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Ing. Peter Gajdzica,
predseda SZVK

Vážení členovia SZVK a ostatní čitatelia nášho časopisu.

Aj v tomto roku vydávame druhé číslo nášho časopisu a ja mám 
tak príležitosť opäť sa k vám prihovoriť. Aj keď sa naše jesenné 
semináre možno aj celé desaťročie konali na tom istom mieste 
a v tom istom čase, nepodarilo sa nám tento rok z objektívnych 
dôvodov udržať tradičný termín jeho konania. Verím, že to na 
účasť našich členov a priaznivcov nebude mať negatívny dopad. 
Tešíme sa na opätovné stretnutie s našimi členmi aj partnermi 
z rôznych odvetví slovenskej spoločnosti, aby sme si vzájomne 
vymenili svoje nové skúsenosti a obnovili staršie poznatky.

Naposledy by som sa ešte rád v krátkosti vrátil k výnimočnému 
roku 2015. V tomto roku väčšina výrobcov kameniva dosiahla 
významné hospodárske výsledky. Ukončovali sa projekty operač-
ných programov programovacieho obdobia 2007 - 2013, finišova-
lo aj dočerpávanie eurofondov v operačnom programe „Doprava“, 
pripravovalo sa stavenisko pre automobilku Jaguar Land Rover. 

Situácia na trhu s kamenivom sa v roku 2015 opäť zlepšila. 
Výroba drveného kameňa SR v roku 2015 bola 18 290,4 kt 
a zaznamenala nárast o 27,6 % oproti roku 2014. Podiel našich 
členov na výrobe drveného kameňa bol 60,9 %. K nárastu došlo 
aj v ťažbe štrkopieskov, keď sa v SR vyrobilo celkom 10 535,8 kt, 
čo je oproti roku 2014, keď sa vyťažilo 9 971,1 kt, o 5,7 % viac 

V ťažbe pieskov a štrkopieskov stúpol predaj u našich členov 
z 3 163,7 kt v roku 2014 na 3 685,8 kt v roku 2015, čo predsta-
vovalo 16,5 %-ný nárast. Výroba drveného kameňa u našich čle-
nov stúpla z 8 428,8 kt v roku 2014 na 11 136,8 kt v roku 2015, 
čo bol nárast o 32,1 %. 

Nárast celkovej výroby stavebného kameniva v roku 2015 
o 18,6 % oproti roku 2014 súvisel najmä s pokračovaním i ukon-
čovaním stavebných prác na D1, D3, R1 a R2, ale aj s finišovaním 
opráv asfaltových krytov na cestách I. a II. triedy. Pokračovalo sa 
tiež na rozpracovaných úsekoch železničného koridoru na trati 
Bratislava – Žilina a aj v príprave staveniska pre automobilku pri 

Nitre. Historicky najnižšie úroky z poskytovaných úverov podporo-
vali tiež individuálnu i priemyselnú výstavbu. Na celkovej výrobe 
stavebného kameniva sa naši členovia podieľali 51,4 %-tami, keď 
vyrobili 14 822,6 tis. ton stavebného kameniva. Domnievam sa, 
že celkový trend spotreby stavebného kameniva na Slovensku 
v roku 2015 pravdepodobne dosiahol svoj vrchol.

Ako v každom prvom povolebnom roku, môžeme očakávať 
výrazné zníženie stavebných aktivít najmä v dôsledku výmeny 
stráží na mnohých štátnych úradoch. V rezorte dopravy prebieha 
už druhá zmena garnitúry v dôsledku letných zmien na politickej 
scéne. Viaceré projekty sa nanovo kontrolujú a aj ukončené súťa-
že sa prehodnocujú. Že to povedie k oneskorovaniu zahájenia 
stavebných prác na nových úsekoch nadriadenej infraštruktúry je 
každému jasné. Prepad v spotrebe kameniva v roku 2016 sa dá 
očakávať minimálne na úrovni 15 % oproti roku 2015. Novo obľú-
bený termín „Hodnota za peniaze“ bude metlou, ktorou bude 
nejeden meškajúci termín vyhodnotenia verejnej súťaže zametený 
pod koberec. Typickým príkladom môže byť severný obchvat 
Prešova, kde sa začína spomínať výhodnosť východného obchva-
tu, ktorý samozrejme je len vo fáze štúdie a Prešovčanom hrozí, 
že budú môcť ďalších päť rokov nadávať na chaos spôsobený 
tranzitnou dopravou vedenou centrom mesta. Neškodilo by si 
pripomenúť, ako bola donekonečna naťahovaná súťaž na výstav-
bu tunela Višňové - Dubná Skala a teraz na všetkých padá hrôza, 
čo sa bude diať v jednopruhovej premávke pod bralom Strečno 
a čo prinesie vylúčenie premávky vozidiel nad 3,5 tony z tejto 
dopravne preexponovanej trasy.

V novom programovacom období 2014-2020 je na „Integrovanú 
infraštruktúru“ vyčlenených 2 329 tis. € z Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja a 1 800 tis. € z Kohézneho fondu. Sú to pomer-
ne vysoké čiastky, ktoré majú byť na Slovensku investované do 
cestnej aj železničnej siete. Cez operačný program „Integrovaný 
regionálny operačný program“ (IROP) budú môcť VÚC a mestá 
Bratislava a Košice obnovovať a rekonštruovať cesty II. triedy (prí-
padne aj III. triedy). 

Príhovor predsedu
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Nebolo by však pre nikoho dobré, keby sa opakovala situácia 
s presypávaním termínov a peňazí do ďalších rokov po skončení 
programovacieho obdobia. Už naši predkovia vedeli, že kto stavia 
plynule, stavia najlacnejšie. Základom pritom je včasná príprava 
včítane ukončenej EIA. Namiesto neustálej kritiky súťažených 
cien množstvom „odborníkov na všetko“ by som radšej podrobil 
štátnej expertíze, nezávislými odborníkmi, odhad ceny stanovenej 
rozpočtom vybranej projektantskej spoločnosti. Projektanti by tiež 
mali vyvažovať náklady a zdravý rozum a nenavrhovať v konštrukcii 
stavby materiály, ktoré sa v blízkosti stavby nenachádzajú, alebo 
frakcie, ktoré sa nevyrábajú. 

V každom mojom príhovore som sa venoval nejakej vybranej 
téme. Na tomto mieste by som našim čitateľom chcel priblížiť 
Európske združenie výrobcov kameniva (UEPG), ktorého sme 
pridruženým členom a zabezpečujeme pre toto združenie zber 
niektorých údajov za naše odvetvie v Slovenskej republike. Len 
pre pripomenutie uvádzam, že v súčasnosti združenie má 
29 európskych členov s plným (16) a pridruženým (13) členstvom 
a pričlenený je Izrael. SZVK je z ekonomických dôvodov pridruže-
ný člen.

• Plné členstvo: Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Nemecko, Nórsko, 
Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko 
a Veľká Británia.

• Pridružené členstvo: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Island, 
Luxembursko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko 
a Slovinsko.

• Pričlenený: Izrael.

Aj keď zhromaždené údaje odovzdávame za príslušný rok 
do mája nasledujúceho roka, získané údaje UEPG zverejňuje 
s oneskorením jedného roka (ochrana údajov z hľadiska európ-
skeho obchodného práva). Jedným z výstupov horeuvedenej šta-
tistiky je v ďalšom uvedená tabuľka „UEPG Údaje za rok 2014“.
Okrem EU28, čo sú členovia Európskej únie, UEPG vyhodnocuje 
aj produkciu kameniva v ostatných európskych štátoch a z nich 
zvlášť produkciu z krajín „Európskeho združenia voľného obcho-
du (EFTA)“.

