívateľov pozemkov, ktorí majú najväčší potenciál 
zlepšiť stav prírody a sú priami poskytovatelia svojho majetku 
spoločnosti (nie iné skupiny nič neriešiacimi projektmi).

Vo všeobecnosti sa zúčastnené strany zhodli na tom, že prie-
beh konaní v rámci pôsobnosti týchto smerníc je časovo veľmi ná-
ročný, na čo reagoval pán Rastislav Rybanič tak, že si uvedomuje, 
že existuje priestor na zlepšenie a že jedna z možností, ako zlepšiť 
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súčasnú situáciu, je organizovať takéto neformálne stretnutia za 
účelom konzultácie problémov pri aplikácií ustanovení dotknutých 
smerníc a spoločne hľadať optimálne riešenia.

Čo sa týka stanoviska UEPG v rámci prehodnotenia vhodnosti 
týchto dvoch smerníc, naše združenie má možnosť vysloviť svoje 
názory a vyjadriť svoje námietky aj na „európskom fronte“, kde ro-
kujú asociácie a združenia podľa svojho zamerania (pôsobenia). 
Nižšie uvádzam základné postoje prezentované UEPG na európ-
skych zasadnutiach:

Špecifikum lomov a štrkovní
V rámci EÚ je potrebné brať do úvahy zabezpečenie dodávok 

kameniva v dlhodobom horizonte s prihliadnutím na jasnú definíciu 
budúcich potrieb. Mal by byť kladený dôraz na členské štáty, aby 
zabezpečili dodávku kameniva z národných a lokálnych zdrojov. 
Ťažobná, resp. surovinová politika zahŕňajúca environmentálne 
vplyvy by mala byť v každej krajine samozrejmosťou.

Koncept „dočasnej činnosti“
Skutočnosť, že ťažobné operácie sú iba dočasné, nie je dosta-

točne potvrdená a verejnosťou uznaná. Povinnosť obnoviť a re-
kultivovať vyťažené priestory po skončení ťažby, môžu zaručiť za-
chovanie priaznivého stavu ochrany typov prirodzených biotopov 
a druhov. Z tohto dôvodu by mala byť „dočasná činnosť“ posu-
dzovaná špecificky (v rámci posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie).

Evolučný prístup k manažmentu biodiverzity
Ochrana biodiverzity môže efektívnejšia vďaka dynamickému 

riadeniu. Samotné kameňolomy a štrkovne práve vďaka svojmu 
špecifickému umiestneniu, resp. iným špecifikám môžu byť pri-
rodzeným domovom rôznych biotopov a „ad-hoc“ manažment 
(napríklad konkrétny plán zachovania biodiverzity) môže pomôcť 
vytvoriť nové podmienky pre zachovanie biotopov, resp. vytvoriť 
nové lokality pre nové druhy. 

Zosúladenie pojmov
Niektoré problémy v súvislosti s výkonom ustanovení smerníc 

o ochrane vtákoch a biotopoch pochádzajú z nadmernej opatr-
nosti pri výklade pojmov. Tento problém by mohol byť čiastočne 
riešený objasnením a zosúladením niektorých kľúčových pojmov 
smerníc, ako sú napr. "dôvody vyššieho verejného záujmu", "vý-
znamné účinky" a "alternatívne riešenie". Národné (alebo regio-
nálne) výklady Európskeho súdu a poradcov viedli k rozdielnemu 
chápaniu pojmov a vzniku nezrovnalostí. Tzv. „Sektorová príručka“ 
by mohla byť nápomocná, ale zatiaľ je často prehliadaná najmä 
z dôvodu nedostatku informácií príslušných úradov.

Inovatívne spôsoby pre lepšiu implementáciu
Niektoré príslušné orgány sa príliš sústredia na ochranu jednot-

livých druhov, pričom dôležitým cieľom je integrita populácie ale-
bo biotopu. Jedným zo spôsobov, ako situáciu zlepšiť, je vyvinutie 
metodiky – technických pokynov na posúdenie vplyvu na popu-
láciu vybraného počtu chránených druhov, ktoré sa týkajú nášho 
odboru (napr. mlok veľký) a rozvíjať praktické podklady pre mini-
malizáciu týchto vplyvov tak, aby bolo možné dosiahnuť priaznivý 
stav ochrany. Vytvorenie pracovných skupín z úrovní E. Komisia 

/Mimovládne organizácie/ Priemysel by mohlo vyriešiť niekoľko 
problémov.

Súťaž UEPG v rámci trvalo udržateľného rozvoja

Ďalšou aktivitou UEPG v roku 2016 je súťaž v oblasti trvalo udr-
žateľného rozvoja. 

Cieľom tejto súťaže je odmeniť spoločnosti a prevádzky, ktoré 
dokázali úspešne začleniť sociálne, ekonomické a environmen-
tálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja do svojich operácii vo 
vyššej miere, ako je zákonom určená. Ďalším zámerom je pomôcť 
touto cestou verejnosti, aby vnímala činnosti ťažobného priemyslu 
viac pozitívne s ohľadom na zaistenie rozumného a trvalo udrža-
teľného prístupu k surovinám. A v neposlednom rade je možné 
takto povzbudiť malé a stredné podniky v rámci implementácie 
„dobrých praktík“.

Súťaž prebieha od roku 2005, koná sa cca každé dva roky. 
Brožúrky s príspevkami z predošlých rokov je možné stiahnuť z in-
ternetovej stránky: http://www.uepg.eu/publications/sd-awards.

Ako príklad uvádzam niekoľko zahraničných príspevkov:
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Hlásenie NEPSI 2016 - na základe Európskej dohody 
o sociálnom dialógu o oxide kremičitom.

Od 15. januára 2016 do 15. marca 2016 bolo možné opäť 
vkladať údaje týkajúce sa expozície oxidu kremičitému 
a zabezpečení ochrany zdravia pred jeho pôsobením a negatívny-
mi účinkami do systému NEPSI. Každému členovi, ktorý sa zao-
berá ťažbou a spracovaním kameniva a jeho zamestnanci môžu 
byť exponovaní dýchateľnému SiO2, bol zaslaný link a heslo do 
systému. Za SZVK bolo prihlásených 31 členov.

Ako po minulé roky, účasť na tomto hlásení nebola vysoká. 
Do termínu 10. 3. 2016 boli zaregistrované 4 hlásenia. V roku 
2014 to boli tiež len 4 spoločnosti a v roku 2012 hlásenie podalo 
5 spoločností.

Na prelome rokov 2015/2016 UEPG zadalo úlohu nezávislým 
organizáciám zmapovať situáciu v oblasti NEPSI a jeho aplikácie 
do praxe a prínosov tohto projektu. Na Slovensku bol riešiteľom 
úlohy Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR), ktoré nás kontak-
tovalo, aby sme sa vyjadrili k problematike.

CPHR zároveň oslovilo aj štátne orgány pôsobiace v oblasti 
zdravia zamestnancov. A aký bol záver? NEPSI na Slovensku 
nemalo viditeľný prínos a je skôr považované za administratívnu 
záťaž. Dôvodom je to, že NEPSI je medzinárodná dohoda 
s pôsobnosťou u členov UEPG, bez ohľadu na úroveň národnej 
legislatívy. Pri porovnaní požiadaviek NEPSI a slovenskej legis-
latívy v oblasti ochrany zdravia pred pôsobením SiO2 (pracoviská 
s možnosťou expozície prašnosti s obsahom respirabilnej frakcie 
s fibrogénnou zložkou) môžeme konštatovať, že uvedené 
požiadavky sú podobné, vo veľa prípadoch totožné – či už sa to 
týka merania expozície, lekárskych prehliadok, školení atď.

Pri hodnotení účasti na hlásení NEPSI som za SZVK uviedla 
túto duplicitu ako dôvod nízkej účasti. Zároveň chcem poďakovať 
tým, ktorí sa na hlásení zúčastnili a venovali mu svoj čas.
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VYVLASTŇOVANIE V SÚVISLOSTI 
S BANSKOU ČINNOSŤOU

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu
Ing. Antonin Baffi, predseda Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi

Mgr. Miloslav Grega, ústredný banský inšpektor, Hlavný banský úrad

Hneď u úvode je nutné uviesť, že právo vlastniť majetok a vlast-
nícke právo bolo v moderných dejinách prezentované ako základ-
né a prirodzené ľudské právo už v čl. 17 Deklarácie práv človeka 
a občana z roku 1789 počas Francúzskej revolúcie. V deklarácii 
bolo vyhlásené, že vlastníctvo je nedotknuteľné a posvätné právo, 
nikto ho preto nemôže byť pozbavený, okrem prípadov, ak by to 
nutne a zrejme vyžadoval v zákone výslovne uvedený verejný záu-
jem, a pod podmienkou, že bude vopred poskytnutá spravodlivá 
náhrada.

U nás v súčasnosti v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Sloven-
skej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava 
SR“), je vlastnícke právo zaradené medzi základné ľudské práva 
a slobody. Podľa ustanovenia čl. 20 ods. 1 Ústavy SR, cit.:

... „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všet-
kých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok 
nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepoží-
va. Dedenie sa zaručuje.“ ...

Avšak nachádzame tu aj možnosť obmedzenia vlastníckeho 
práva, ako je uvedené v čl. 20 ods. 4 Ústavy SR, cit.:

... „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho prá-
va je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to 
na základe zákona a za primeranú náhradu.“ ...

Z uvedeného teda vyplýva, že v osobitných prípadoch, je mož-
né vlastnícke právo obmedziť, vyvlastnením, avšak za kumulatív-
neho splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok a teda iba 
v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a iba na základe 
zákona, a za primeranú náhradu.

Všeobecná právna úprava vyvlastnenia je v zákone č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

V zmysle ustanovenia § 108 ods. 2 písm. j) zákona č. 50/1976 
Zb., cit.:

...„Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre j) účely do-
bývania ložísk nerastov podľa osobitných predpisov, 10f)“... 

Osobitným predpisom je v tomto prípade zákon č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“). Pokiaľ 
teda ide o vyvlastnenie v prípade banskej činnosti, podľa § 41a 
ods. 1 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. vyvlastniť nehnuteľnosti 
možno iba vo verejnom záujme a na účel, cit.:

...„otvárky, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo roz-
šírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane činností vykoná-
vaných v súvislosti s dobývaním, a to zriaďovania a prevádzky 

odvalov, výsypiek a odkalísk a výstavby, zariadení na úpravu 
a zušľachťovanie nerastov,“ ...

Prvostupňovým vyvlastňovacím orgánom je príslušný obvodný 
banský úrad a štátnu správu v tejto oblasti v druhom stupni vyko-
náva Hlavný banský úrad.

Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedze-
nie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám alebo zriadenie, 
zrušenie, prípadne obmedzenie práva vecného bremena k pozem-
kom a stavbám. 

Vyvlastnenie možno uskutočniť len ak cieľ vyvlastnenia nemož-
no dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. Vyvlastnenie musí 
byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania, tento sa 
dokazuje územným rozhodnutím. Pokiaľ však účel, na ktorý sa vy-
vlastňuje, nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia, skúma sa 
súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania priamo vo vyvlast-
ňovacom konaní.

Náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť sa poskytuje spravidla 
v peniazoch. Jej primeranosť sa v tomto prípade určí podľa trhovej 
ceny určenej znaleckým posudkom. Ak v priebehu vyvlastňovacie-
ho konania nedôjde medzi doterajším vlastníkom a tými, ktorým na 
pozemku, ktorý je predmetom vyvlastnenia viaznu práva zanikajú-
ce vyvlastnením, k dohode o rozdelení náhrady, zloží navrhovateľ 
náhradu na súde, v ktorého obvode pozemok alebo stavba leží. To 
isté platí aj ak ide o záložné práva. Súd potom rozhodne o uspo-
kojení týchto nárokov. Náhrada ktorá nemôže byť vyplatená kvôli 
tomu, že do dňa vykonateľnosti rozhodnutia o vyvlastnení nebolo 
právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie alebo 
nebola určená oprávnená osoba, sa odovzdá Slovenskému po-
zemkovému fondu.

Ako bolo uvedené vyššie, vyvlastňovacie konanie vykonáva prí-
slušný obvodný banský úrad. Konanie sa začína na návrh, ktorý 
môže podať orgán štátnej správy, právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlast-
ňuje a teda v našom prípade banskú činnosť, resp. činnosti s ňou 
súvisiace.

Návrh na vyvlastnenie obsahuje základné náležitosti a teda 
označenie navrhovateľa, účastníkov konania, označenie pozem-
ku alebo stavby, ktorá je predmetom vyvlastnenia, návrh náhra-
dy a odôvodnenie návrhu. Okrem toho musí návrh obsahovať aj 
dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe 
dohodou bol bezvýsledný. Táto bezvýslednosť dohody sa preu-
káže poštovou doručenkou zaslanej písomnej výzvy na uzavretie 
dohody, ktorá obsahuje  dôvody požadovaného prevodu práva, 
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návrh odplaty najmenej vo výške určenej znaleckým posudkom 
a upozornenie, že ak vlastník predmetnej nehnuteľnosti na výzvu 
neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, 
že dohodu odmieta.

V prípade, že návrh obsahuje všetky zákonom predpísané nále-
žitosti, obvodný banský úrad nariadi ústne pojednávanie a účastní-
kom konania oznámi termín jeho konania najmenej 15 dní vopred. 
Námietky proti vyvlastneniu musia účastníci konania uplatniť naj-
neskoršie pri ústnom pojednávaní. Na námietky uplatnené po tej-
to lehote a na námietky, ktoré boli v územnom konaní zamietnuté 
alebo, ktoré mohol účastník konania uplatniť v územnom konaní 
sa neprihliada. Účastníci konania sa na toto musia výslovne upo-
zorniť.

V prípade neukončených dedičských konaní sú účastníkmi 
konania všetci potenciálni dedičia a Slovenský pozemkový fond, 
a podobne v prípade neukončených súdnych konaní, sú účastník-
mi vyvlastňovacieho konania všetci účastníci tohto súdneho kona-
nia a Slovenský pozemkový fond. V prípade nezistených vlastníkov 
pozemku, resp. stavby je účastníkom konania Slovenský pozem-
kový fond. 