Príhovor predsedu
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Príhovor predsedu

UEPG
Údaje za 2014

EU 28

EFTA

1. Albania NM 130 130 8 3 0 0 0 0 10
2. Austria FM 1068 1362 63 33 0 2 4 0 102 1.
3. Belgium FM 79 112 13 45 6 1 15 0 81 2.

6. Bulgaria AM 217 295 11 19 0 0 1 0 32 3.
7. Croatia AM 170 250 3 14 0 0 0 0 17 4.
8. Cyprus FM 24 24 0 4 0 0 0 0 4 5.
9. Czech Rep NM 167 371 18 36 0 0 0 0 54 6.
10. Denmark FM 214 337 33 0 5 0 2 0 41 7.
11. Estonia AM 190 280 7 5 0 0 0 0 11 8.
12. Finland FM 567 2530 32 47 0 0 1 0 81 9.
13. France FM 1454 2663 120 199 7 3 20 5 354 10.
14. Germany FM 1481 2960 240 211 10 30 68 5 564 11.
15. Greece AM 140 192 0 38 0 0 0 0 38 12.
16. Hungary AM 461 760 49 14 0 0 0 0 63 13.
17. Iceland AM 28 56 2 0 0 0 0 0 3 1.
- Israel AFM 34 69 46 0 0 0 0 0 46
18. Ireland FM 104 430 5 21 0 0 0 0 26 14.
19. Italy NM 1120 1800 61 86 0 0 5 0 152 15.
20. Latvia FM 55 105 12 2 0 0 0 0 14 16.
21. Lithuania NM 70 205 7 3 0 0 0 0 10 17.
22. Luxembourg AM 7 13 0 1 0 3 0 0 4 18.
23. Macedonia(FYROM) NM 8 15 4 2 0 0 0 0 6
24. Malta NM 5 10 0 1 0 0 0 0 2 19.
25. Montenegro NM 7 12 1 1 0 0 0 0 2
26. Netherlands FM 250 185 34 0 14 0 25 0 73 20.
27. Norway FM 853 972 14 66 0 0 2 0 82 2.
28. Poland AM 1711 2722 146 64 1 10 7 6 234 21.
29. Portugal FM 240 271 6 23 0 0 0 0 29 22.
30. Romania AM 950 1090 52 31 0 0 0 0 82 23.
31. Russia NM 1181 1485 250 300 0 0 0 0 550
32. Serbia NM 20 65 11 6 0 0 0 0 17
33. Slovakia AM 209 256 10 14 n/a 0 0 1 25 24.
34. Slovenia AM 123 154 3 8 0 0 0 0 11 25.
35. Spain FM 990 1845 20 71 0 0 1 0 92 26.
36. Sweden FM 481 1391 11 66 0 2 0 0 79 27.
37. Switzerland FM 535 530 42 5 0 0 5 0 52 3.
38. Turkey NM 750 780 45 430 2 0 0 0 477
39. UK FM 716 1342 49 113 12 10 51 2 237 28.

39 Countries 16824 28099 1434 1985 58 61 209 19 3766
EU-28 + EFTA 14679 25513 1061 1241 56 61 209 19 2647
EU-28 len 13263 23955 1004 1169 56 61 202 19 2510

Pozn.: FM = Full Member, plný len AM = Associate Member, pridružený len
AFM = Affiliate Member, pripojený NM = Non-Member ne len

Kým sa nenájde riešenie, medzinárodnými organizáciami a štátmi, ktoré neuznávajú preklady ústavným názvom "republika Macedónsko"   používa sa  
predbežný názov   "Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko" (niekedy neoficiálne skratkou FYROM -"The former Yugoslav Republic of Macedonia")
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Na tomto mieste by som zvlášť chcel vyzdvihnúť činnosť našej 
štátnej banskej správy pri zhromažďovaní údajov o banskej čin-
nosti a slovenskú banskú legislatívu, ktorá mimo iné ukladá pre 
všetkých ťažiarov povinnosť vykazovať a nahlasovať predpísanú 
štatistiku o banskej činnosti (aj o ČVBS). Prílohy ročnej správy 
HBÚ sú hlavným zdrojom spracovania kvalifikovaných údajov pre 
UEPG. Spomínam to preto, že zďaleka nie vo všetkých európ-
skych krajinách je to tak. 

Je na škodu veci, že aspoň v približnej kvalite nedokážeme 
získať údaje aspoň za recyklované kamenivo. V ďalšom období 
bude úlohou SZVK nadviazať spoluprácu so Združením na rozvoj 
recyklácie stavebných materiálov. Na základe novej legislatívy 
spôsoby zhodnocovania a nakladania so stavebnými odpadmi 
nabrali nový smer. Stavebný odpad sa stáva zdrojom obnoviteľ-
ných materiálov. Využitím recyklácie stavebných odpadov a odpa-
dov z demolácií sa výrobky s ukončeným životným cyklom už 
nepovažujú za odpad, ale za zdroj, z ktorého sa vyrábajú nové 
výrobky.

Základnou víziou UEPG je udržateľný priemysel pre udržateľnú 
Európu. Poslaním všetkých v UEPG je byť obhajcom odvetvia 
a dôveryhodným partnerom. Základnou hodnotou  majú byť otvo-
renosť, transparentnosť a čestnosť.

Ambíciou pre ďalšie obdobie je
1. Dosiahnuť vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia uprostred našich aktivít s cieľom "Nula 
úrazov" pre všetkých zamestnancov prevádzky, dodávate-
ľov, subdodávateľov a návštevníkov. 

2. Na zabezpečenie udržateľného prístupu k zásobám miest-
nych zdrojov, optimalizácii dopravy s cieľom zmeny vo využí-
vaní krajiny, kde priemysel ťažby bude uznaný ako činnosť 
verejného záujmu podobne ako poľnohospodárstvo, lesníc-
tvo, ochrana vôd a prírody, ktoré by mali dostávať rovnakú 
prioritu.

3. Rozvíjať "cyklické ekonomiky" prostredníctvom hospodár-
nosti, recyklácie a renovácie na preukázanie príspevku 
priemyslu kameniva pre cyklické ekonomiky.

4. Pomáhať pri zlepšovaní efektívnejšieho národného územné-
ho plánovania a povoľovacej politiky, podporovať všetkých 
členov UEPG mať vyhovujúce národné politiky pre plánova-
nie kameniva.

5. Vytvoriť a udržiavať úroveň rovnakých podmienok prostred-
níctvom dôsledného vykonávania právnych predpisov EÚ, 
podľa potreby aj pomocou donucovacích existujúcich / 
vnútroštátnych právnych predpisov EÚ.

6. Na podporu zlučiteľnosti ťažby kameniva a životného pros-
tredia, s cieľom pre UEPG, pomáhať svojim členom pri pre-
svedčovaní, že ťažba zodpovedajúceho kameniva by nemala 
byť automaticky zakazovaná z environmentálnych dôvodov. 

7. Pre zlepšenie informovanosti verejnosti o ťažbe kameniva 
ako prospešného pre spoločnosť, pre každého člena UEPG  
mať národnú PR kampaň s cieľom zabezpečiť pozitívne 
zhodnotenie prínosov odvetvia pre spoločnosť. 