Po uskutočnení vyvlastňovacieho konania a na základe jeho 
výsledkov vydá obvodný banský úrad rozhodnutie o vyvlastnení. 
Obsahom tohto rozhodnutia je rozsah, predmet a účel vyvlastne-
nia, náhrada za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady, lehota, do ktorej 
sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý sa 
vyvlastnili, podmienky na podanie žiadosti o zrušenie rozhodnutia 
o vyvlastnení.

Zákon č. 50/1976 Zb. pripúšťa dva dôvody, kedy je možné 
rozhodnutie o vyvlastnení zrušiť. V prvom prípade ak sa v určenej 
lehote nezačalo s užívaním pozemku alebo stavby na účel, na kto-
rý sa vyvlastnili. V druhom prípade sa rozhodnutie o vyvlastnení 
zruší, ak územné rozhodnutie určujúce využitie pozemku alebo 
stavby na daný účel stratilo platnosť alebo bolo zrušené. O týchto 
právach musí byť účastník konania poučený v rozhodnutí o vyvlast-
není. Vyššie uvedený návrh je možné podať do dvoch rokov po 
uplynutí lehoty určenej na začatie užívania pozemku.

Je nutné uviesť, že v roku 2015 bol prijatý zákon č. 282/2015 
Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení 
vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 282/2015 Z. z.“) , ktorý mal nahradiť právnu 
úpravu vyvlastnenia, ako je upravená v zákone č. 50/1976 Zb. 
Tento  zákon je v súčasnosti platný od 29. 10. 2015 avšak účin-
nosť nadobudne až 1. 7. 2016. V súčasnosti tak existuje duálna 
úprava problematiky vyvlastnenia, čo je určite nežiaduci stav. Ako 
bolo uvedené zákon č. 282/2015 Z. z. sa mal stať všeobecným 
predpisom pre vyvlastnenie a zákon 50/1976 Zb. sa mal dostať do 
pozície osobitného predpisu upravujúceho len niektorý z účelov 
vyvlastnenia. 

Predmetom zákona č. 282/2015 Z. z. je teda všeobecná úpra-
va problematiky vyvlastnenia a vypadáva z neho účel, na ktorý 
možno vyvlastniť, keďže ten je uvedený v jednotlivých osobitných 
predpisoch. V našom prípade ide o zákon č. 51/1988 Zb. a zákon 
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 44/1988 
Zb.“)

Aj v zákone č. 282/2015 Z. z. je upravené, že vyvlastnenie 
možno uskutočniť len v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, 
na účel ustanovený zákonom, za primeranú náhradu a iba ak cieľ 
vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.

Pokiaľ ide o preukázanie pokusu o dohodu, tu zákon 
č. 282/2015 Z. z. prináša pomerne zásadné a dôležité novinky 
oproti formálnej úprave v zákone č. 50/1976 Zb. 

Bezvýslednosť pokusu o dohodu je nutné preukázať písom-
ným odmietnutím návrhu na uzavretie dohody vyvlastňovaným 
a písomným zhodnotením spôsobov pokusu vyvlastniteľa o doho-
du s vyvlastňovaným alebo dôkazom o zaslaní a o doručení návr-
hu na uzavretie dohody vyvlastňovanému, najmä doručenkou, ak 
bol vyvlastňovaný nečinný v lehote 90 dní odo dňa, keď mu bol 
návrh na uzavretie dohody doručený. Splnenie týchto podmienok 
sa však nevyžaduje ak vyvlastňovaný nie je známy alebo ak nie 
je známe miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo, alebo je hod-
novernosť údajov v katastri nehnuteľností spochybnená, alebo je 
vyvlastňovaný obmedzený v zmluvnej voľnosti zákonmi, rozhodnu-
tím súdu, alebo iného orgánu verejnej moci. Vyvlastňovaný je po-
vinný umožniť znalcovi vykonať miestnu ohliadku pozemku alebo 
stavby za účelom vypracovania znaleckého posudku, v prípade, 
že tak neurobí, znalec je oprávnený vypracovať znalecký posudok 
aj podľa údajov, ktoré možno zaobstarať inak. Náklady za znalec-
ký posudok znáša vyvlastniteľ, rovnako znáša náklady spojené 
s uzavretím dohody a náklady súvisiace s vkladom do katastra ne-
hnuteľností (odmenu notára, správne poplatky) za predpokladu, že 
vyvlastňovaný súhlasil s jej uzavretím.

Náhrada za vyvlastnenie sa poskytuje v zásade v peniazoch, 
jej výška je určená znaleckým posudkom, ktorý však nesmie byť 
starší ako 2 roky. Ak je však možné majetkové vyrovnanie za vy-
vlastnený pozemok alebo stavbu pridelením náhradného pozem-
ku alebo stavby a vyvlastňovaný s tým súhlasí, tento spôsob má 
prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch. Ak najneskôr pri 
prerokovaní návrhu na vyvlastnenie na ústnom pojednávaní účast-
ník konania alebo iná oprávnená osoba namietne skutočnosti, 
ktoré sú obsahom znaleckého posudku, vyvlastňovací orgán za-
bezpečí odborné vyjadrenie znalca, náklady s tým spojené zná-
ša vyvlastniteľ. Súčasťou náhrady za vyvlastnenie je aj náhrada 
účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli vyvlastnenému alebo 
inému účastníkovi konania a sú to najmä náklady na presťahovanie 
hnuteľného majetku alebo poľnohospodárskych kultúr z pozemku 
alebo stavby, ktoré sú predmetom vyvlastnenia, náklady spojené 
so zmenou trvalého bydliska, sídla, miesta podnikania, náklady 
spojené s prekládkou technickej infraštruktúry, súdne poplatky, 
správne poplatky, odmena notára. Sumu týchto nákladov je povin-
ný preukázať ten, ktorý ich uplatňuje.

Náhrada za odňatie vlastníckeho práva sa poskytne jednora-
zovo, spôsobom určeným v rozhodnutí o vyvlastnení a v lehote 
30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V prípade, že sa poskytuje náhrada za vyvlastnenie stavby 
na bývanie obstaraním bytu alebo rodinného domu kúpou alebo 
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výstavbou, táto náhrada sa poskytne v lehote 2 rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, do tohto 
času je vyvlastnený oprávnený bezodplatne využívať vyvlastnenú 
nehnuteľnosť primerane doterajším spôsobom. Vyvlastnený však 
znáša náklady spojené s bežným užívaním vyvlastnenej nehnuteľ-
nosti. Ak sa náhrada za vyvlastnenie nemôže vyplatiť, pretože ne-
bolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie, 
exekúcia, ktorých predmetom je vlastníctvo vyvlastňovanej nehnu-
teľnosti, zloží vyvlastniteľ príslušnú sumu v lehote 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení do úscho-
vy na súde.

Vyvlastňovacím orgánom je v našom prípade obvodný banský 
úrad. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky koordinuje uplatňovanie zákona č. 282/2015 
Z. z. inými štátnymi orgánmi vykonávajúcimi pôsobnosť vyvlastňo-
vacieho orgánu podľa osobitných predpisov, teda aj obvodného 
banského úradu.

Účastníkom vyvlastňovacieho konania sú vyvlastniteľ (v koho 
prospech sa vyvlastňuje), vyvlastňovaný, správca konkurznej pod-
staty, osoba, ktorej právo môže byť vyvlastnením priamo dotknuté. 
V prípade neznámych vlastníkov je účastníkom konania Slovenský 
pozemkový fond, v prípade, že vyvlastňovaná nehnuteľnosť je 
predmetom dedičského konania, sú účastníkmi účastníci tohto 
konania, to isté platí v prípade súdneho konania. Ak je k vyvlast-
ňovanému pozemku v katastri nehnuteľností viacero vlastníkov, sú 
účastníkom vyvlastňovacieho konania osoby, ktorým vlastníctvo 
k takejto nehnuteľnosti vyplýva zo zápisu v liste vlastníctva alebo 
na základe listín predložených katastru nehnuteľností a to až do 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo dohody, kto 
z týchto osôb je vlastníkom. V prípade ak sa prihlásia domnelý de-
dičia, týchto zastupuje Slovenský pozemkový fond až do právo-
platnosti rozhodnutia súdu o dedičstve.

Vyvlastňovacie konanie sa začína na písomný návrh vyvlastnite-
ľa. Návrh musí obsahovať údaje o vyvlastniteľovi, údaje o vyvlast-
ňovanom, údaje o tretej osobe, ktorej právo môže byť vyvlastne-
ním priamo dotknuté, označenie pozemku alebo stavby, prípadne 
ich častí, ktoré sú predmetom vyvlastnenia podľa údajov z katastra 
alebo podľa pozemkovej knihy, alebo inej obdobnej evidencie, ale-
bo vyplývajúce z iných listín preukazujúcich vlastníctvo s identi-
fikáciou parcely, ďalej je to prehľad práv tretích osôb zapísaný v 
katastri nehnuteľností alebo v pozemkovej knihe, alebo inej ob-
dobnej evidencii, alebo, ktoré sú vyvlastniteľovi známe s osobit-
ným označením tých práv, pri ktorých sa navrhuje obmedzenie 
alebo zánik súčasne s rozhodnutím o vyvlastnení, údaj o výške ná-
hrady určenej znaleckým posudkom, dohodou vyvlastňovaného 
o rozdelení náhrady s tretími osobami, ktorým na vyvlastňovanej 
nehnuteľnosti viaznu vecné práva, pokiaľ bola uzavretá pred poda-
ním návrhu a vyvlastniteľ ju má k dispozícii, vymedzenie účelu, na 
ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, opis skutočností nasvedčujúcich 
tomu, že sú splnené podmienky vyvlastnenia, údaj o tom, v akej 
predpokladanej lehote vyvlastniteľ začne s užívaním vyvlastňova-
nej nehnuteľnosti na uskutočnenie účelu vyvlastnenia. K návrhu 
sa ďalej prikladá výpis z listu vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace, 
alebo výpis z pozemkovej knihy, alebo inej obdobnej evidencie, 
iné verejné listiny preukazujúce vlastnícke právo a iné vecné prá-

va k nehnuteľnosti, kópiu z katastrálnej mapy, geometrický plán, 
dôkaz o tom, že pokus o nadobudnutie práva k nehnuteľnosti bol 
bezvýsledný, znalecký posudok nie starší ako dva roky, právoplat-
né územné rozhodnutie alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak 
účel vyvlastnenia vyžaduje vydanie územného rozhodnutia, záväz-
né stanovisko obce o súlade účelu vyvlastnenia s platnou územ-
noplánovacou dokumentáciou, iné listiny, ktoré sú potrebné na 
jednoznačné určenie obsahu a rozsahu vyvlastnenia.

Z dôvodu hospodárnosti vo veciach, ktoré majú vzájomnú sú-
vislosť v predmete vyvlastnenia alebo osobe vyvlastňovaného, 
môže byť podaný spoločný návrh.

Ak vyvlastniteľ má vedomosť o tom, že vyvlastňovací orgán má 
k dispozícii dokument, ktorý má tvoriť prílohu návrhu, nie je po-
vinný k návrhu tento dokument priložiť, stačí ak naň odkáže, ak 
však vyvlastňovací orgán tento dokument nemá k dispozícii alebo 
je potrebný na iné konanie, alebo ho nemôže sprístupniť z dôvodu 
ochrany práv tretích osôb, vyvlastňovací orgán vyzve vyvlastniteľa 
na doplnenie návrhu o tento dokument. 

Vyvlastňovací orgán informuje verejnosť na svojej úradnej tabuli 
a na svojom webovom sídle o začatí vyvlastňovacieho konania do 
7 dní od doručenia návrhu a o skončení vyvlastňovacieho konania 
do 7 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastne-
ní, v tejto informácii sa uvedie účel vyvlastnenia, údaje o vyvlastni-
teľovi, katastrálne územie, parcelné číslo pozemku a súpisné číslo 
stavby, ktoré sú predmetom vyvlastnenia. Rovnako tieto informá-
cie zverejní na svojej úradnej tabuli a webovom sídle aj obec, v kto-
rej katastrálnom území sa vyvlastňovaná nehnuteľnosť nachádza. 

Vyvlastňovací orgán je povinný písomne oznámiť začatie vy-
vlastňovacieho konania všetkým účastníkom konania, zúčastne-
ným osobám a príslušnému okresnému úradu na úseku katastra 
nehnuteľností do 7 dní od doručenia návrhu. Rovnako vyzve oso-
by, ktoré majú k vyvlastňovanej nehnuteľnosti vecné práva zapísa-
né v katastri nehnuteľností, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia 
výzvy prihlásili svoje nároky s dokladom o ich existencii a s urče-
ním ich výšky voči náhrade za vyvlastnenie, a súčasne ich upozor-
ní, že na nároky neprihlásené a prihlásené po lehote neprihliada. 

Vyvlastňovací orgán písomne, v lehote 10 dní odo dňa doru-
čenia oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania, oznámi prí-
slušnému okresnému úradu na úseku katastra, na účely zápisu 
poznámky, deň, od ktorého sa vyvlastňovanému zakazuje nakla-
dať s nehnuteľnosťou. Ak zanikne tento zákaz nakladania, bezod-
kladne to vyvlastňovací orgán oznámi okresnému úradu na úseku 
katastra.

Vyvlastňovací orgán vždy nariadi ústne pojednávanie a termín 
jeho konania oznámi účastníkom konania a zúčastneným osobám 
najmenej 15 dní vopred.

Námietky je možné uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, 
na neskôr podané námietky sa neprihliada, s touto skutočnosťou 
musia byť všetci oboznámení v oznámení o začatí konania.

Ak sa v konaní preukáže, že nie sú splnené podmienky vyvlast-
nenia, vyvlastňovací orgán návrh zamietne, toto rozhodnutie do-
ručí príslušnému okresnému úradu na úseku katastra do 15 dní 
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odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Vyvlastňovaná alebo iná 
oprávnená osoba má v tomto prípade voči vyvlastniteľovi nárok na 
náhradu škody a účelne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli. 
V prípade, že nedôjde k dohode medzi vyvlastňovaným a vyvlast-
niteľom, o ich uspokojení a výške rozhodne súd.

Vyvlastňovací orgán zastaví vyvlastňovacie konanie, ak navrho-
vateľ vezme návrh späť alebo ak v priebehu konania uzavrie vy-
vlastniteľ a vyvlastňovaný písomnú dohodu o získaní práva k ne-
hnuteľnosti. K späťvzatiu návrhu sa nevyžaduje súhlas ostatných 
účastníkov konania. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nie 
je možné odvolať. Toto rozhodnutie doručí vyvlastňovací orgán prí-
slušnému okresnému úradu na úseku katastra do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti. V prípade späťvzatia návrhu má 
vyvlastňovaný alebo iná oprávnená osoba nárok na náhradu ško-
dy, ak nedôjde medzi ním a vyvlastniteľom k dohode o jej výške 
a uspokojení rozhodne súd.

V rozhodnutí o vyvlastnení vyvlastňovací orgán rozhodne o vy-
vlastnení nehnuteľností, určí účel vyvlastnenia vo verejnom záuj-
me, rozhodne o prechode vlastníckeho práva k pozemku alebo 
stavbe, obmedzení takéhoto práva alebo vzniku, obmedzení, ale-
bo zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, rozhodne 
o obmedzení alebo zániku práv tretích osôb (len ak by ďalší výkon 
týchto práv bránil alebo podstatne obmedzoval dosiahnutie účelu, 
na ktorý sa má vyvlastniť), rozhodne o rozšírení predmetu vyvlast-
nenia, ak je to odôvodnené neprimeranými ťažkosťami s užívaním 
pozemku, určí v akej lehote a akým spôsobom je vyvlastniteľ po-
vinný začať s užívaním nehnuteľnosti na účel, na ktorý sa vyvlast-
nila, rozhodne o námietkach účastníkov konania, ak boli uplatne-
né, rozhodne o povinnosti nahradiť trovy konania, určí primeranú 
náhradu za vyvlastnenie a spôsob jej zaplatenia (s požiadavkou na 
vyššiu náhradu, bez prerušenia konania odkáže vyvlastneného na 
súd), rozhodne o prihlásených nárokoch tretích osôb.

Rozhodnutie musí obsahovať aj údaje vyvlastniteľa a vyvlast-
neného, označenie vyvlastňovanej nehnuteľnosti, označenie geo-
metrického plánu, ktorý je podkladom na vyvlastnenie, ak sa navr-
huje vyvlastniť časť nehnuteľnosti, alebo ak sa navrhuje zlúčenie 
viacerých nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyvlastnenia, pou-
čenie o možnostiach a podmienkach zrušenia vyvlastnenia, ďal-
šie náležitosti, ktoré sú potrebné na jednoznačné určenie obsahu 
a rozsahu vyvlastnenia a jeho náhrady.

Rozhodnutie o vyvlastnení nemožno účastníkom konania ozná-
miť ústnym vyhlásením.

Na preskúmanie výroku o výške určenej náhrady za vyvlastne-
nie je príslušný súd. Žaloba musí byť podaná do 30 dní od nado-
budnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení a jej zmeškanie 
nemožno odpustiť.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení 
prechádza na vyvlastniteľa vlastnícke právo k nehnuteľnosti, alebo 
v jeho prospech vzniká, obmedzuje sa, alebo zaniká právo zodpo-
vedajúce vecnému bremenu, alebo iné právo, alebo sa zriaďujú 
iné opatrenia. Právoplatnosťou zanikajú záložné právo, exekuč-
né záložné právo, daňové záložné právo, práva účastníkov kon-
kurzného konania, vecné bremeno okrem zákonného vecného 

bremena, predkupné právo (ak má účinky vecného práva), nájom 
pozemku, stavby alebo ich častí. Príslušný okresný úrad na úseku 
katastra vykoná výmaz týchto práv. Vyvlastňovací orgán rozhodne, 
že vyššie uvedené právne vzťahy nezanikajú, ak verejný záujem 
vyžaduje, aby aj po vyvlastnení nehnuteľnosť bola zaťažená alebo 
ak ďalší výkon práv vyplývajúcich z týchto právnych vzťahov nebrá-
ni ani podstatne neobmedzuje dosiahnutie účelu, na ktorý sa má 
nehnuteľnosť vyvlastniť.

Vyvlastnením nezaniká nájom bytu alebo nebytového priestoru, 
právo užívať byt, ktoré nadobudol účastník vyvlastňovacieho ko-
nania pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení 
z iného právneho vzťahu ako z nájmu, najmä z práva zodpoveda-
júceho vecnému bremenu alebo zo zmluvy o výpožičke. Odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení môže vy-
vlastniteľ vypovedať nájom bytu, ak ďalšie užívanie bytu nájomcom 
bráni účelu vyvlastnenia (to platí primerane aj na vyššie uvedené 
právo užívať byt). Nájomca bytu má však právo na bytovú náhradu. 
Nájom sa neskončí kým takáto náhrada nebude poskytnutá.

Vyvlastnená nehnuteľnosť sa môže využívať len na účel, na 
ktorý bola vyvlastnená. S jej užívaním sa musí začať v lehote ur-
čenej v rozhodnutí, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. Na ná-
vrh vyvlastneného, vyvlastniteľa alebo ich právnych nástupcov 
zruší vyvlastňovací orgán úplne alebo čiastočne vyvlastnenie ak 
sa vo vyššie uvedenej lehote nezačalo s užívaním nehnuteľnosti 
alebo v prípade, že nedošlo k zaplateniu náhrady za vyvlastnenie 
v lehote uvedenej v rozhodnutí. Na podanie týchto návrhov platí 
5 ročná prekluzívna lehota ktorá začína plynúť po uplynutí vyššie 
uvedených lehôt. Pred uplynutím lehoty určenej na začatie užíva-
nia nehnuteľnosti možno tento návrh podať len vtedy, ak územné 
rozhodnutie určujúce využitie nehnuteľnosti na daný účel stratilo 
platnosť alebo bolo právoplatne zrušené.

Ako bolo uvedené už skôr v texte, aktuálne tu máme duálnu 
úpravu vyvlastnenia s tým, že účinnosť zákon č. 282/2015 Z. z. 
nadobudne až 01.07.2016, dovtedy tak možno očakávať zmenu 
zákona č. 50/1976 Zb. v časti týkajúcej sa vyvlastnenia.
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„FITNESS-CHECK“ (kontrola vhodnosti) 
SMERNICE O BIOTOPOCH 

A SMERNICE O OCHRANE VTÁCTVA

RNDr. Jana Durkošová
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny

Všeobecne o procese
Európska komisia v rámci svojho programu REFIT („Regulatory 

Fitness a Performance Programme“) postupne uskutočňuje hod-
notenie vybraných EÚ predpisov, známe ako „fitness-check“. Ide 
o štandardný proces posúdenia, či vybrané predpisy plnia ciele, na 
ktoré boli určené. Proces vykonáva Európska komisia s podporou 
nezávislých inštitúcií (ktoré uspejú vo verejnej súťaži) a pozostáva 
z týchto krokov: sústreďovanie údajov; príprava štandardizova-
ných dotazníkov, ktoré sú zaslané členským štátom a relevantným 
subjektom; verejná konzultácia, vyhodnotenie výsledkov z dotaz-
níkov, sústredených údajov do podoby podrobného dokumentu; 
prezentácia výsledkov. Celé hodnotenie je zamerané na 5 kritérií: 

- efektívnosť z hľadiska dosiahnutia cieľov, 
- účinnosť vo vzťahu k súvisiacim finančným prostriedkom 

a prínosom, 
- relevantnosť z hľadiska EÚ, 
- koherencia s ďalšími aktivitami a 
-  pridaná hodnota z hľadiska EÚ.  

Aktuálne hodnotenie predpisov ochrany prírody
V minulosti bolo toto hodnotenie vykonané pre právne predpi-

sy týkajúce sa ochrany vôd a týkajúce sa odpadov. V roku 2015 
sa začal proces hodnotenia smernice Rady 92/43/EHS o ochra-
ne prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES 
o ochrane vtáctva (konsolidované znenie)2. Tieto smernice sú jed-
ným z hlavných pilierov politiky EÚ pre ochranu prírody. Ich pria-
mym „dôsledkom“ je napríklad vytvorenie najväčšej sústavy chrá-
nených území na svete – európskej sústavy Natura 2000. Túto 
tvorí viac ako 27 000 lokalít (chránené vtáčie územia a územia 
európskeho významu) s výmerou viac ako 1 mil. km2 (vrátane mor-
ských území). Medzi ďalšie prínosy oboch smerníc pre spoloč-
nosť je ochrana druhov rastlín a živočíchov prostredníctvom bio-
topov, na ktorých sa vyskytujú, ale aj zákazom a kontrolou aktivít 
(napr. usmrcovanie, odchyt, ničenie, miest výskytu, rušenie ai). 
Viaceré štúdie potvrdili aj ekonomické prínosy Natura 2000 napr. 
pre rozvoj cestovného ruchu, zachovanie ekosystémov, ktoré člo-
vek potvrebuje. 

Fitness-check pre smernicu o biotopoch a smernicu o ochrane 
vtáctva začal v januári 2015 a prezentovanie jeho výsledkov sa 

očakáva v druhom polroku 2016 počas Predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únie.

Bol výnimočný hlavne z hľadiska zapojenia verejnosti a enorm-
ného množstva získaných údajov. Európska komisia v súčinnosti 
s oslovenými inštitúciami sústredila 1 800 literárnych a iných zdro-
jov relevantných údajov a v rámci verejnej konzultácie trvajúcej 
12 týždňov (máj – júl 2015) dostala 540 000 odpovedí. 

Získané údaje a hodnotenia boli zohľadňované spolu s odpove-
ďami na podrobný dotazník, ktorý dostali za úlohu vyplniť členské 
štáty (resp. spravidla 4 zainteresované subjekty v rámci nich – 
okrem inštitúcie zodpovednej za ochranu prírody aj ďalší relevant-
ný zástupca verejnej správy, zástupca podnikateľskej sféry a mi-
movládne organizácie). Dotazníky boli tiež zaslané 47 zástupcom 
širokého spektra sektorov na úrovni EÚ a 112 zástupcom odvetví 
v rámci členských štátov EÚ.

V 10 vybraných štátoch Európskej únie vykonaná podrobnej-
šia analýza formou misií resp. stretnutí na národnej úrovni. Cieľom 
týchto stretnutí bolo získať ďalšie informácie (dôkazy) k už poskyt-
nutým odpovediach v dotazníkoch a odpovede na otázky „čo fun-
govalo, čo nefungovalo a prečo a k finančným nákladom (vrátane 
možných príležitostí)“. Medzi vybrané štáty patrila aj Slovenská 
republika. Stretnutie zástupcov zainteresovaných subjektov, vráta-
ne Slovenského združenia výrobcov kameniva sa konalo 23. júna 
2015 v Bratislave. 

 
Predbežné výsledky a postoje členských štátov a zainte-

resovaných skupín
Všetky informácie, ako aj sústredené podklady a predbežné vý-

sledky, sú dostupné na stránke Európskej komisie . 
Hodnotiaca správa zameraná na európsku legislatívu pre 

ochranu prírody realizovaná tímom medzinárodných expertov pre-
ukázala, že existujúci právny rámec EÚ je vhodne nastavený, ale 
nedostatky sú v jeho implementácií a financovaní. 

V tomto duchu odzneli aj závery konferencie konanej dňa 
20. novembra 2015 v Bruseli s účasťou približne 400 zástupcov 
štátnych inštitúcií, vedeckej a podnikateľskej sféry a mimovlád-
nych organizácií. Za lepšiu ochranu prírody a potrebu viac finanč-
ných zdrojov pre chránené územia sa postavili ministri na zasadnu-
tí Rady pre životné prostredie dňa 16.12.2015 v Bruseli, zároveň 
odmietli otváranie existujúcich smerníc pre ochranu prírody. 

Fitness-check

1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
5http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
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Ku kritikom existujúcej legislatívy patrí časť sektoru poľnohos-
podárstva, poľovníci  a niektoré podnikateľské subjekt. Naopak, 
v pozícii UEPG z decembra 2015 je o.i. uvedené, že UEPG pod-
poruje ciele smernice o vtákoch a smernice o biotopoch a zavä-
zuje sa prispieť k ochrane prírody a biodiverzity. Členovia UEPG 
sú presvedčení, že zodpovedná výroba kameniva je zlučiteľná 
s priaznivým stavom biotopov a druhov a výroba kameniva má tiež 
potenciál prispieť k biodiverzite. Toto možno demonštrovať na lo-

kalitách Natura 2000, ktoré boli vymedzené v bývalých ťažobných 
oblastiach. UEPG uvítala príručku Európskej komisie k Natura 
2000 a neenergetickému ťažobnému priemyslu“.

Na záver
Aj keď proces „fitness-check“ dosiaľ nebol ukončený, je dôka-

zom toho, že cestou pre zosúladenie ekonomických činností so 
záujmami ochrany prírody je komunikácia a spolupráca. 

Fitness-check
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Abstrakt
Vzájomné pôsobenie štyroch rôznych druhov kameniva s dvomi 

typmi cementov. Hodnotenie založené na porovnávaní jednooso-
vej pevnosti v tlaku (UCS) testované na skúšobných kockách po 
28 dňoch dozrievania betónu. Zisťovanie jemných ílovitých častíc 
hustomernou metódou. Najlepšie výsledky boli zistené u drve-
ného riečneho štrku. Veľmi krehké dolomity s jemnou frakciou 
<0.063 mm, ktoré znížili USC. Vápenec a granodiorit poskytli 
najhoršie výsledky. Ukázalo sa, že betón s takýmto kamenivom 
nedosiahol požadovanú pevnosť bez ďalšieho pridania cementu.