8. Podporovať  pridanú hodnotu priemyslu kameniva pre miest-
ne komunity, s cieľom povzbudiť členov  UEPG pre úlohu 
vypracovať akcie pre verejnosť, vyvinúť nástroje komuniká-
cie a PR školenia.

9. Ukázať odvetvie ako kariérne atraktívne, najmä pre mladých 
ľudí a povzbudzovať členov UEPG s cieľom zvýšiť povedo-
mie v oblasti public relations, pracovných agentúr a vzdelá-
vacích inštitúcií o kariérnych príležitostiach pre obe pohla-
via.

10. Zaistiť zodpovedné získavanie zdrojov a vynikajúce výsled-
ky v oblasti služieb a spokojnosti zákazníkov, aby odvetvie 
bolo uznávané ako dôveryhodný a zodpovedný dodávateľ 
tovaru a služieb všetkými svojimi zákazníkmi v užívateľsky 
nadväzujúcich odvetviach, najmä betonárskom a asfaltér-
skom priemysle.

UEPG vypracovalo vízie a kľúčové hodnoty, s ktorými sa 
v SZVK stotožňujeme a chceli by sme ich aplikovať aj na 
Slovensku. Mnohé z kľúčových hodnôt sú obsiahnuté v „Etickom 
kódexe“, ktorý vydalo SZVK pre svojich členov. K rozvoju a zlep-
šeniu komunikácie a pochopenia vzájomných postojov účastníkov 
zúčastnených na príprave a povoľovaní ťažobnej činnosti v danom 
regióne prispievajú tiež príručky „Trvalo udržateľného plánovania 
kameniva v juhovýchodnej Európe (SNAP-SEE)“, na ktorých vyda-
ní sme sa v roku 2014 podieľali a distribuovali sme ich našim čle-
nom a zainteresovaným stranám.

Teším sa na opätovné stretnutie s vami a ostatnými našimi part-
nermi a spolupracovníkmi na XVIII. odbornom seminári SZVK 
v Novom Smokovci. Chcem najmä všetkým našim členom popriať 
dosiahnutie čo najlepších výsledkov v rozpačitom roku 2016, 
vykonávanie činností bez úrazov zamestnancov i dodávateľov, 
čo najmenej starostí s platbami odberateľov. Prajem spokojných 
zákazníkov a dobrý štart do roka 2017.

Zdar Boh!
Peter Gajdzica

Príhovor predsedu
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AKTUALITY SZVK

Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
• Vyhodnotenie VII. odborného seminára, konaného dňa 7. 4. 2016 vo Vyhniach
• Stav hospodárenia za obdobie I - IV/2016
• Kontrola pripravenosti členskej schôdze SZVK, konanej dňa 12. 5. 2016
• Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku

Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
• Rozdelenie a prerokovanie úloh vyplývajúcich z uznesení členskej schôdze, konanej dňa 12. 5. 2016
• Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku“
• Stav hospodárenia za obdobie I – V/2016
• Vyhodnotenie „Cestárskeho dňa“, konaného dňa 16. 6. 2016 v SSC v Bratislave
Ešte pred zasadnutím Rady sa uskutočnila prechádzka po banskom chodníku popri šachtách a štôlniach, za účelom oboznámenia 

sa s históriou ťažby medi na Španej Doline. Sprievodcom bol zástupca Baníckeho bratstva Herrengrund-Špania Dolina, ktorý prítom-
ných členov Rady združenia a Dozornej rady oboznámil s históriou ťažby medi na Španej Doline.

Program členskej schôdze:
• Otvorenie, schválenie programu a voľba predsedu členskej schôdze
• Voľba návrhovej komisie
• Správa o činnosti Združenia od poslednej členskej schôdze, konanej dňa 14. 5. 2015
• Informácia o zmenách v členskej základni od predchádzajúcej členskej schôdze
• Účtovná závierka za rok 2015 a návrh na rozdelenie HV za rok 2015
• Ročná správa Dozornej rady k hospodárskej činnosti Združenia za rok 2015 a k účtovnej závierke za rok 2015 
• Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015 a schválenie rozdelenia HV za rok 2015
• Plán činnosti SZVK na rok 2016
• Návrh rozpočtu na rok 2016 a výšky zápisného a členského príspevku SZVK
• Vydávanie odborného časopisu a tlačovín v roku 2016 
• Diskusia
• Správa návrhovej komisie (predseda návrhovej komisie) – schválenie uznesenia (predseda členskej schôdze)
• Ukončenie členskej schôdze

Členská schôdza sa konala podľa programu. Členovia schválili plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016.

Kancelária SZVK informuje

Ing. Eduard Duda
výkonný tajomník 

Zasadnutie Rady združenia dňa 11. 5. 2016 vo Vyhniach

Zasadnutie Rady združenia dňa 23. 6. 2016 v Španej Doline

Zasadnutie členskej schôdze SZVK 12. 5. 2016 vo Vyhniach

Práca združenia bola v hodnotiacom období organizovaná v zmysle schváleného plánu činnosti SZVK.
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Kancelária SZVK informuje

Špania Dolina
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Kancelária SZVK informuje

Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
• Informácia o platení členských príspevkov a stav hospodárenia za obdobie I -VIII/2016
• Príprava XVIII. odborného seminára SZVK, konaného v dňoch 10. - 11. 11. 2016 v Novom Smokovci
• Informácia o programe osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, konaných dňa 9. 9. 2016

V hodnotenom období sa naďalej pozornosť venovala zapojeniu do činností súvisiacich s členstvom v UEPG, a to hlavne prostredníc-
tvom komisií pri UEPG a tiež aj informovanosti o ďalších aktivitách UEPG. Pozornosť sa venovala taktiež kvalite vyrábaného kameniva, 
organizovaniu odborných seminárov, publikačnej činnosti, účasti na odborných podujatiach naších partnerských zahraničných asociá-
cií, vydávaniu vlastného časopisu, podieľaniu sa na tvorbe príslušnej legislatívy, a to hlavne formou jej pripomienkovania a prezentovaniu 
kameniva medzi verejnosťou ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodnému stavebnému materiálu. Hlavným cieľom 
celého snaženia SZVK bola spokojnosť naších zákazníkov a vyššia technická a kvalitatívna úroveň vyrábaného kameniva.

Dňa 7. 4. 2016 sa konal VII. odborný seminár vo Vyhniach, nad ktorým prevzal záštitu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného 
banského úradu.

Seminár bol cielene zameraný na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri vykonávaní banskej 
činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Úlohou seminára bolo poukázať na konkrétnych prípadoch na najčastejšie poru-
šovanie predpisov zo strany ťažobných organizácií a tým prispieť k zníženiu úrazovosti.

Seminár bol určený pre vedúcich lomov, zmenových technikov a ďaľších technikov a manažérov, zúčastnených na banskej činnosti 
a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

Zasadnutie Rady združenia dňa 8. 9. 2016 v Banskej Štiavnici

VII. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK SO ZAMERANÍM NA BOZP A BP
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Kancelária SZVK informuje

V dňoch 8. a 9. septembra 2016 sa uskutočnili oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v starobylom banskom meste 
Banská Štiavnica.

V rámci osláv sa uskutočnili viaceré akcie:
• Šachtág (dňa 8. 9. 2016 od 19.00 hod.)
• Otvorenie osláv v kostole sv. Kataríny (dňa 9. 9. 2016 od 13.00 hod.)
• Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v réžii Ministerstva hospodárstva SR, 
Ministerstva životného prostredia SR, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborového zväzu pracovníkov baní, 

geológie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej komory, sa konali v Kultúrnom centre Banská Štiavnica dňa 9. 9. 2016 
od 15.00 hod. Na tomto slávnostnom zhromaždení boli udelené čestné odznaky ministra hospodárstva SR viacerým zamestnancom 
v odvetviach baníctva, hutníctva a geológie. 

Za naše SZVK boli udelené čestné odznaky ministra hospodárstva SR: 
Chovanovi Valeriánovi - „Za pracovnú vernosť“
Petričkovi Jurajovi - „Za pracovnú vernosť“

Oslavy sa skončili tradičným Salamandrovým sprievodom od 19.00 hod. za účasti domácích a zahraničních hostí.

OSLAVY DŇA BANÍKOV, GEOLÓGOV, HUTNÍKOV A NAFTÁROV
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NEPSI

DEKLARÁCIA PODPÍSANÁ PRI PRÍLEŽITOSTI
10. VÝROČIA DOHODY NEPSI

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

Konferencia pri príležitosti 10. výročia deklarácie NEPSI 

Signatári deklarácie NEPSI spoločne predstavili budúcnosť dohody NEPSI so zámerom dosiahnuť súlad 
s nadchádzajúcimi regulačnými opatreniami EÚ v oblasti dýchateľného kryštalického kremíka vznikajúceho na pracoviskách.

Dnes, 16. júna 2016, sa konala v Bruseli konferencia za účelom zhodnotenia úspechov “Dohody o ochrane zdravia pracovníkov prostredníc-
tvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického kremíka a produktov, ktoré ho obsahujú" po desiatich rokoch od jej podpisu.

Jedným z úspechov, ktoré boli preukázané v priebehu ostatných desiatich rokov je, že dohoda NEPSI je jedinečným nástrojom na zlepšenie 
ochrany zdravia pracovníkov vďaka opatreniam na zníženie úrovne množstva dýchateľného kryštalického kremíka, ktoré sú popísané v stále sa 
rozvíjajúcej Príručke dobrej praxe. 

Vyššie uvedení 15 signatári priemyselných odvetví spoločne tvoria NEPSI – európsku sieť pre oxid kremičitý, ktorá mala za úlohu: uľahčiť 
zavádzanie osvedčených postupov a opatrení na zníženie úrovne prašnosti a sledovať uplatňovanie dohody prostredníctvom ukazovateľov 
výkonnosti v doteraz piatich dvojročných hláseniach.

Dňa 13. mája 2016 európska komisárka Marianne Thyssen predložila návrh na revíziu smernice o karcinogénoch a mutagénoch na praco-
visku. Pri tejto príležitosti Komisia navrhla zahrnúť do prílohy I "Práca zahŕňajúca expozíciu dýchateľného kryštalického kremíku vznikajúceho 
v pracovnom procese" a stanoviť v prílohe III záväznú limitnú hodnotou pre dýchateľný kryštalický kremík ("respirabilná frakcia") 0,1 mg/m3.

Signatári NEPSI uznávajú návrh Komisie tejto záväznej limitnej hodnoty, ktorej cieľom je chrániť pracovníkov naprieč celou Európou.
Signatári NEPSI prejavili spokojnosť so znením odôvodnenia č. 6 navrhovanej zmeny smernice o karcinogénoch a mutagénoch na pracovis-

ku, ktoré potvrdilo rolu Príručky dobrej praxe NEPSI "ako hodnotného nástroja pri dopĺňaní regulačných požiadaviek a podpore ich implemen-
tácie do praxe“.

Počas konferencie, pri príležitosti tohto míľnika zmluvy NEPSI, sa komisárka Thyssen vyjadrila: 
[...] "Dohoda NEPSI je pravdivé svedectvo o sociálnom dialógu na úrovni EÚ v akcii ". [...] Podpísanie tejto dohody bol veľmi dôležitý krok 

k posilneniu ochrany pracovníkov v celej Európskej únii. [...] Dohoda bola a stále je doplnením európskej legislatívy v oblasti ochrany zdra-
via pracovníkov.

Je to naša spoločná snaha vytvoriť kultúru dodržiavania jasných a vykonateľných pravidiel. [...]
Stanovenie limitných hodnôt prostredníctvom právnych predpisov EÚ má zásadný význam pre ochranu zdravia zamestnancov. Dôležitá 

je však kvalita vykonávania a presadzovania zásad na každej úrovni - v každom lome, na každej stavbe – ktorá určí množstvo zachránených 
životov. Úspech NEPSI je poháňaný skutočnou hodnotou prístupu zdola nahor“.

Signatári NEPSI týmto vyjadrujú a potvrdzujú vôľu pokračovať v spolupráci za účelom naďalej zvyšovať ochranu zdravia pracovníkov, a vôľu 
uistiť sa, že dohoda NEPSI je užitočným nástrojom pri dosahovaní súladu s navrhovanými regulačnými opatreniami. Dohoda NEPSI je vždy 
otvorená pre nových signatárov.

                                        16. júna 2016                           Preložila: Ing. Eva Berková – manažérka OŽP, spol. EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
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UEPG

www.crhslovakia.com

www.kamenolomy.sk 

V KAMENIVE
SA VYZNÁME.
SME CRH.
Vyrábame a zabezpečujeme predaj kvalitného certifi kovaného kameniva rôznej zrnitosti.

Strategickým rozmiestnením našich prevádzok sme schopní zabezpečiť požiadavky

zákazníkov na odber štrkopieskov na celom území Slovenska.

Velké Úľany | Podunajské Biskupice | Geča | Orlov 

Mníchova Lehota | Hubina | Jablonica
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Novela zákona

NÁVRH NOVELY ZÁKONA č. 258/2011 Z. z.
O TRVALOM UKLADANÍ OXIDU UHLIČITÉHO 

DO GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Boris Antal a Ivan Mesarčík
sekcia geológie a prírodných zdrojov - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia SR predkladá do legisla-
tívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologic-
kého prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Zmeny a doplnenia predkladané v návrhu zákona sú výsledkom 
snahy o komplexné odstránenie predpokladaného nesúladu vnút-
roštátnych transpozičných opatrení so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom 
ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 
85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/
ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a na-
riadenia (ES) č. 1013/2006 (ďalej len „smernica“) a zohľadňujú po-
žiadavky Európskej komisie v rámci prípadu EU Pilot č. 8563/16/
CLIM a snahu o precizáciu transpozície smernice.

Klimatické zmeny predstavujú jednu z najvážnejších globálnych 
hrozieb, ktorá môže mať za následky nielen nezvratné poškodenie 
životného prostredia, ale taktiež nedozerné hospodárske a soci-
álne dôsledky. Preto v roku 2007 na zasadnutí Európskej rady 
v marci 2007 hlavy štátov a vlád členských štátov EÚ odsúhlasili 
hlavné ciele týkajúce sa klímy a energetiky:

• zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 minimálne 
o 20 %, v prípade medzinárodnej dohody o znížení emisií 
pôjde o zníženie emisií o 30 %;

• 20 % podiel OZE v rámci spotreby energie Európskej únie 
do roku 2020 vrátane 10 % podielu biopalív.