Kľúčové slová: betón, kamenivo, jemná frakcia, jednoosová 
pevnosť v tlaku

Úvod a formulácia cieľa
Jednou z dôležitých oblastí inžinierskej geológie je vyhľadáva-

nie ložísk stavebných nerastných surovín a výskum ich vlastností 
z pohľadu vhodnosti pre konkrétne aplikácie. Veľmi častá je apli-
kácia skalných hornín do betónu vo forme agregátov, nie každá 
hornina je však na tento účel rovnako vhodná. S danou proble-

matikou sa stretávajú cementársko-betonárske spoločnosti den-
ne. Vývoj pevnosti je veľmi dôležitý proces, rozhoduje aj o výbere 
použitého kameniva. Cieľom výskumu bolo porovnanie “kockovej” 
pevnosti betónu v jednoosovom tlaku po 28 dňoch tuhnutia pri 
použití rôzneho kameniva, líšiaceho sa litologickým, a teda i mine-
rálnym a chemickým zložením, genézou a vekom. Zvláštna pozor-
nosť bola venovaná sledovaniu vplyvu obsahu jemnozrnnej frakcie 
kameniva (teda zŕn menších ako 0,063 mm) na pevnosť. Množstvo 
jemných častíc určuje aj množstvo použitej vody, ktorú je potrebné 
do zmesi pridávať na dosiahnutie požadovanej konzistencie. Po 
konzultácii s technológmi bola sledovaná pevnosť dvoch skupín 
betónov, pripravených podľa odporúčanej receptúty s použitím 
dvoch odlišných druhov cementu. 

Materiál a metódy
Skúmané bolo kamenivo bežne aplikované v praxi v interakcii 

s dvomi druhmi cementu (tab.1). Kamenivo je pravidelne podro-
bované štandardným sitovým rozborom, charakteristické krivky 
zrnitosti sú na obr. 1; cement je pravidelne chemicky analyzovaný. 

Tab. 1 Prehľad použitých surovín

KAMENIVO

Typ kameniva Genéza / opis Vek

riečne kamenivo – 
predrvený štrk

fluviálna / kremeň (65 - 80 %), K-živce (5 - 15 %), plagioklas (2 - 5 %), dolomit (2 - 5 %), 
kalcit (2 - 5 %), sľuda (2 - 5 %), chlorit (1 - 3 %)

kvartér (Q1-2)

drvený dolomit
morská / ramsauské dolomity a hlavné dolomity: sivé vrstevnaté dolomity a svetlé, sivé 
masívne a vrstevnaté dolomity [1]

trias (T2-3)

drvený vápenec
morská / gutensteinské súvrstvie (gutensteinské vrstvy) - gutensteinské (annabergské) vá-
pence: tmavosivé a čierne hrubolavicovité, vrstevnaté, červíkovité vápence [1]

trias (T2, anis)

drvený granodiorit
hlbinná magmatická / granitoidná hornina, farba sivá, výrazný obsah biotitu, prítomný aj 
muskovit, navetraná (ovplyvnená drvením – rozpadavá, lámavá)

koniec prvohôr, hercýnsky

CEMENT

Označenie                                                                  Charakteristika [2]

CEM II A-S 42,5 N s troskou = odpad z výroby železa (výborné hydraulické pojivo)

CEM II A-LL 42,5 R s obsahom vápenca, označovaný aj ako rýchly cement pre rýchly nárast pevnosti za krátky čas

Receptúra na prípravu testovaného betónu bola konzultovaná 
s aplikačným technológom z Technického kompetenčného centra 
(TCC) Holcim (Slovensko) a.s., Ing. Monikou Jančigovou: 300 kg 
cementu + 800 kg kameniva frakcie 0/4 + 280 kg kameniva 4/8 
+ 800 kg kameniva 8/16 + 180 l vody. Zlomok pri kamenive udáva 
minimálne a maximálne zrno. Do zmesi nebola aplikovaná žiadna 
prísada do betónov (plastifikátory a podobne). Výsledkom mal byť 
betón so štandardným označením C25/30 - Dmax16 - S3, čo zna-

mená, že pevnosť v tlaku stanovená na valčekoch je minimálne 25 
MPa, pevnosť kociek je minimálne 30 MPa, maximálne zrno je 16 
mm a S3 je konzistencia 3. stupňa, veľmi mäkká. S touto receptú-
rou bolo kombináciou 4 druhov kameniva a 2 druhov cementu na 
výskum pripravených 8 typov betónu, miešanie prebiehalo v labo-
ratórnych podmienkach pri teplote +/- 20 °C a pri približne 50% 
vlhkosti prostredia. 
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Obr. 1. Krivky zrnitosti použitého kameniva
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Sonda Hĺbka Zemina

m Trieda Symbol

granodiorit 1 S2 SP

dolomit 1 S5 SC
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Celý proces výroby bol v súlade s normou STN EN 206-1, 
STN EN 12390-1, STN EN 12390-2 a STN EN 12390-3 [3-6]. 
Z každého betónu sa odobrali dve skúšobné vzorky o objeme á  
10 litrov. Betón bol po naliatí do foriem kockového tvaru o hrane 
150 mm umiestnený v klimatizovanej komore po dobu 28 dní pri 
teplotách +/- 20 °C a vlhkosti 90 %, celý proces je zaznamenaný 
v systéme akreditovaného laboratória. 

Po 28 dňoch bola skúšaná pevnosť v jednoosovom tlaku 
s použitím hydraulického lisu pre stavebné materiály Zwick / Ro-
ell firmy ToniTechnik (obr. 3). Toto zariadenie je pravidelne metro-
logicky kalibrované. Skúšky boli vykonávané v súlade s STN EN 
12390-3 [6] a [7]. 

Výsledky a diskusia
Výsledky skúšok pevnosti sú uvedené prehľadne na obr. 4. Do 

grafu bola vynášaná priemerná hodnota z dvoch skúšaných kociek 
rovnakého betónu. Najvyššia pevnosť betónu bola zaznamenaná 
s riečnym kamenivom, nakoľko má minimálny podiel jemných 
častíc (ílovitej prímesi). Kamenivo nesalo/nesorbovalo veľké 
množstvo vody, takže pri miešaní zmesi neboli potrebné prídavky 
vody – aj to svedčí o jeho čistote. Frakcia 0/4 je drvený kameň 
s drsnejšími predrvenými zrnami, čo zvyšuje priľnavosť, preto je 
interakcia kameniva s cementom veľmi dobrá. Pevnosť samotného 
kameniva s vysokým obsahom drvených valúnov kremeňa je vyso-
ká, čo tiež prispieva k celkovej pevnosti betónu. 

Dolomitické kamenivo má oproti riečnemu kamenivu nižšiu 
pevnosť. Vo väčších frakciách sa však vyznačuje drsnejším povr-
chom, čo zabezpečuje lepšiu interakciu s cementom a aj následne 

vyššiu výslednú pevnosť betónu ako s vápencom a granodioritom. 
Kamenivo sa vyznačuje väčším obsahom jemných ílovitých častíc, 
najväčším zo sledovaných druhov kameniva, frakcia 0/4 je veľmi 
jemná. Pri miešaní zmesi sa muselo pridávať väčšie množstvo 
vody oproti pôvodnej receptúre, lebo ílovitá zložka má vyššiu sor-
pčnú schopnosť.

Najnižšie pevnosti kameniva sa zdajú byť u vápenca a grano-
dioritu, kde ani s jedným cementom nebola dosiahnutá predpí-
saná „kocková“ pevnosť pre betón typu C25/30- Dmax16 - S3, 
tieto druhy kameniva sa neosvedčili vo zvolenej receptúre betó-
nu. Zvlášť vápenec je veľmi háklivá hornina, aj kvôli „reaktívne-
mu“ chemickému zloženiu. Predrvené vápencové kamenivo malo 
o niečo hrubšiu štruktúru ako dolomit. Zmes taktiež potrebovala 
prídavky vody, ale nižšie ako pri dolomitickom kamenive, lebo ob-
sah jemnozrnnej frakcie je nižší. Je to preto, lebo dolomit sa pri 
namáhaní správa krehko a drví sa na drobné zrná (známa je „do-
lomitická múčka“, ktorá sa vytvára v dolomitoch pozdĺž veľkých 
zlomov pri tektonických tlakoch, ťažená napr. v lomoch v Šútove a 
Malej Vieske), zatiaľčo deformácia vápenca má plastické prejavy. 
[8] uvádzajú u tejto horniny pevnosť v jednoosovom tlaku okolo 
80 MPa. Celkovú pevnosť betónu ovplyvnilo chemické zloženie 
a nižšia pevnosť vápenca. Je zaujímavé, že ak bol vápenec aj 
v cemente, výsledná pevnosť betónu bola nižšia ako s granodio-
ritovým kamenivom, zatiaľčo cement s prídavkom trosky vytváral 
s vápencom pevnejšie väzby ako s granodioritom. Rozdiely sú 
však veľmi malé na to, aby sa z nich dali vyvodiť logické závery. 

Granodiorit ako hornina obsahuje nezanedbateľný podiel sľúd, 
čo spôsobuje nižšiu výslednú pevnosť betónu. Kamenivo je cel-
kovo nižšej pevnosti. Podiel jemnozrnných ílovitých častíc nebol 
zaznamenaný. Väčšia pevnosť by sa dosiahla pridaním väčšieho 
množstvo cementu.

Možno konštatovať jednoznačne vyššiu 28-dňovú pevnosť be-
tónu s cementom CEM II A-LL 42,5 R, nie je však vylúčené, že 
rozdiel sa časom zmierni, lebo betón s druhým typom cementu 
tvrdne pomalšie.

Záver
Výskum na malom súbore betónov s rozdielnym kamenivom 

a cementom potvrdil doterajšie poznatky a očakávania, že ka-
menivo rôzneho horninového zloženia sa bude v zmesi správať 
rozdielne. Druh kameniva ovplyvňuje na jednej strane interakciu 
kameniva s cementom, na druhej strane rozhoduje o nutnosti prí-
davku väčšieho množstva rozrábacej vody oproti receptúre. Veľkú 
úlohu pri koncovej pevnosti zohralo množstvo jemnozrnnej ílovitej 

Obr. 3. Skúška pevnosti na kocke betónu v hydraulickom lise 
(foto Nováková).

Obr. 4. Závislosť jednoosovej pevnosti betónu 
od použitého kameniva a druhu cementu.
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zložky. To sa prejavilo hlavne u dolomitu, čo spôsobilo vyššiu pev-
nosť betónu, hoci samotné dolomitické kamenivo je veľmi krehké. 
Pri ostatných kamenivách boli určujúcimi faktormi pevnosti betónu 
v tlaku pevnosť a chemické zloženie horniny. Ak by sme u betónov 
s kamenivom z vápenca alebo granodioritu chceli dosiahnuť vyš-
šie pevnosti v tlaku, museli by sme pristúpiť k použitiu chemických 
prímesí alebo k prídavkom cementu, čo už môže byť nerentabilné. 

Viac svetla do interakcií kameniva s cementom nám vniesla 
sedimentačná zrnitostná analýza podsitného, teda jemnozrnnej 
frakcie, ktorá ukázala, aký je podiel ílovitej frakcie <0,002 mm 
v jednotlivých druhoch kameniva. [9] Práve táto frakcia má najvyš-
šiu sorpčnú schopnosť a teda bola predmetom výskumu.  

Káčer, Š. A kol. (2005) Geologická mapa SR 
M 1:50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava. [Citované: 19. Marec 2015] 
<http://mapserver.geology.sk/gm50js/ >
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PRODUKCIA KAMENIVA 
PRE SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO – SÚČASNÝ 

STAV A PERSPEKTÍVA DO BUDÚCNOSTI

Ing. Vladimír Budinský
člen Rady SZVK, predseda technickej komisie

1. Súčasný stav v produkcii  kameniva v SR a v Eu-
rópe /UEPG/

1.1 Produkcia kameniva v SR 
Ťažba a výroba kameniva je úzko spätá so stavom stavebníctva, 

ktoré je jedným z hlavných ukazovateľov kondície celého národ-
ného hospodárstva. Kameň, kamenivo a výrobky z nich vyrobené 
sú základnou a nevyhnutnou súčasťou každého stavebného diela.

Niekoľkoročné obdobie ťažkej finančnej a hospodárskej krízy 
tvrdo postihlo aj sektor ťažby a výroby kameniva. Vývoj produkcie 
kameniva v SR od vzniku krízy po súčasnosť výstižne dokumentuje 
nasledujúca tabuľka:

Tab. č. 1: Produkcia kameniva v rokoch 2008 -2014 v SR podľa 
HBÚ /mil. ton/

Rok 2008 bol rekordný v množstve vyrobeného kameniva, ni-
kdy predtým ani doposiaľ už úroveň výroby nedosiahla takých vy-
sokých množstiev. Následne vplyvom krízy nastal niekoľkoročný 
prudký pád a situácia sa začala stabilizovať až v roku 2014, kedy 
bol po prvý krát zaznamenaný nárast ťažby voči predchádzajúce-
mu roku 2013 a to o cca 16 % / u drveného kameniva o 18,2 % 
a u ťaženého kameniva o 12,4 %/. Tieto výsledky jasne poukazujú 
na spätosť výroby kameniva s nárastom výkonov v stavebníctve, 
najmä na projektoch cestnej a železničnej infraštruktúry. Celko-
ve však ťažba a výroba kameniva počas krízových rokov poklesla 
o 36 % /z toho drveného kameniva o 40 % a ťaženého kameniva 
o 30 %/.

Slovenské združenie výrobcov kameniva /SZVK/ je profesijnou 
odbornou spoločnosťou združujúcou ťažobné organizácie, výrob-
cov kameniva, dodávateľov strojného a technologického vybave-
nia ťažobní ako i vzdelávacie, výskumné a skúšobné organizácie 
pôsobiace v tejto oblasti. Združenie založilo v roku 1998 päť zakla-
dajúcich členov a v súčasnosti má 43 riadnych a 5 pridružených 
členov, z toho je 23 ťažobných organizácií. Medzi členské organi-
zácie SZVK patria najväčšie ťažobné organizácie na Slovensku, 
ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na celkovej produkcii 

kameniva v rámci SR. Hospodárska kríza v predchádzajúcich ro-
koch významne zasiahla produkciu kameniva aj u členov SZVK. 
Viacerí významní výrobcovia kameniva - členovia SZVK sú záro-
veň aj veľkými stavebnými firmami podieľajúcimi sa na budovaní 
dopravnej infraštruktúry, ktorí väčšinu svojej produkcie kameniva 
umiestňujú na vlastných stavbách. Podiel ťažby a výroby kameniva 
členmi SZVK na celkovej produkcii v SR za posledné roky ukazuje 
nasledujúca tabuľka:

Tab. č. 2: Produkcia kameniva členmi SZVK v rokoch 2008 – 
2014 /mil. ton/

Pokles ťažby a výroby kameniva členskými organizáciami 
SZVK počas krízových rokov je ešte o niečo výraznejší, než cel-
ková ťažba kameňa v SR evidovaná HBÚ. Celková ťažba v SR od 
roku 2008 do roku 2013 poklesla o 11,8 mil. ton, čo predstavu-
je zníženie o 36 %. Ťažba členmi SZVK poklesla v tomto období 
o 8,2 mil. ton, čo predstavuje zníženie o 40 %. Ako porovnávací 
rok bol uvažovaný rok 2013, kedy boli zaznamenané najnižšie vý-
kony po roku 2008. V roku 2014 už bola zaznamenaná stabilizácia 
a mierny nárast ťažby, ktorý podľa neoficiálnych výsledkov pokra-
čoval aj v roku 2015.

Podiel členských organizácií na ťažbe a výrobe kameniva do-
sahoval v roku 2008  cca 62 %, postupne klesal a v súčasnosti je 
tento podiel na úrovni cca 53 %. Pokles bol zapríčinený zmenami 
v členskej základni SZVK, zmenami v držbe dobývacích priesto-
rov a ťažobní ako i významným nárastom krátkodobých ťažieb ka-
meniva v blízkosti budovaných diaľničných a železničných stavieb 
nečlenskými ťažobnými subjektami. Túto situáciu potvrdzuje aj 
skutočnosť, že pokiaľ podiel ťažby a výroby drveného kameniva 
členmi SZVK voči celkovej ťažbe na Slovensku je pomerne sta-
bilný a udržuje sa na úrovni cca 70 %, opačná situácia je v ťaže-
nom kamenive, kde ťažba členov SZVK v roku 2008 predstavo-
vala podiel na celkovej ťažbe cca 52 %, avšak v roku 2014 už len 
cca 26 %.

Štatistiky ťažby a výroby kameniva za minulý rok 2015 sa v sú-

druh
kameniva

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

stavebný
kameň

20,2 17,1 16,8 16,5 11,9 12,1 14,3

ťažené 
kamenivo

12,6 10,7   9,1   9,7 10,4   8,9 10,0

spolu 32,8 27,8 25,9 26,2 22,3 21,0 24,3

druh
kameniva

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

stavebný
kameň

13,9 12,8 13,4 12,3 9,8 9,2 10,3

ťažené 
kamenivo

  6,5   4,6   3,8   3,8   3,1   3,0   2,6

spolu 20,4 17,4 17,2 16,1 12,9 12,2 12,9
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časnosti zostavujú na základe hlásení ťažobných organizácií, pre-
to je v príspevku uvedená podrobnejšia štatistika iba za rok 2014.

Tab. č. 3: Produkcia stavebného kameňa a zamestnanosť v lo-
moch v roku 2014 podľa HBÚ

Tab. č. 4: Ťažba pieskov a štrkopieskov, zamestnanosť v ťažob-
niach podľa HBÚ v roku 2014

V roku 2014 boli spomedzi členov SZVK najväčšími producent-
mi kameniva tieto firmy: 

V ťažbe a výrobe stavebného kameňa: PK Doprastav Žilina, 
EUROVIA Kameňolomy Žilina, ALAS Slovakia Bratislava. Hranicu 
1 milióna ton v produkcii prírodného drveného kameniva prekroči-
lo 5 ťažobných organizácií.

V ťažbe pieskov a štrkopieskov: ALAS Slovakia Bratislava, 
HOLCIM /Slovensko/, KAMENIVO SLOVAKIA Bytča. Hranicu 
1 milióna ton prekročila iba jediná ťažobná organizácia.

V štatistikách HBÚ nie sú tiež zachytené skrývky z lomov, ktoré 
sa využívajú na budovanie zemných konštrukcií pozemných komu-
nikácií. Ich množstvo predstavuje cca 10 % z vykazovanej produk-
cie kameniva.

Ťažba a výroba kameniva v Európe /v členských organizá-
ciách UEPG/

UEPG je európske združenie výrobcov kameniva, ktoré vznik-
lo v roku 1995 a v súčasnosti združuje 22 členských národných 
združení. Slovensko prostredníctvom SZVK sa stalo riadnym čle-
nom UEPG v roku 2005, od roku 2012 má štatút pridruženého 
člena.

Členovia UEPG vyrobia ročne takmer 4 miliardy ton kameni-
va vo viac ako 28 000 ťažobniach, ktoré vlastní viac ako 13 500 
spoločností. Ťažobné spoločnosti združené v UEPG zamestnávajú 
cca 360 000 zamestnancov. 

UEPG zastupuje svojich členov voči Európskej komisii vo ve-
ciach týkajúcich sa kameňopriemyslu. Táto oblasť je mimoriadne 
citlivá na názory verejnosti najmä z pohľadu ochrany životného 
prostredia a preto jedným z hlavných poslaní UEPG je propagovať 
ťažbu a výrobu kameniva ako ekologicky prijateľnú a ekonomicky 
výhodnú činnosť. V ďalšej časti príspevku je uvedených niekoľko 
zaujímavých štatistík podľa UEPG o situácii v ťažbe a výrobe ka-
meniva v Európe v porovnaní so SR.

Tab. č. 5: Štatistika produkcie kameniva v Európe a v SR /údaje 
za rok 2014/

Slovenské štatistiky zahŕňajú iba produkciu stavebného kame-
ňa /drvené kamenivo/ a produkciu pieskov a štrkopieskov /ťažené 
kamenivo/. Európske štatistiky o celkovej produkcii kameniva za-
hŕňajú aj iné druhy kameniva – podiel jednotlivých druhov v roku 
2014 bol nasledovný:

piesky a štrkopiesky 38,7 %
drvené kamenivo 52,1 %
umelé kamenivo   2,6 %
recyklované kamenivo   5,0 %
morské kamenivo   1,6 %

2. Ostatné druhy stavebných výrobkov na báze kameniva
Počas krízy v rokoch 2008 – 2013 došlo v celej Európe k vý-

raznému poklesu produkcie všetkých základných stavebných vý-
robkov. 

      
Tab. 6: Pokles produkcie základných stavebných výrobkov v ro-

koch 2008 – 2013

v pôsobnosti 
OBÚ

stavebný kameň 

počet aktívnych 
ťažobní

ťažba 
/mil. ton/ DP 

+ LNN

počet za-
mestnancov

DP LNN

Bratislava 20 10 2,03 185

Banská 
Bystrica

41 55 4,29 454

Košice 23 18 2,12 222

Prievidza 26 25 4,35 173

Spiš. 
Nová Ves

15 17 1,54 182

HBÚ spolu 125 125 14,33 1216

v pôsobnosti 
OBÚ

stavebný kameň 

počet aktívnych 
ťažobní

ťažba 
/mil. ton/ DP 

+ LNN

počet za-
mestnancov

DP LNN

Bratislava 7 72 5,90 368

Banská 
Bystrica

8 37 1,17 126

Košice 3 19 1,21 131

Prievidza 4 49 1,36 71

Spiš. 
Nová Ves

3 17 0,33 73

HBÚ spolu 25 194 9,97 769

štatistický 
ukazovateľ

jednot-
ka

Európa SR

E UEPG SR SZVK

celková produk-
cia kameniva

milión t 3766 1397 24,3 12,9

podiel národných 
združení 
na celkovej 
produkcii v štáte

% 37,1 53,1

najväčší 
producenti

Rusko 
Turecko 
Nemecko

ALAS 
PK DPS 

EUROVIA

Produkcia kame-
niva na 
1 obyv. /dlhodo-
bý priemer/

t/
1 obyv.

cca 5 cca 4

stavebný výrobok pokles v % 2008 - 2013

kamenivo 30

asfaltové zmesi 30

cement 40

transportbetón 45
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Na Slovensku v uvedenom období poklesla produkcia zák-
ladných stavebných materiálov ešte výraznejšie - kameniva o 36 
%, asfaltových zmesí o 31 %, cementu o 42 % a transportbetónu 
o 54 %. 

3. Aktuálna situácia a pôsobenie SZVK na kvalitu produk-
cie

Potešujúce zlepšenie situácie v ťažbe a výrobe kameniva na-
stalo v roku 2014, kedy sa produkcia kameniva zvýšila o cca 
17 %. Súviselo to najmä s mohutným nástupom diaľničnej výstav-
by. Zároveň sa vynoril aj zaujímavý fakt, že napriek celkovému ná-
rastu produkcie kameniva poklesol podiel pieskov a štrkopieskov 
vyťažených členmi SZVK o takmer 12 %. Táto situácia nastala jed-
nak tým, že zo združenia vystúpili dvaja významní ťažiari, ale najmä 
tým, že bolo aktivovaných množstvo nových jednorazových dobý-
vacích priestorov, ťažobní a zemníkov v blízkosti veľkých doprav-
ných stavieb. Pritom produkcia drveného kameniva, ktoré je ovlá-
dané členmi SZVK, výrazne stúpla. Aj na tejto situácii je evidentné, 
ako úzko je spojená produkcia kameniva s rozvojom dopravnej 
infraštruktúry na Slovensku. Našťastie počas volebného obdobia 
súčasnej vlády sa tempo výstavby diaľnic na doterajšie pomery 
výrazne zvýšilo, čo sa okamžite prejavilo aj na zvýšení produkcie 
kameniva. Každá doterajšia vláda si v oblasti výstavby diaľnic dá-
vala za hlavný cieľ spojenie Bratislavy s Košicami súvislou diaľni-
cou. Každá vláda posúvala tento termín a od pôvodných zámerov 
do súčasnosti uplynulo už takmer desaťročie a táto úloha stále nie 
je splnená a je veľmi pravdepodobné, že ani zámer terajšej vlády 
na dokončenie súvislej D1 z Bratislavy do Košíc do roku 2019 nie 
je reálny. Vo volebnom období terajšej vlády malo pribudnúť cca 
133 km DaRK, v skutočnosti bolo odovzdaných do užívania do 
konca roku 2015 len 88,4 km čo je 66,5 % z plánovaných zá-
merov. Napriek tomu bol rok 2015 v tomto smere rekordný, keď 
bolo ukončených 56 km DaRK. V roku 2016 má pribudnúť ďalších 
cca 33 km. Mnohé projekty meškajú najmä z dôvodu predlžovania 
verejného obstarávania, ale najväčší problém k splneniu hlavného 
cieľa postavila stavbárom do cesty príroda na úseku Turany – Hu-
bová. Problematickým zostáva aj vybudovanie obchvatu Prešova. 

V súčasnosti je rozsúťažených 8 projektov v diaľničnej infraš-

truktúre s celkovou dĺžkou cca 90 km. Keďže okrem spomínaných 
problematických úsekov sú ostatné úseky D1 dokončené, alebo 
rozpracované, ťažisko výstavby sa v najbližších rokoch presunie 
na D3 do regiónov Kysúc a Oravy na prepojenie s Poľskom a ČR. 
Predpokladá sa aj začatie výstavby nultého obchvatu Bratislavy 
D4 a súvisiacej časti R7 smerom na Dunajskú Stredu. Na vybudo-
vanie týchto diaľničných komunikácií v dĺžke cca 60 km sa odha-
duje potreba cca 4 milióny ton kameniva v tomto regióne.

Mohutný rozmach výstavby na dopravnej infraštruktúre v po-
sledných 2 – 3 rokoch priaznivo ovplyvnil aj produkciu kameniva. 
Podľa zatiaľ neoficiálnych štatistík vyprodukovali členovia SZVK 
v roku 2015 cca 16 miliónov ton kameniva, čo je úroveň približne 
v polovici krízy a cca 78 % z rekordného roka 2008.

SZVK ako odborné spoločnosť združujúca najväčších produ-
centov kameniva sa snaží obhajovať oprávnené záujmy svojich 
členov. V poslednom období sa však čoraz častejšie stretávajú 
s nekalou konkurenciou, ktorá dumpingovými cenami poráža 
poctivých ťažiarov. Na obmedzenie týchto nežiadúcich javov a vy-
tvorenie rovnoprávneho konkurenčného prostredia vypracovalo 
SZVK Etický kódex. Výsledky jeho uplatňovania počas niekoľkých 
rokov jeho platnosti sú však ďaleko za očakávaniami, ktoré boli do 
neho vkladané.

Ďalším prínosom k skvalitňovaniu produkcie kameniva bol aj 
SZVK vydaný katalóg certifikovaného kameniva. Táto pomôcka 
má slúžiť najmä odberateľom pri orientácii sa a rozhodovaní o od-
bere kameniva z legálnych zdrojov, ktorých produkcia je pokrytá 
plnením zákonných podmienok pri uvádzaní na trh. Okrem toho 
sa snaží SZVK vplývať na vytváranie nových zákonov, vyhlášok 
a technických špecifikácií súvisiacich s ťažbou a výrobou kameni-
va v prospech svojich členov ale i odberateľov tak, aby kamenivo 
produkované členmi vyhovovalo minimálne požadovaným para-
metrom podľa technických špecifikácií pre jednotlivé druhy pou-
žitia /posypové kamenivo, kamenivo do gabiónov, umelé kameni-
vo/. Poznatky z týchto činností aktuálne prenáša na svojich členov 
prostredníctvom odborného vzdelávania, odbornými seminármi 
a informovaním vo vlastnom časopise, ako aj aktívnou účasťou na 
akciách súvisiacich s kamenivom poriadaných inými odbornými 
spoločnosťami.



25
1 / 2016

Normy

LEGISLATÍVNE NORMY PLATNÉ 
PRE VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY 

A MUNÍCIU NA SLOVENSKU

Ing. Vladimír Kost
ústredný banský inšpektor, Hlavný banský úrad

V článku sa zaoberám v súčasnosti platnou legislatívou pre 
vývoj, výskum, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúda-
nie, skladovanie, evidenciu, skúšanie, trhacie práce, ohňostroj-
né práce, vyhľadávanie nevybuchnutej munície, delaboráciu, 
zneškodňovanie, likvidáciu alebo ničenie výbušnín, výbušných 
predmetov a munície. 