Reakciou na vyššie uvedené globálne výzvy bol tzv. klima-
ticko-energetický balíček, ktorý Európska komisia predstavila 
23. januára 2008. Okrem snahy o zníženie emisií skleníkových 
plynov boli predostreté aj návrhy na nové pravidlá smerujúce 
k zvýšeniu energetickej efektívnosti a najmä posilneniu energetickej 
bezpečnosti únie. Balíček pozostáva zo 4 legislatívnych návrhov: 

1. smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov, 

2. revízia smernice o obchodovaní s emisiami, 
3. rozhodnutie stanovujúce ciele pre jednotlivé členské krajiny 

na znižovanie emisií v sektoroch nepodliehajúcim obchodo-
vaniu s emisiami a 

4. smernica o zachytávaní a skladovaní uhlíka.

Cieľom navrhovanej smernice týkajúcej sa zachytávania a skla-
dovania uhlíka (CCS – Carbon Capture and Storage) je podporiť 
túto novú technológiu, keďže v najbližšej budúcnosti sa EÚ neza-

obíde bez uhlia ako jedného z hlavných zdrojov energie. Jej zá-
merom je vytvoriť taký legislatívny rámec, ktorý podporí investície 
do CCS a nastaví parametre tak, aby emitentom v oblasti výroby 
energie bolo výhodnejšie podporovať túto technológiu, namiesto 
nákupu povolení na emisie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES 
z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého bola 
v roku 2009 schválená Európskym parlamentom a v legislatív-
nej lehote dvoch rokov bola transponovaná v podobe zákona 
č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologic-
kého prostredia, ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej 
republiky v roku 2011. 

Zákon o geologickom ukladaní oxidu uhličitéhohlavne rieši 
zásady novovytvoreného legislatívneho prostredia, ako to, kto 
je povinný sa riadiť uvedeným zákonom, za akých geologických 
a legislatívnych podmienok je možné zriadiť úložisko, stanovuje 
podmienky ukladania prúdu oxidu uhličitého, režim finančného 
zabezpečenia zriadenia ako aj uzavretia úložiska a samozrejme aj 
vzťah ku životnému prostrediu cez úpravu príslušného zákona. 

Dodržiavať zákon je povinný každý prevádzkovateľ, ktorý pre-
vádzkuje stacionárny zdroj s nominálnym elektrickým výkonom 
väčším ako 300 MW a ktorý musí mať „priestor“ na ukladanie 
a fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba zodpovedná 
za trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia.
Zákon sa nevzťahuje na ukladanie na účely výskumu, vývoja ale-
bo testovania nových zariadení a technologických postupov pod 
100 000 t CO2. Zákon zakazuje ukladať do vodného útvaru, pre-
dovšetkým do morí a oceánov.

Za úložisko sa nepovažujetaká prírodná horninová štruktú-
ra a iný podzemný priestor, ktorý je dôvodne uprednostnený na 
prieskum, ťažbu a skladovanie uhľovodíkov, geotermálne využitie, 
ukladanie rádioaktívnych odpadov a iných odpadov v podzemných 
priestoroch alebo na akékoľvek iné možnosti využitia podzemia 
na energetické účely, vrátane možností, ktoré sú strategické pre 
bezpečnosť dodávok energie alebo rozvoja obnoviteľných zdrojov 
energie, horninová štruktúra s významnými zásobami podzem-
ných vôd, vrátane prírodných liečivých a prírodných minerálnych 
zdrojov.

Úložiskom je vymedzená oblasť v rámci konkrétnej geologickej 
jednotky, kde sa ukladá oxid uhličitý, kde sú vybudované súvisia-
ce povrchové a vtláčacie zariadenia a kde na základe výsledkov 
ložiskového geologického prieskumu a podmienok povolenia na 
ukladanie neexistuje významné riziko úniku a významné riziko 
pre verejné zdravie alebo pre životné prostredie. V hydraulickej 
jednotke môže byť situovaných viacero úložísk, ak pri vzájomnom 
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pôsobení tlaku vtláčaného oxidu uhličitého je každé z nich vhodné 
na ukladanie.

Legislatívna schéma vzniku úložiska pozostáva z niekoľkých kro-
kov. Prvým krokom je získanie povolenie na geologický prieskum 
úložiska, za ktorý sa považuje ložiskový geologický prieskum 
a môže ho vykonávať osoba s oprávnením na ložiskový prieskum.
Druhým krokom je vysporiadanie evidovaných zásob, výpočet ob-
jemu štruktúry a získanie rozhodnutia Komisie pre schvaľovanie 
zásob nerastov. Tretím krokom je udelenie osvedčenia o vhodnosti 
prírodnej horninovej štruktúry na podzemné uskladňovanie. Štvr-
tým krokom je získanie povolenia na ukladanie na základe žiadosti 
prevádzkovateľa a rozhodnutia príslušného obvodného banského 
úradu na území ktorého je väčšia časť úložného komplexu.

Ukladaný prúd oxidu uhličitého musí spĺňať viacero podmienok, 
ako to, že musí pozostávať prevažne z oxidu uhličitého (min 95 %), 
musí obsahovať minimálne množstvo látok, ktoré môžu pôsobiť 
deštruktívne na prepravnú sieť (max 0,01 % NOx, SO2, pevné čas-
tice), nesmie obsahovať vodu, odpad v tuhom stave, kvapalnom 
stave, roztoku alebo suspenzii, môže obsahovať náhodne viaza-
né látky z procesu zachytávania alebo stopové látky dodávané za 
účelom monitorovania a overovania úniku oxidu uhličitého, ak sa 
neovplyvní primárna tesnosť štruktúry alebo technológia preprav-
nej siete, nevyskytne sa riziko ohrozenia verejného zdravia alebo 
ohrozenia životného prostredia.

Finančná náročnosť zachytávania a ukladania CO2 a zabez-
pečenie korektnosti si vyžaduje vytvoriť mechanizmus aby boli 
zabezpečené všetky povinnosti žiadateľa spojené so zriadením 
a prevádzkovaním úložiska vrátane povinností pri uzatvorení úlo-
žiska, ako aj povinnosti viažuce sa k etape po uzavretí. Uvedený 
mechanizmus spočíva v dokladovaní finančnej zábezpeky pre-
vádzkovateľom splniť predpokladaný rozsah činností uvedených 
v žiadosti. Výška finančnej zábezpeky a jej existencia sa ustanoví 
a dokladuje pred udelením povolenia na ukladanie, a teda pred 
samotným začatím ukladania CO2.

Prevádzka, ale najmä stabilizácia úložiska po jeho uzavretí má 
bezprostredný vplyv na životné prostredie. Mineralizácia uložené-
ho oxidu uhličitého v horninovom prostredí alebo je absorpcia vo 
zvodnenom kolektore sa odhaduje na niekoľko desiatok rokov až 
niekoľko stoviek rokov. Preto je potrebný dôsledný dohľad na uza-
tvárenie úložiska, ako aj po jeho uzavretí.

Po „bezproblémovom“ uzavretí úložiska všetky povinnosti sú-
visiace s monitorovaním a nápravnými opatreniami aj s vrátením 
emisných kvót vykonáva z vlastného podnetu alebo na zákla-
de žiadosti prevádzkovateľa príslušný orgán, a to až vtedy, ak je 
zabezpečená tesnosť štruktúry, uplynulo najmenej 20 rokov od 
uzavretia úložiska, pokiaľ príslušný orgán nestanoví, že opatrenie 
bolo splnené pred ukončením tohto obdobia, bol splnený finanč-
ný záväzok a úložisko bolo uzavreté a vtláčacie zariadenie bolo 
odstránené.