Po mimoriadnej udalosti – výbuchu vo Vojenskom opraváren-
skom podniku v Novákoch, ku ktorému došlo 3. marca 2007 sa 
začala v spolupráci troch rezortov a to Ministerstva hospodárstva 
SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR pripravovať 
novela zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej 
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskor-
ších predpisov s tým, že novelou zákona sa bude riešiť aj vývoj, 
výskum, pokusná výroba, výroba, skladovanie, likvidáciu a ničenie 
munície, ktorú neriešil zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1998 
Zb. a ani iné zákonné normy platné v rezorte MH SR.

Po niekoľkých rokoch intenzívnej práce a rokovanízástupcov 
troch rezortov, pripomienkovaní predložených návrhov, bol do 
Národnej rady Slovenskej republiky predložený na prerokovanie 
a dňa 4. februára schválený Národnou radou Slovenskej republiky 
zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 58/2014 Z. z.“) s účinnosťou od 1. júna 2014. Prijatím 
uvedeného zákona došlo k niekoľkým závažným zmenám. Prvou 
zmenou a to dosť podstatnou bolo, že pracovať s výbušninami, 
výbušnými predmetmi a muníciou môžu iba odborne spôsobilé 
osoby. Zákon pozná tieto druhy odbornej spôsobilosti: 

- odborná spôsobilosť na prácu s výbušninami, výbušnými 
predmetmi a muníciou,

- odborná spôsobilosť na priame organizovanie a riadenie 
prác s výbušninami, výbušnými predmetmi, 

- odborná spôsobilosť na priame organizovanie a riadenie 
prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,

- odborná spôsobilosť strelmajstra,
- odborná spôsobilosť technického vedúceho odstrelov,
- odborná spôsobilosť odpaľovača ohňostrojov,
- odborná spôsobilosť pyrotechnika skupiny A až E (predtým 

A až C)
- odborná spôsobilosť predavača pyrotechnických výrobkov.

Zmenili sa aj odbornosti strelmajstrov a technických vedúcich 
odstrelov. Z pôvodných odbornosti pyrotechnikov skupín A,B,C sa 
odbornosti rozšírili na pyrotechnikov skupín A, B, C, D a E. 

V zákone sa objavili nové činnosti a to vyhľadávanie nevybuch-

nutej munície a humanitárne odmínovanie. Na vyhľadávanie nevy-
buchnutej munície je potrebná odborná spôsobilosť oprávnením 
pyrotechnika skupiny A, na riadenie a organizovanie prác na vy-
hľadávanie nevybuchnutej munície odborná spôsobilosť s opráv-
nením pyrotechnika skupiny D alebo E. Humanitárne odmínovanie 
je činnosť vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky.

Zákon č. 58/2014 Z. z. sa nevzťahuje:
a) na strelné zbrane a strelivo
b) na muníciu obsahujúcu účinnú látku, ktorej používanie je za-

kázané podľa osobitných predpisov
c) naprepravu munície, výbušnín a výbušných predmetov na vy-

konanie vojenského výcviku, vojenského cvičenia a skúšok,
d) na používanie, ničenie a likvidáciu munície, výbušnín a vý-

bušných predmetov pri vykonávanívojenského výcviku, vo-
jenského cvičenia a skúšok,

e) naozbrojené sily Slovenskej republiky,
f)  na zahraničné ozbrojené sily,
g) na štátnych zamestnancov,
h) na zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo obrany“),
i) na zamestnancov rozpočtových organizácií ministerstva 

obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, vý-
robou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou ale-
bo ničením výbušnín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti 
výbušnín a munície

j) na profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky v čase vyslania ozbrojených síl Slovenskej republiky 
mimo územia Slovenskej republiky

k) na vojenskú políciu prislužobnom zákroku, výcviku, prepra-
ve, používaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných pred-
metov a munície v priamej súvislosti so zaisťovaním bezpeč-
nosti chránených osôb a majetku,

l) v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzo-
vého stavu, na vojakov mimoriadnej služby, štátnych zamest-
nancov, zamestnancov rozpočtových organizácií minister-
stva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, 
výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou 
alebo ničením výbušnín a munície, ako aj vzdelávaním v ob-
lasti výbušnín a munície

m) na príslušníkov Slovenskej informačnej služby prislužobných 
činnostiach,výcviku,skladovaní a preprave výbušnín a vý-
bušných predmetov v priamej súvislosti s výkonom služob-
ných činností.



26

Normy

1/ 2016

Vybrané ustanovenia zákona č. 58/2014 Z. z. sa nevzťahujú 
na príslušníkov:

• Policajného zboru,
• Zboru väzenskej a justičnej stráže,
• Hasičského a záchranného zboru,
• Horskej záchrannej služby
pri ich služobných činnostiach.

Po aplikovaní novoprijatého zákona č. 58/2014 Z. z. do praxe 
boli zistené ďalšie nedostatky, ktoré sa vo veľmi malej miere po-
darilo upraviť novelou zákona č. 331/2015 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zá-
kon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá-
kon) v znení neskorších predpisov.

Prijatím zákona č. 58/2014 Z. z. bolo potrebné pripraviť vyko-
návacie vyhlášky k zákonu č. 58/2014 Z. z. 

20. novembra 2014 bola schválená vyhláška MH SR 
č. 343/2014 Z. z. z ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy 
a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priesto-
roch oprávnenej osoby,

1. decembra 2014 bola schválená vyhláška MH SR č. 344/2014 
Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri 
prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a munícioua vy-
hláška MH SR č. 345/2014 Z. z., o ohňostrojných prácach,

8. júna 2015 bola schválená vyhláška MH SR č. 200/2015 
Z. z. o trhacích prácach.Vyhláškaupravuje podrobnosti o povo-
ľovaní a o návode na používanie výbušnín, výbušných predmetov 
a pomôcok na použitie výbušnín do podzemia, o používaní vý-
bušnín v podzemí, o evidencii výbušnín, výbušných predmetov 
a munície a podmienky používania výbušnín na trhacie práce 
a vykonávania trhacích prác.

Vyhláška je organicky členená na 14 častí, tak aby pokryla po-
žiadavky bezpečnosti pri tejto činnosti a bola v súlade s doterajšou 
praxou pri výkone trhacích prác v rôznych podmienkach a priesto-
roch.

V prílohách č. 1 až 5 sú stanovené spôsoby určenia alebo vý-
počtu bezpečných vzdialeností od zdrojov atmosférických výbo-
jov, vonkajších zdrojov elektrickej energie a od zdrojov vysokofrek-
venčnej energie. V prílohe je stanovená forma zákazovej tabule 
pre používanie vysielačov a rádiolokátorov. V prílohe č. 5 sú sta-
novené druhy trhavín a elektrických rozbušiek pre uhoľné bane 
neplynujúce a plynujúce I. triedy nebezpečenstva.

Vyhláška MH SR č. 288/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú po-
žiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe 
a spracovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadá-
vaní nevybuchnutej munície a podmienky skladovania výbušnín, 
výbušných predmetov a munície.Vyhláškaupravuje podrobnosti 
o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
prevádzky pri výskume, vývoji pokusnej výrobe, výrobe, spracova-
ní, nadobúdaní, skladovaní, skúšaní, delaborácii, zneškodňovaní, 
likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície, vrá-
tane ich evidencie, skladovania, zneškodňovania a ničenia, pod-
mienky preskúšania výbušnín, výbušných predmetov a munície 
a ich obalov, lehoty preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, 
munície a ich obalov po záručnej lehote a náležitosti protokolov 
o preskúšaní technického stavu výbušnín, výbušných predmetov 
a munície a ich obalov, podrobnosti o umiestnení, vyhotovení, zria-

ďovaní, prevádzkovaní a technických požiadavkách na objekty, 
v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skúšajú, opravujú, revidujú, skladu-
jú, likvidujú a ničia výbušniny, výbušné predmety a munícia, pod-
robnosti o prevádzkovej dokumentácii týchto objektov a zásady 
na určenie bezpečnostného okruhu a ochranného pásma vrátane 
príslušnej technickej dokumentácie, podrobnosti o zabezpečení 
objektov, v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skladujú, opravujú, re-
vidujú, skladujú, likvidujú a ničia výbušniny, výbušné predmety 
a munícia, rozsah, postup prác, náležitosti technologického postu-
pu a podmienky pri zneškodňovaní a ničení výbušných predmetov 
a munície ako aj niektoré podrobnosti zásad pre vyhľadávanie ne-
vybuchnutej munície. V ďalšom texte použité slovné spojenie „vý-
roba výbušnín“ je legislatívnou skratkou výskumu, vývoja, pokus-
nej výroby, výroby, spracovania, delaborácie výbušnín, výbušných 
predmetov a munície. V samostatnej časti sú uvedené podrobnosti 
o technologickom postupe pri vyhľadávaní nevybuchnutej muní-
cie a o protokole o jej odovzdaní príslušným zložkám Policajného 
zboru.

Medzi platnú legislatívutýkajúcu sa výbušnín, výbušných pred-
metov a munície je potrebné zahrnúť aj:

• Zákon č. 144/2013 o obchodovaní s určenými výrobkami, 
ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov 
a ktorým sa mení zákon Národnej rady č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, (do-
voz a vývoz výbušnín a výbušných predmetov). 

• Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obran-
ného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov(-
dovoz a vývoz munície).

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. 
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trh z 18. mar-
ca 2015.

• Nariadenie vlády č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie 
a sledovateľnosti výbušnín pre civilne použitie z 5. septem-
bra 2012,

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
2009/43/ESo zjednodušení podmienok pre transfery 
výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva zo 
6. mája 2009

• Európska dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebez-
pečných vecí (ADR)

• Dohovor o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí po 
železnici (RID)

• Dohoda o leteckej preprave nebezpečných veci ICAO/IATA.

Pred vydaním v zbierke zákonov je v súčasnosti Nariadenie vlá-
dy o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu.
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Vrstvy vozoviek

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
VUIS-CESTY, spol. s r. o.

Anotácia
Predmetom príspevku sú informácie o siedmom ročníku konfe-

rencie Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladové vrstvy vo-
zoviek, ktorý sa konal v dňoch 17. až 19. februára tradične v hoteli 
Permon na Podbanskom vo Vysokých Tatrách.

Od seminára ku konferencii
Nedá mi, aby som neuviedol pár informácií z histórie tejto kon-

ferencie. Spoločnosť Holcim (Slovensko), a.s., organizovala v ro-
koch 2007 až 2009 odborné semináre zamerané na využitie ich 
produktov v cestnom staviteľstve. Hlavným cieľom bolo poskytnúť 
relevantné informácie pre projektantov, zhotoviteľov a investorov 
stavieb. Vzhľadom na našu aktívnu úlohu na týchto odborných 
podujatiach sme navrhli zorganizovanie konferencie, s tým, že sa 
rozšíri téma aj na nestmelené podkladové vrstvy vozoviek a úpravu 
zemín.

Návrh bol akceptovaný a v roku 2010 sme zorganizovali prvú 
konferenciu s názvom „Nestmelené a hydraulicky stmelené pod-
kladové vrstvy vozoviek v kontexte európskych noriem“. Záujem 
odbornej verejnosti nás zaskočil – príjemne.

Pôvodný zámer nepočítal s viacerými ročníkmi, ale počet 
účastníkov ako aj spätná väzba nás viedli k prehodnoteniu našich 
pôvodných zámerov.

A tak nasledovali ďalšie ročníky. Najskôr sme k základnému ná-
zvu Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladové vrstvy vozo-
viek pridávali aktuálny podnadpis:

- v roku 2011 „V kontexte národných predpisov“,
- v roku 2012 „Od projekcie po stavbu“,
- v roku 2013 „Efektívne využitie zdrojov“.

Obrázok 1. Pozvánky na jednotlivé ročníky konferencie

Od roku 2014 sme si to však zjednodušili, a tak je pri názve 
uvedený iba ročníkkonferencie.

Už od prvého ročníka sa na organizácii konferencií podieľa-

jú okrem spoločnosti VUIS-CESTY, spol. s r. o. a spoločnosti 
CRH, a. s. (prvých šesť ročníkov spoločnosť Holcim (Sloven sko), 
a. s.) aj Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa 
ciest a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Dôležité bolo, že sa podarilo získať významných odborníkov, 
ktorí boli a stále sú ochotní prezentovať svoje poznatky a skúse-
nosti z odboru.To spolu s účastníkmi, ktorí majú nielen záujem, 
ale aj odvahu odkomunikovať svoje problémy v rámci diskusie, vý-
znamne zvýšilo úroveň konferencie.

A práve záujem diskutovať, otvorene hovoriť o veciach, ktoré sa 
pri realizácii stavieb objavujú, vyústil v to, že sa súčasťou konferen-
cie stalo „Diskusné fórum kvalitárov“.

Tu pracovníci poverení kontrolou stavebných prác na všetkých 
úrovniach upozorňujú na problémy, s ktorými sa stretávajú, a spo-
ločne hľadajú možnosti, ako im predísť.

Siedmy ročník
Sedmička je vraj šťastné číslo. Myslím, že o tom nikto z účast-

níkov či organizátorov siedmeho ročníka konferencie nepochybu-
je. Zmena je život, a tak sa medzi hlavných organizátorov prvýkrát 
zaradila spoločnosť CRH, a. s., ktorá prevzala aktíva spoločnosti 
Holcim (Slovensko), a. s.

Obrázok 2. Vedenie konferencie

Stodeväťdesiatdva účastníkov – to znie priam neuveriteľne. 
O to viac keď si uvedomíme, ako bola téma konferencie dlhé roky 

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ
PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK
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považovaná za málo atraktívnu. Prednášková miestnosť doslova 
praskala vo švoch a vo vzduchu bolo cítiť napätie z očakávaného. 

Dá sa v takomto prostredí podať iný ako skvelý výkon? Nie, 
prednášajúci nesklamali a dokázali, že sú na vysokej odbornej 
úrovni.

Na úvod predstavil Ing. B. Präsens spoločnosť CRH, ktorá 
má vedúce postavenie v oblasti stavebných materiálov na svete 
a ktorá sa od 1. septembra 2015 stala vlastníkom spoločnosti Hol-
cim (Slovensko), a. s., vrátane všetkých dcérskych spoločností.
Zložka pôsobiaca na Slovensku pod názvom CRH (Slovensko), a. 
s., je významným producentom hydraulických spojív používaných 
v technológiách cestného staviteľstva.

Legislatíva
Množstvo nových zákonov, predpisov a nariadení mnohým 

z nás komplikuje život. Súčasne si však uvedomujeme, že ne-
znalosť neospravedlňuje. Zmenám v legislatíve o stavebných 
výrobkoch (európskej aj národnej) venovala svoj príspevok 
Ing. K. Bzovská s MDVRR SR a o aktuálnych rezortných predpi-
soch týkajúcich sa cestného staviteľstva predniesli príspevok pra-
covníčky Slovenskej správy ciest Ing. D. Čanigová, Ing. I. Hrubá 
a Ing. I. Zelinová.

Materiály
Ak pripustíme, že sistou mierou zovšeobecnenia platí „Bez 

cesty niet života“, tak potom je rovnako pravdivé aj tvrdenie „Niet 
cesty bez kameniva“. Preto sme uvítali ústretovosť Slovenského 
združenia výrobcov kameniva, ktoré poverilo svojho zástupcu 
Ing. V. Budinského, aby vo svojej prednáške informoval účastní-
kov konferencie o súčasnom stave a perspektívach výroby kame-
niva pre stavebníctvo.Kvalitou kameniva sa zaoberali aj príspevky 
Ing. J. Hozzovej zo spoločnosti Qualiform Slovakia, s. r. o., 
Ing. M. Zajíčka, CSc. a Ing. M. Cápaya zo spoločnosti Stachema, 
a. s., resp. Strabag, s. r. o. a Ing. J. Kollára, PhD. a Ing. Ľ. Polako-
viča, CSc. zo spoločnosti VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Hydraulickým spojivám, ich vlastnostiam a možnostiam použitia 
boli venované príspevky J. Černáka zo spoločnosti CRH (Sloven-
sko), a. s. a Z. Vargu zo spoločnosti Carmeuse Slovakia, s. r. o.

Možnosťami využitia netradičných materiálov – ľahkých betó-
nov v podkladových vrstvách vozovky sa zaoberal kolektív autorov 
zo Žilinskej univerzity – doc. Dr. Ing. K. Zgútová, Ing. M. Blaško, 
Ing. J. Šrámek, PhD. a prof. Dr. Ing. M. Decký.

Geobunky nachádzajú svoje miesto aj v podkladových vrstvách 
- referoval Ing. J. Vilem zo spoločnosti Arconex, s. r. o.

Obrázok 3. Plénum konferencie

Technológia
S nezvyčajným príspevkom „Stabilizácia zemín s efektom po-

maly zrejúceho syra“ sa predstavil RNDr. B. Starší. Úprava zemín 

je v cestnom staviteľstve veľmi často využívanou technológiou, 
a preto sa jej aj v tomto ročníku venovalo niekoľko prednášajú-
cich –Ing. J. Kolivoška, CSc., zo spoločnosti Strabag, s. r. o., 
Ing. M. Filo, PhD. a Ing. M. Szapola zo spoločnosti RTON Stabi-
lizácie, s. r. o.

S poznatkami získanými pri praktickom overovaníjedného zo 
spôsobov eliminácie vzniku reflexných trhlín v asfaltových vo-
zovkách s hydraulicky stmelenou podkladovou vrstvou vystúpil 
Ing. J. Piroško-Kiráľ, Eurovia Services, s. r. o.

V našich podmienkach relatívne novú technológiu založenú na 
znovupoužití starej cementobetónovej vozovky ako zdroja materi-
álu na hydraulicky stmelenú podkladovú vrstvu vozoviek vyrobenú 
na mieste odprezentovali Ing. Z. Boros, TPA spoločnosť pre za-
bezpečenie kvality a inovácie, s. r. o. a Ing. Z. Benkó zo Sloven-
skej správy ciest.

Realizácia
Pretaviť všetky nové poznatky o legislatíve, materiáloch a tech-

nológiách do realizácie nie je ľahká úloha. Svoje o tom vedia nie-
len zhotovitelia stavieb, ale aj kvalitári a pracovníci stavebného 
dozoru.

Práve o skúsenosti dozora na stavbe obchvat Brezna sa priam 
akčným spôsobom podelil Ing. J. Guzmický, zo spoločnosti Gri-
fos, s. r. o. Zaujali aj príspevky Ing. D. Putirku, PhD. zo spoločnosti 
Calibrium, s. r. o. a Ing. V. Híreša, PhD. zo Žilinskej univerzity, ako 
aj Ing. Z. Pavelkovej zo spoločnosti Skanska SK, a. s.

O praktickom uplatnení recyklácie vozoviek v našich podmien-
kach informoval Ing. D. Klimo zo spoločnosti Frekomos Sk, s. r. o.
a o stavbe cyklotrasy okolo Tatier Ing. M. Bošanec z Cestných 
stavieb Liptovský Mikuláš, s. r. o.

Zdá sa, že pri realizácii dlažby niet čo pokaziť. O opaku nás vo 
svojom vystúpení presvedčil Ing. J. Tomko, jt-ateliér.

Diskusné fórum kvalitárov
Diskusné fórum kvalitárov pod vedením Ing. Milana Kušniera 

z NDS, a. s., sa postupne stáva tradičnou súčasťou konferencie. 
Aj tento rok mali vystúpenia aktérov jediný cieľ – spoločne hľadať 
nástroje na zlepšenie kvality našich stavieb.

Myslím, že sa podarilo spraviť ďalší krok na tejto nekonečnej 
ceste. 

Obrázok 4. Diskusia

Fotografická súťaž
Novinkou tohto ročníka bola fotografická súťaž tematicky súvi-

siaca s predmetom konferencie.Najlepšie fotografie boli využité 
pri návrhu pozvánky. Odovzdávanie diplomov ich autorom bolo 
súčasťou spoločenského večera.Odozva bola priaznivá, a preto 
veríme, že aj touto formou dokážeme do prípravy konferencie za-

Obrázok 3. Plénum konferencie3
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pojiť čo najviac záujemcov.
Na záver konferencie sme pri príležitosti životného jubilea odo-

vzdali významnémuodborníkovi, dlhodobo pôsobiacemu v cest-
nom staviteľstve RNDr. Jurajovi Drugovi pamätnú listinu s podpismi 
účastníkov konferencie. Aj touto formou mu ešte raz mu prajeme 
pevné zdravie, aby mohol ešte dlho odovzdávať svoje bohaté skú-
senosti mladším kolegom.   

Záver
Všetci účastníci boli úžasní. Bolo zrejmé, že považujú túto akciu 

za svoju. Aktívne sa zapájali do diskusie a v kuloároch nadväzovali 
dôležité pracovné kontakty.

Veľká vďaka patrí prednášateľom, členom prípravného výboru 
a organizátorom. Bez nich by sa nedala konferencia vôbec pri-
praviť.

Je ťažké z pozície odborného garanta objektívne vyhodnotiť 
siedmy ročník konferencie. Lepšie bude spýtať sa tých, čo tam 
boli, a – ako verím – budú aj na budúci rok.

Literatúra
[1] Zborník konferencie Nestmelené a hydraulicky stmelené 

podkladové vrstvy vozoviek, 17. – 19. február 2016, Pod-
banské, Vysoké Tatry.

Obrázok 5.
Víťazi fotografickej 
súťaže

Vrstvy vozoviek
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PO PROJEKTE NATURA 2000
– AJ PROJEKT MINATURA 2020

Ing. Iveta Najdená
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava

Natura a Minatura

Z hľadiska zachovania prírodného dedičstva prioritnou snahou 
Európskej únie je – o. i., zabezpečenie – formou právnej normy, 
ochrany vzácnych a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich 
rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujú-
cich sa na území štátov Európskej únie (teda nielen efekt prínosu 
pre príslušný štát, ale najmä význam pre EÚ ako celok).   

Pre naplnenie tohto cieľa - bol prijatý projekt sústavy NATURA 
2000, podporený dvomi právnymi normami EÚ: smernicou Rady 
Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijú-
cich vtákov („ smernica o vtákoch“) a smernicou Rady Európskych 
spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

(„ smernica o biotopoch“).
V zmysle projektu NATURA 2000 (garant projektu: Ministerstvo 

životného prostredia SR) bola na Slovensku vytvorená, a stále sa 
dopĺňa - sústava 2 typov území „pracujúca v špeciálnom režime 
ochrany“:

a) osobitne chránené územia  vyhlasované na základe „smerni-
ce o vtákoch“ – chránené vtáčie územia, 

b) osobitné územia ochrany vyhlasované na základe „ smerni-
ce o biotopoch“ – územia európskeho významu.

K januáru 2014 bolo v EU vymedzených spolu 27 221 chráne-
ných vtáčích území a území európskeho významu, z toho 26 753 
suchozemských (tieto pokrývajú 18,16 % výmery Európskej únie). 
Slovenská republika prispela do Natura 2000 41 chránenými vtá-
čími územiami a 473 územiami európskeho významu.

Interaktívne mapy týchto území ako aj aktuálna databáza území 
je prístupná na portáli MŽP SR (Územná ochrana prírody, Natura 
2000).

Novým projektom (začal 01. 02. 2015 a predpokladá sa na ob-
dobie troch rokov) je projekt MINATRURA 2020, pre ktorý je za  
Slovensko riešiteľskou organizáciou Štátny geologický ústav Dio-
nýza Štúra (ŠGÚDŠ). Projekt zameraný na zharmonizovanie legis-
latívy Európskej únie (EÚ) v problematike ložísk nerastných suro-
vín, má za cieľ zadefinovať a zmapovať ložiská nerastov verejného 
významu z dôvodu zabránenia obmedzovania alebo zastavenia ich 
ťažby v dôsledku ich prípadného nedostatku. K projektu pristúpilo 
16 štátov EÚ a 3 asociované štáty.

V rámci projektu sa zadefinujú tri kategórie ložísk verejného vý-
znamu:

a) ložiská nerastov verejného významu v celoeurópskom 
meradle – zahŕňajú ložiská kritických surovín (wolfrámové 
rudy, antimón, horčík, kobalt, grafit, fluorit...),

b) ložiská nerastov verejného významu na úrovni jednotli-
vých štátov – zhŕňajú ložiská surovín (baryt, bentonit, kre-
meň, bór, bróm, perlit, fosfáty, dolomit, kremeň...),

c) ložiská nerastov verejného významu na regionálnej 
úrovni – zhŕňajú ložiská surovín (štrkopiesky, tehliarska hli-
na, prírodný kameň).

Prvé z plánovaných podujatí projektu (predstavenie cieľov 
projektu, metodiky riešenia, príklady z riešiteľských tímov iných 
členských krajín EÚ...) sa uskutoční na národnej úrovni dňa 
30. marca 2016 (13,00 h – 17,00 h) v priestoroch Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. 

Informácie z tohto stretnutia budú uverejnené v nasledujúcom 
čísle časopisu SZVK.
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XXV. Fórum normalizátorov 
Slovenska 2016 (seminár)

apríl 2016
ÚNMS SR,

Karloveská 63,
Bratislava

Slovenská spoločnosť pre technickú 
normalizáciu, Bratislava
(Ing. Božena Tušová
b.tusova@gmail.com)Záujemcovia z hospodárskej a podnikateľskej sféry získajú informácie o aktuálnej si-

tuácií v oblasti technickej normalizácie na Slovensku.

Geodetické činnosti pri po-
zemkových úpravách 
(seminár)

apríl 2016 Bratislava /Košice
Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov, Bratislava (Ing. Dušan 
Ferianc, EUR ING, www.ssgk.sk)

Jarní setkání těžařů 2016 6. – 8. apríl 2016
Ostravice,

Hotel Sepetná

Těžební unie, Brno 
(Mgr. Monika Praženková,
+420/5 45 193 411,
prazenkova@tezebni-unie.cz)

Pravidelné polročné stretnutie členov profesijného združenia. Hlavné témy prednášok: 
nová a pripravovaná legislatíva, surovinová politika ČR, novela zákona CCS – uklada-
nie CO2, mapovanie lomov, meranie kubatúr, problematika limitu BOZP – splodiny 
z dieselových motorov, EIA v rámci stavebného zákona v praxi. Súčasťou podujatia sú: 
výstava minerálov „Kryštály kalcitu – deti vápenca“, exkurzia do starého vápencové-
ho lomu Dolní Kamenárka, návšteva Technického múzea Tatra Kopřivnice a Arboréta 
v Štramberku.

RECYCLING 2016
(21. ročník 
medzinárodnej konferencie)

7. – 8. apríl 2016
Brno,

Hotel Santon Asociace pro rozvoj recyklace stavebních 
materiálů v ČR, Brno
(Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.,
+420/5 41 142 427,
arsm@arsm.cz)

Tematické zameranie konferencie: proces certifikácie recyklátov z inertných minerál-
nych materiálov, chemické hodnotenie stavebných odpadov, recyklácia zateplenia 
budov, možnosti využitia recyklátov pri výrobe stavebných hmôt a konštrukčných sta-
vebných prvkov.

Kvalita cementu 2016
(10. ročník seminára)

7. – 8. apríl 2016 Znojmo
Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.,
Brno
(www.vustah.cz)

XXII. ročník medzinárodnej konferencie bude venovaný otázkam nového prístupu 
k širšiemu využitiu potenciálu našej spoločnosti, firemnej kultúry, zlepšovania proce-
sov a zvyšovania produktivity.

Bauma 2016
(31. ročník svetového veľtrhu)

11. – 17. apríl 2016 Mníchov, Nemecko
(www.bauma.de)

Veľtrh sa koná opäť po 3 rokoch a je zameraný na prezentáciu ťažobných strojov,  sta-
vebné technológie a materiály.