Ak boli splnené uvedené podmienky, Hlavný banský úrad vydá 
rozhodnutie o prechode zodpovednosti na príslušný orgán. Po na-
dobudnutí účinnosti rozhodnutia o prechode zodpovednosti prí-
slušný orgán má možnosť vymáhať od prevádzkovateľa náhradu 
nákladov potrebných na vykonanie nápravných opatrení, ak pre-
vádzkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti nedodržiaval povin-
nosti vyplývajúce z povolenia na ukladanie, alebo ak v súhrnnej 
správe uviedol neúplné údaje a zatajil podstatné a dôležité infor-
mácie.

V prípade, keď si prevádzkovateľ neplní svoje povinnosti, úložis-
ko sa uzavrie „mimoriadne“ a prechod zodpovednosti na príslušný 
orgán nastane, ak je zabezpečená tesnosť štruktúry, úložisko bolo 
uzavreté a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.

S uzavretím úložiska a prechode zodpovednosti za úložisko 
je bezprostredne spojené aj financovanie jeho monitorovania 
a činností v etape po jeho uzavretí. Pred nadobudnutím účinnosti 
rozhodnutia o prechode zodpovednosti poukáže prevádzkovateľ 
na osobitný účet príslušného orgánu finančnú úhradu, ktorá sa 
použije na práce spojené so zabezpečovaním primárnej tesnosti 
úložiska a monitorovania úložného komplexu po dobu 30 rokov. 
V prípade, keď si prevádzkovateľ neplní svoje povinnosti, náklady 
na uzavretie úložiska a následné činnosti po uzavretí sú hradené 
z jeho finančnej zábezpeky, ktorú musel zložiť v prospech prísluš-
ného orgánu pred udelením rozhodnutia na zriadenie a prevádzku 
úložiska. 

Zachytávanie a ukladanie CO2 súvisí tiež s pridelenými emis-
nými kvótami. Prevádzkovateľ, alebo príslušný orgán počas pre-
vádzky, alebo po uzavretí úložiska je povinný v prípade úniku vrátiť 
emisné kvóty do registra kvót, zaslať overenú správu obvodnému 
úradu životného prostredia za konkrétny rok a zaslať potvrdenie 
obvodného úradu životného prostredia správcovi registra.

Vo vzťahu ku posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ob-
jekty a zariadenia podliehajú povinnému hodnoteniu, ak sa bude 
ukladať viac ako 1 000 000 t/rok CO2, svetlosť potrubia bude 
väčšie ako 800 mm, dĺžka potrubia bude väčšia ako 40 km a bude 
sa zachytávať viac CO2 ako 1 500 000 t/rok.

V máji 2016 Európska komisia vyjadrila predpokladaný nesúlad 
vnútroštátnych transpozičných opatrení so smernicou v žiadosti 
EU Pilot č. 8563/16/CLIM – geologické ukladanie oxidu uhliči-
tého. Z toho dôvodu bol zákon podrobený revízii a konfrontovaný 
so znením smernice. Výsledkom revízie je návrh novely zákona 
258/2011 Z. z. a doplnení zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorého 
sa problematika ukladania oxidu uhličitého do geologického pros-
tredia a legislatívne postupy s tým spojené tiež dotýkajú.

V rámci prehodnotenia zákona ide najmä o upresnenie, 
v ktorých oblastiach nie je dovolené ukladanie CO2. Spresnenie 
vzťahu ku posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, ktoré sa 
v dôsledku viacerých novelizácii zákona dostalo mimo pôvodného 
znenia legislatívnej normy prijatej v roku 2011. Pri spôsobe mo-
nitorovania úložiska sa detailnejšie rozviedli objekty, ktoré budú 
monitorované o „vtláčacie zariadenia“, „mraku oxidu uhličitého“; 
zložky životného prostredia boli doplnené o „pitnú vodu“, „obyva-
teľov“ a „používateľov okolitej biosféry“.

Pri prechode zodpovednosti za uzavreté úložisko na príslušný 
orgán sa spresnili podmienky prechodu o „aktualizované požia-
davky na zapečatenie úložiska a odstránenie vtláčacích zariade-
ní“. Podľa požiadaviek Európskej komisie boli rozsahy činností 
ako prieskum, kontrola, monitoring a pod. detailnejšie rozpísa-
né o „okolité oblasti“, „nadložie a hydraulicky prepojené oblasti 
a kvapaliny“. Podľa znenia geologického zákona bolo spresnené, 
že počas vydávania povolenia na ukladanie nemôže byť určené 
nové prieskumné územie na dané úložisko. 

Predpokladáme, že navrhovaná legislatívna úprava nadobudne 
účinnosť začiatkom roku 2017.

Novela zákona
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Výroba kameniva na Slovensku a v Európe

HLAVNÉ UKAZOVATELE PRIEMYSLU VÝROBY 
KAMENIVA NA SLOVENSKU A V EURÓPE

Ing. Pavol Kňaze, CSc.,
Slovenské asociácia výrobcov transportbetónu

Úvod
Slovenské združenie výrobcov kameniva je členom Európskej 

asociácie výrobcov kameniva (UEPG), preto je určite zaujímavé 
porovnať vybrané parametre výroby kameniva na Slovensku a v 
Európe. UEPG dodržuje prísne pravidlá Európskeho protimono-
polného úradu a preto zverejňuje UEPG výsledky vždy s onesko-
rením minimálne o jeden rok. V súčasnosti sú dostupné údaje za 
rok 2014, údaje za rok 2015 sa predkladali UEPG v septembri 
2016 a budú publikované až začiatkom roku 2017.

Výsledky výrobcov kameniva na Slovensku za rok 2015 sú nám 
už známe a boli mimoriadne dobré. Pre korektnosť porovnanie eu-
rópskych a slovenských parametrov výroby kameniva je vykonané 
na úrovni roku 2014, pre úplnosť však uvádzame aj slovenské vý-
sledky za rok 2015. V tradičných členských krajinách UEPG me-
dziročné výkyvy vo výrobe kameniva nie sú zvyčajne tak veľké, 
aké občas zaznamenávame na Slovensku, takže porovnanie aj za 
použitia údajov z roku 2015 je užitočné.

Charakteristika vývoja spotreby kameniva u členov UEPG 
v roku 2014

V tabuľke 1 je uvedená výroba kameniva v roku 2014 u čle-
nov UEPG. V roku 2014 vyrobili členovia UEPG 3,766 miliárd ton 
kameniva (čo je nárast oproti roku 2013 o 2,2 %), vo 28 099 vý-
robniach v celkovej hodnote vyše 15 miliárd €. Týmto je kame-
ňopriemysel ďaleko najväčšie ťažobné odvetvie v Európe (mimo 
energetického ťažobného priemyslu). V členských krajinách EU + 
EFTA sa vyrobilo 2,647 miliárd tón kameniva, čo je nárast oproti 
roku 2013 o 1,5 %. Priemerná spotreba kameniva na 1 obyvateľa 
bola v členských krajinách UEPG – 4,9 t (u členov EU + EFTA 
bola o niečo vyššia – 5,1 t). Z použitého kameniva bolo 90,8 % 
kameniva ťaženého z prírodných zdrojov a 9,2 % predstavovalo 
ostané kamenivo, z ktorého bolo 6,1 % recyklované kamenivo, 
1,6 % umelo vyrábané kamenivo a 1,5 % kamenivo ťažené z mora. 
Kamenivo ťažilo a vyrábalo okolo 16 800 spoločností (väčšinou 
išlo o malé a stredné podniky, tzv. SME), ktoré zamestnávali okolo 
195 000 zamestnancov.

Krajina UEPG
členstvo

Celkový
počet

výrobcov

Celkový
počet

štrkovní 
a lomov

Ťažba: štrk
a piesok

(mil.t.)

Ťažba:
stavebný
kameň
(mil.t.)

Kamenivo 
z mora
(mil.t.)

Umelé
kamenivo

(mil.t)

Recyklované 
kamenivo

(mil.t.)

Znovu 
použité 

kamenivo 
na stavbách

(mil.t.)

Celková 
spotreba
kameniva 

(mil.t.)

Albánsko nečlen 130 130 8 3 0 0 0 0 10
Rakúsko riadny 1068 1362 63 33 0 2 4 0 102
Belgicko riadny 79 112 13 45 6 1 15 0 81
Bosna-Herceg. nečlen 15 30 9 3 0 0 0 0 12
Bulharsko pridružený 217 295 11 19 0 0 1 0 32
Chorvátsko riadny 170 250 3 14 0 0 0 0 17
Cyprus riadny 24 24 0 4 0 0 0 0 4
Česká rep. nečlen 167 371 18 36 0 0 0 0 54
Dánsko riadny 214 337 33 0 5 0 2 0 41
Estónsko pridružený 190 280 7 5 0 0 0 0 11
Fínsko riadny 567 2530 32 47 0 0 1 0 81
Francúzsko riadny 1454 2663 120 199 7 3 20 5 354
Nemecko riadny 1481 2960 240 211 10 30 68 5 564
Grécko pridružený 140 192 0 38 0 0 0 0 38
Maďarsko pridružený 461 760 49 14 0 0 0 0 63
Island pridružený 28 56 2 0 0 0 0 0 3
Izrael pričlenený 34 69 46 0 0 0 0 0 46
Írsko riadny 104 430 5 21 0 0 0 0 26
Taliansko nečlen 1120 1800 61 86 0 0 5 0 152
Lotyško riadny 55 105 12 2 0 0 0 0 14
Litva nečlen 70 205 7 3 0 0 0 0 10
Luxembursko pridružený 7 13 0 1 0 3 0 0 4
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Krajina UEPG
členstvo

Celkový
počet

výrobcov

Celkový
počet

štrkovní 
a lomov

Ťažba: štrk
a piesok

(mil.t.)

Ťažba:
stavebný
kameň
(mil.t.)

Kamenivo 
z mora
(mil.t.)

Umelé
kamenivo

(mil.t)

Recyklované 
kamenivo

(mil.t.)

Znovu 
použité 

kamenivo 
na stavbách

(mil.t.)

Celková 
spotreba
kameniva 

(mil.t.)

Macedónsko nečlen 8 15 4 2 0 0 0 0 6
Malta nečlen 5 10 0 1 0 0 0 0 2
Čierna hora nečlen 7 12 1 1 0 0 0 0 2
Holandsko riadny 250 185 34 0 14 0 25 0 73
Nórsko riadny 853 972 14 66 0 0 2 0 82
Poľsko pridružený 1711 2722 146 64 1 10 7 6 234
Portugalsko riadny 240 271 6 23 0 0 0 0 29
Rumunsko riadny 950 1090 52 31 0 0 0 0 82
Rusko nečlen 1181 1485 250 300 0 0 0 0 550
Srbsko nečlen 20 65 11 6 0 0 0 0 17
Slovensko riadny 209 256 10 14 0 0 0 1 25
Slovinsko pridružený 123 154 3 8 0 0 0 0 11
Španielsko riadny 990 1845 20 71 0 0 1 0 92
Švédsko riadny 481 1391 11 66 0 2 0 0 79
Švajčiarsko riadny 535 530 42 5 0 0 5 0 52
Turecko riadny 750 780 45 430 2 0 0 0 477
Veľká Británia riadny 716 1342 49 113 12 10 51 2 237
39 krajín UEPG 16824 28099 1434 1985 58 61 209 19 3766
EU-28 + EFTA 14679 25513 1061 1241 56 61 209 19 2647
len EU-28 krajiny 13263 23955 1004 1169 56 61 202 19 2510

 
Tabuľka 1 Výroba kameniva u členov UEPG v roku 2014

Obrázok 1: Percentuálny vývoj výroby kameniva u členov UEPG, na Slovensku a u členov SZVK v rokoch 2010 – 2015

Ak sa porovná vývoj medzi rokmi 2013/2014, došlo v roku 2014 
u členov UEPG k 2,2 %-tnému nárastu výroby kameniva. Na Slo-
vensku však medziročne došlo až k 16,8 % nárastu. Ak sa porovná 
spotreba kameniva (v porovnateľných krajinách – členov UEPG) s 

rokom najväčšej spotreby kameniva, ktorým bol rok 2008, doš-
lo odvtedy k poklesu spotreby o cca. 25 %. Percentuálne zmeny 
výroby kameniva u členov UEPG, na Slovensku a u členov SZVK 
v rokoch 2010 – 2015 sú zobrazené na obrázku 1.
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Obrázok 2: Odhadovaný vývoj spotreby kameniva v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014

Odhady spotreby kameniva v roku 2015 – pozri obrázok 2 (od-
had bol vykonaný v septembri 2015 a dá sa očakávať, že sa už 
veľmi blíži k očakávaným výsledkom roku 2015, údaj za Slovensko 
reprezentuje už skutočný nárast) signalizovali ďalší mierny pokles 
spotreby kameniva u členov UEPG o 1,1 %. Ako je vidieť z obrázku 
2 – polovica členov UEPG očakávala ďalší pokles spotreby ka-
meniva v roku 2015, ale súčasne sa už očakával nárast u druhej 
polovice členov UEPG. Situácia na Slovensku bola za posledné 

dva roky veľmi priaznivá a dvojciferné medziročné rasty znamenali 
zvýšenie výroby kameniva oproti roku 2013 o cca. 35 %. Týmto sa 
podarilo priblížiť sa aj k doterajšej najvyššej výrobe kameniva na 
Slovensku, ktorá bola v roku 2008 - 32,8 mil. t (výroba kameniva 
v roku 2015 už predstavovala cca. 88 % výroby kameniva v re-
kordnom roku 2008). Žiaľ, odhady pre rok 2016 sú však už menej 
priaznivé a v tomto stúpajúcom trende sa veľmi pravdepodobne už 
nebude pokračovať.

Obrázok 3: Podiel rôznych druhov kameniva na jeho celkovej spotrebe v roku 2014 u členov UEPG

Hlavné ukazovatele výroby kameniva u členov UEPG 
v roku 2014

UEPG má snahu zapojiť čo najvyšší počet štátov do činnosti 
UEPG. O toto sa veľkou mierou zaslúžil pán Jim O´Brien, býva-
lý prezident UEPG, ktorý dosiahol výrazné zvýšenie počtu čle-
nov UEPG a aj posilnenie ich vzájomnej spolupráce (konferenciu 
SZVK navštívil v roku 2012). Žiaľ hospodárska kríza v minulých 
rokoch spôsobila, že z finančných dôvodov boli prinútené vystúpiť 
z UEPG niektoré významné krajiny, napr. Taliansko. Prehľad 
o forme členstva v UEPG je uvedený v tabuľke 1. V súčasnosti 
má UEPG 39 členov, má k dispozícii štatistické výsledky všetkých 
28 členov EÚ a členov EFTA a tiež výsledky o výrobe kameniva 
v Turecku, Izraeli a Rusku.