Vodné dielo Gabčíkovo
(exkurzia)

máj 2016 Gabčíkovo Slovenská stavebná vedecko-technická 
spoločnosť, Bratislava 
(Ing. Eugénia Kiselyová, 
+421/2/5020 7649, stav@zsvts.sk)

Tematická exkurzia zahŕňa vodné dielo Čunovo, malú vodnú elektráreň, vodné dielo 
Gabčíkovo, elektráreň Selce, objekty v Čilistove.

Kalendár 2016

Ďalej uvedené informácie  pochádzajú z internetových zdrojov jednotlivých usporiadateľov / organizačných garantov, prípadne 
z údajov zaslaných autorke článku.
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Využívaní zdrojů nerostných 
surovin
(medzinárodná konferencia)

11. – 13. máj 2016
Olomouc, 

HESPERIA HOTEL
CZECH STONE CLUSTER, 
družstvo, Lázně Bělohrad
VŠB  - Technická univerzita Ostrava
Technická univerzita, Košice
(+420/5 03 998 957
frantisek.zocek@czechstonecluster.eu)

Zameranie konferencie: využívanie uhoľných, rudných, ropných a iných surovín, na-
kladanie s ťažobným odpadom, súvisiaca legislatíva, trhacie práce, BOZP, využitie od-
padových materiálov vznikajúcich pri ťažbe nerastov, ekonomika v oblasti nerastných 
surovín, podpora podnikania a ochrana životného prostredia.

Letiskové vozovky
(3. ročník medzinárodnej 
konferencie)

16. – 17. máj 2016
Štrbské Pleso, 

Hotel Patria
Kongres STUDIO, spol. s r. o., Bratislava
(Ing. Blanka Lukáčková, 
+421/2/6241 0476, 
0908 727 642,
lukackova@kongres-studio.sk)

Témy konferencie: konštrukcie vozoviek na pohybových plochách letiska, diagnostika 
konštrukcií vozoviek na PPL, materiály, technológie a vybavenosť PPL, opravy a rekon-
štrukcie PPL. Sprievodný program: exkurzia na letisko Poprad.

Obnoviteľné zdroje energie 
2016 (konferencia)

17. – 18. máj 2016 Vysoké Tatry
Slovenská spoločnosť pre techniku 
prostredia, Bratislava
(sstp@zsvts.sk)

Konferencia zameraná na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, ener-
gia prostredia, biomasa), ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systé-
moch (vykurovanie, príprava teplej vody, ohrev vody v bazéne).

Trhacia technika 2016
(28. medzinárodná konferencia)

19. – 20. máj 2016
Stará Lesná, Kongresové 

centrum ACADEMIA
Slovenská spoločnosť pre trhacie 
a vŕtacie práce, 
Banská Bystrica
(Ing. Mikuláš Beránek,
0904 667 385,
blast.mine@stonline.sk)

Konferencia prezentuje nové poznatky a skúsenosti získané pri realizácii trhacích 
prác, nové legislatívne normy v rámci EÚ a vykonávacie vyhlášky ku zákonu č. 58/2014 
Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

Regionálne odborné dni 
SSTP

priebežne počas roka 
2016

-
Slovenská spoločnosť pre trhacie 
a vŕtacie práce, Banská Bystrica
(Ing. Mikuláš Beránek, 0904 667 385,
blast.mine@stonline.sk)Stretnutia odborníkov z oblasti trhacích prác; zahŕňajú aj ukážkové odstrely.

PXVII. Dopravno-inžinierske 
dni (seminár)

25. – 26. máj 2016
Mikulov,

Hotel Zámeček Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
(Ing. Ján Šedivý, CSc.,
(jan.sedivy@unicoas.sk)Cieľom medzinárodného seminára je poskytnúť informácie o najnovších poznatkoch 

a skúseností z oblasti dopravného inžinierstva.

Ekologie a nové stavební 
hmoty a výrobky
(20 ročník 
medzinárodnej konferencie) 

31. máj – 2. jún 2016
Černá Hora,

Hotel Sladovna Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 
Brno
(www.vustah.cz)

Tematické okruhy: kompozitné materiály, spojivá, stavebné materiály na báze druhot-
ných surovín, technológie, skúšobné metódy.

V. Seminár zimnej údržby 
pozemných komunikácií

1. – 2. jún 2016
Tatranská Lomnica

Hotel Sorea Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava 
(Ing. Peter Hronský, 
hronsky@cestami.eu)Prezentácia príspevkov a vzájomná výmena najnovších vedeckých a výskumných po-

znatkov v oblasti zimnej údržby pozemných komunikácií.

Kalendár 2016
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EXPO Mokrá (11. ročník 
medzinárodného veľtrhu)

14. – 16. jún 2016 Kameňolom Mokrá Těžební unie, Brno
(Mgr. Monika Praženková, 
+420/5 45 193 411,
prazenkova@tezebni-unie.cz)

Medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný a úpravnícky prie-
mysel a stavebníctvo.

Cestársky deň
(odborný seminár – v spolupráci 
so SZVK)

16. jún 2016
Bratislava, budova 

Slovenskej správy ciest, 
Miletičova 19

Slovenská správa ciest, Bratislava
(Ing. Daniela Čanigová,
0911 998 299,
daniela.canigova@ssc.sk)Pravidelné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa ťažbou, výrobou, skúšaním a apli-

káciou kameniva v stavebnej praxi.

Banské predpisy 
a ich aplikácia v praxi 
(seminár)

16. – 17. jún 2016
Vinianske jazero, 

Hotel Jazero

Slovenská banícka spoločnosť, Banská
Bystrica (Obvodný banský úrad Košice,
JUDr. Ing. Ivan Krajník, 
obuke@isternet.sk)

Priemyselná toxikológia
2016 (sympózium)

21. – 24. jún 2016
Svit,

Hotel Spolcentrum Slovenská spoločnosť, 
priemyselnej chémie, Bratislava
(qmelnik@stuba.sk,
miroslava.smolinska@yahoo.com)

Podujatie má za cieľ diskutovať a poukázať na toxicitu chemických látok v životnom 
prostredí, zdravotníctve, pri využívaní jadrovej energie, v potravinárskych a poľnohos-
podárskych produktoch. Zároveň budú prezentované aj obnoviteľné zdroje surovín 
a nakladanie s odpadmi.

MECC 2016
(8th. Mid – European 
Conference)

4. – 8. júl 2016
Košice, 

Hotel YASMIN****
Slovenská ílová spoločnosť,
Bratislava
(mecc2016@savba.sk)

8. ročník stredoeurópskej ílovej konferencie zameranej na mapovanie rôznych čin-
ností v oblasti výskumu a využitia ílov. V popredí jej záujmu je sprostredkovať kontakty 
medzi odbornou verejnosťou zaoberajúcou sa rôznymi aspektmi tejto oblasti a tak 
stimulovať výmenu názorov a podnetov.

9. stretnutie banských miest 
a obcí Slovenska 
(odborné podujatie)

12. – 14. august 2016 Gelnica Kremnický banícky spolok, 
Kremnica
(cremnychbana@gmail.com)Na stretnutí sa prezentuje banícka história mesta, banských miest Slovenska ako aj 

banských miest zo zahraničia.

Deň otvorených dverí na 
ŠGÚDŠ pre verejnosť v Brati-
slave, Košiciach a v Spišskej 
Novej Vsi (prezentačná akcia)

september - október
2016

Bratislava,
Mlynská dolina 1

Košice, Jesenského 8
Spišská Nová Ves, 

Markušovská cesta 1

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
Bratislava
(www.geology.sk)

Akcia zameraná na spopularizovanie geológie.

Geodézia, kartografia
a geografické informačné 
systémy 2016 (konferencia)

september 2016
Podbanské,

Grand Hotel Permon

Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov, Bratislava 
(Ing. Dušan Ferianc, EUR ING, 
www.ssgk.sk,
katarina.pukanska@tuke.sk)

Konferencia je zameraná komplexne na vedný odbor geodézie, kartografie a GIS, vrá-
tane banského meračstva.
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Štiavnické tajchy
(tematická exkurzia)

september 2016
Banská Štiavnica 

a okolie
Slovenská stavebná vedecko-technická
spoločnosť, Bratislava
(Ing. Eugénia Kiselyová, 
+421/2/5020 7649, 
stav@zsvts.sk)

Dvojdňové podujatie zahŕňa návštevu významných tajchov a vodohospodárskych sta-
vieb. Tajchy - umelé vodné nádrže, ktoré slúžili ako rezervoáre vody, zdroj energie na 
pohon banských strojov pri ťažbe a úprave rudy.

Salamandrové dni Banská 
Štiavnica (odborné podujatie)

8. – 9. september 2016 Banská Štiavnica
Mesto Banská Štiavnica
(nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk, 
durbak@hbu.sk)

Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej 
štiavnickej histórie a tradícií, prezentácia baníckej histórie mesta Banská Štiavnica so 
sprievodnými akciami (sprievod, jarmok, výstavy...).

Toskánsko
(tematická odborná stavbárska 
exkurzia)

11. – 18. september 
2016

Florencia, Pisa...
Slovenská stavebná vedecko-technická 
spoločnosť, Bratislava
(Ing. Eugénia Kiselyová, 
+421/2/5020 7649, stav@zsvts.sk)Prehliadka stavieb (slohy – história aj moderna); s odborným výkladom.

Betonové vozovky 2016
(13. ročník konferencie 
so zahraničnou účasťou)

21. – 22. september 
2016

Praha
Dálniční stavby  Praha, a. s.
(Ing. Jaroslava Škarková, 
+420/2 22 868 248,
jaroslava.skarkova@dsp.cz)

Odborná konferencia venovaná problematike betónových vozoviek – tematické bloky 
konferencie: voľba typu krytu pre vozovky a plochy, predpisy pre stavbu betónových 
vozoviek, konštrukcia a materiály do cementobetónových krytov vozoviek, povrchové 
vlastnosti cementobetónových krytov, realizácia betónových vozoviek, modernizácia 
D1...).

Opakovacia príprava techni-
kov a špecialistov na preven-
ciu závažných priemyselných 
havárií (kurz)

október 2016
Bratislava,

Strelecký zväz SR

Slovenská spoločnosť pre trhacie 
a vŕtacie práce, Banská Bystrica
(Ing. Mikuláš Beránek, 0904 667 385,
blast.mine@stonline.sk)

Stretnutia odborníkov z oblasti trhacích prác; zahŕňajú aj ukážkové odstrely.

PXVII. Dopravno-inžinierske 
dni (seminár)

25. – 26. máj 2016
Mikulov,

Hotel Zámeček
Slovenská spoločnosť propagácie vedy 
a techniky,  Bratislava 
(Ing. Ján Kandráč, CSc., 
jan.kandac@riskconsult.sk, 
viera.gersova@adapt.sk)

Kurz na overenie odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií.

Súčasnosť a budúcnosť 
baníctva (konferencia)

6. – 7. október 2016
Demänovská dolina,

Hotel Repiská
Slovenská banícka spoločnosť, Nitrian-
ske Pravno (Ing. Ján Hrabovský, PhD.,
blast.mine@stonline.sk,
hrabovsky.np@gmail.com)

Tematické okruhy: kompozitné materiály, spojivá, stavebné materiály na báze druhot-
ných surovín, technológie, skúšobné metódy.

V. Seminár zimnej údržby 
pozemných komunikácií

01.– 02. jún 2016
Tatranská Lomnica

Hotel Sorea
Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava 
(Ing. Peter Hronský, 
hronsky@cestami.eu)Analýza súčasného stavu baníctva a východiská na jeho oživenie.

Kalendár 2016
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Výroba betónu 2016 
(odborný seminár)

5. – 6. október 2016
Štrbské Pleso,

Hotel Patria
Slovenská asociácia výrobcov kameniva, 
Bratislava (Ing. Pavol Kňaze, CSc., 
0903 757 519, savt@savt.sk)Odborné podujatie venované problematike výroby, skúšania betónu.

XXI. ročník Dni slovenských 
cestárov (seminár)

6. – 7. október 2016 Banská Bystrica Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
(Ing. Ján Šedivý, CSc.,
(jan.sedivy@unicoas.sk)Aktuálne problémy cestného hospodárstva a cestného staviteľstva na Slovensku, po-

pularizácia cestárskej profesie u verejnosti.

XVII. Odborný seminár SZVK október 2016
Nový Smokovec, 

ATRIUM Hotel Slovenské Združenie Výrobcov Kameniva 
(SZVK), Košice
(Ing. Eduard Duda, 
0908 774 075, 0911 925 265. 
kancelariaszvk@intas.sk)

Seminár určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových technikov 
- majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kon-
taktu s výrobou kameniva. Cieľom seminára je aj naďalej formovať imidž kameniva, 
ako prírodného, zdraviu neškodného, ekonomicky a najmä ekologicky výhodného sta-
vebného materiálu. 

XXI. Seminár Ivana Poliačka
(konferencia)

november 2016 Bratislava Slovenská cestná spoločnosť, 
Bratislava
(andrea.zuzulova@stuba.sk)Cieľom podujatia je prediskutovať problematiku diagnostiky, konštrukčných riešení, 

materiálov a technológií a oboznámiť sa so skúsenosťami zo zahraničia.

Minerály Bratislava
(4. ročník výstavy)

10. – 13. november 
2016

Bratislava,
INCHEBA EXPO -

Výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií.

Podnikový metrológ
(seminár)

24. november 2016 Podbrezová
(info@metrolog.sk)

Odborný seminár na tému aktuálnych problémov a požiadaviek (vyplývajú-
cich z normatívnych a legislatívnych dokumentov) na funkciu metrológa podniku.

Obchodné zručnosti,
Profesionálny predaj,
Vyjednávanie v obchodnom 
procese,
Vyhľadávanie nových záka-
zníkov,
Riešenie sťažností, 
Náročný zákazník
(moduly vzdelávania
nielen pre management)

celoročne podľa dohody

RS Management s. r. o.,
Bratislava
(Ing. Erika Falťanová,
02/6544 1023, 0903 468 239,
www.rs-management.sk)

Akcia zameraná na spopularizovanie geológie.
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