Z celkového množstva spotrebovaného kameniva v roku 2014 
bolo 1,434 miliardy ton prírodného ťaženého kameniva; 1,985 mi-
liardy ton drveného kameniva; 58 mil. t kameniva z mora; 228 mil. t 
recyklovaného kameniva (či už použitého na podkladové konštruk-
cie pri výstavbe ciest, budov alebo na výrobu betónu) a 61 mil. t
umelého kameniva (medzi ktoré patrí napr. hrubá vysokopecná 
troska použitá ako náhrada kameniva) – pozri obrázok 3. Tento 
pomer spotreby jednotlivých druhov kameniva sa v jednotlivých 
krajinách z roka na rok mení, ale na úrovni priemeru UEPG je za 
posledné 3 roky temer stabilný.

Výroba kameniva na Slovensku a v Európe
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Obrázok 4: Spotreba kameniva na 1 obyvateľa v jednotlivých členských štátoch UEPG

Porovnanie výsledkov Slovenska s členskými krajinami 
UEPG

UEPG má snahu zapojiť čo najvyšší počet štátov do činnosti.
Zaujímavým ukazovateľom je priemerná výroba kameniva v jednej 
výrobni v jednotlivých členských štátoch UEPG. Priemer v UEPG 
bol 134 tis. t, na Slovensku to bolo len 99 tis. t, z toho vyplýva, že 
výrobne na Slovensku majú oveľa menšiu priemernú ročnú výrobu 
kameniva. V roku 2015 však už boli dosiahnuté lepšie výsledky – 
výroba kameniva na 1 výrobňu kameniva sa zvýšila už na 111 tis. t.

Členovia národných asociácií v jednotlivých krajinách UEPG 
v Európe predstavujú najvyspelejších výrobcov kameniva v danej 
krajine a preto dosahujú aj vyššiu výrobu v jednej výrobni - v po-
rovnaní s celoštátnym priemerom. U členov UEPG to bolo v roku 
2014:180 tis. t na jednu výrobňu. U členov SZVK dosiahla ročná 
výrobu na jednu výrobňu 165 tis. t, čo je o niečo menej ako je 
priemer u členov UEPG - pozri obrázok 5. V roku 2015 však už 
dosiahla výroba na jednu výrobňu 192 tis. t.

Najzaujímavejším ukazovateľom pri porovnaní členských štá-
tov UEPG je výroba kameniva na 1 obyvateľa, táto je zobrazená 
na obrázku 4. Priemerná výroba za všetky členské štáty UEPG 
v roku 2014 bola 4,9 tony kameniva na obyvateľa (v roku 2007 to 
bolo 7,2 tony). Na Slovensku bola táto výroba 4,7 t/obyvateľ, čím 
sa blížila k priemeru členov UEPG. V roku 2015 sa však zvýšila 
na 5,3 t/obyvateľ a bude pravdepodobne nad priemerom členov 
UEPG. Celkove poklesol počet spoločností vyrábajúcich kame-
nivo v krajinách EU+EFTA z cca. 22 000 v roku 2007 na cca. 
14 700 v roku 2014, čo bolo spôsobené poklesom výroby, 
ale hlavne určitou konsolidáciou v tomto odvetví – vznikali väčšie 
spoločnosti na výrobu kameniva. Celkový počet výrobní kameniva 
v členských krajinách EU+EFTA sa pohybuje okolo 25 500 a od 
roku 2007 sa výrazne nezmenil. Pravdepodobne je to spôsobené 
snahou udržať pri živote jednotlivé výrobne napriek poklesu ťažby 

v nich, s cieľom výrobcu udržať si povolenia pre ťažbu. Počet pra-
covníkov, ktorým dáva prácu odvetvie kameňopriemyslu sa odha-
duje v roku 2014 na cca. 269 000, pričom vlastní zamestnanci 
predstavovali cca. 195 000 zamestnancov a subdodávatelia cca. 
74 000 zamestnancov (subdodávatelia zabezpečujúci dopravu 
kameniva a rôzne externé služby, prípadne sú využívaní aj pre 
vlastné zabezpečenie ťažby a výroby kameniva). Vlastní pracovníci 
zamestnaní u členov národných asociácií predstavovali v UEPG 
v priemere 36 % všetkých zamestnancov v kameňopriemysle v prí-
slušnom štáte.

Na Slovensku bolo pri ťažbe kameniva v roku 2015 zamest-
naných 2061 vlastných zamestnancov (z toho pri ťažbe a výrobe 
drveného kameniva 1323 pracovníkov a pri ťažbe a spracovaní štr-
kopieskov 738 pracovníkov).

Výroba kameniva na Slovensku a v Európe
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Obrázok 5: Objem ročnej výroby kameniva na jednu výrobňu u jednotlivých národných združení výrobcov kameniva – členov UEPG.

Obrázok 6: Objem ročnej výroby kameniva na jedného pracovníka u jednotlivých národných združení výrobcov kameniva – členov UEPG

Ak sa pozrieme na priemerný počet pracovníkov v jednej vý-
robni kameniva (údaj len za členov národného združenia výrobcov 
kameniva v danej krajine - tieto údaje sú spoľahlivejšie ako údaje 
za celý štát, pretože v mnohých krajinách neexistuje presné sle-
dovanie štatistických údajov o výrobe kameniva za rok, tak ako to 
robí HBÚ u nás), je zrejme že väčšinu týchto výrobní je možné de-
finovať ako malé a stredné podniky (SME). Priemerný počet vlast-
ných pracovníkov na jednu výrobňu u člena národnej organizácie 
výrobcov kameniva je v UEPG – 8,0 pracovníka (na Slovensku je 
to 11,5 pracovníka) – čiže máme o cca. 40 % viacej pracovníkov 
v jednej výrobni. Pre úplnosť uvádzame aj údaje za celú krajinu, 
u členov UEPG je priemerný počet vlastných pracovníkov na 1 vý-
robňu 6,9 pracovníka (na Slovensku je to 8,0 pracovníka).

Dôležitým hospodárskym ukazovateľom je výroba kameniva 
na 1 vlastného pracovníka u člena národného združenia výrobcov 
v danej krajine (údaje za celú krajinu neuvádzame, lebo v mno-
hých krajinách sú len odhadované, zatiaľ čo u národných združení 
sú presne zisťované) – pozri obrázok 6. U členov UEPG to bolo 
v roku 2014 - 22,5 tis. t ročne, u členov SZVK to bolo skoro 
o 36 % menej - 14,4 tis. t. V tomto veľmi dôležitom ukazovateli 
produktivity práce nevyznieva porovnanie (napriek nižším platom 
na Slovensku) veľmi priaznivo. V roku 2015 sa však už výroba na 
1 pracovníka zvýšila na 17,4 tis. t, čím dosahovala 77 % priemernej 
výroby na 1 pracovníka v národných organizáciách členov UEPG.

Výroba kameniva na Slovensku a v Európe
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Obrázok 7: Závislosť spotreby kameniva na 1 obyvateľa v závislosti od HDP krajiny

Obrázok 8: Závislosť spotreby kameniva na 1 obyvateľa od „indexu hornatosti“ krajiny

Ukazuje sa, že spotreba kameniva na obyvateľa v jednotlivých 
štátoch – členoch UEPG je do značnej miery závislá od veľkosti 
HDP na obyvateľa v danej krajine. Táto závislosť (podľa výsled-
kov roku 2014) je zobrazená v obrázku 7, kde je tento trend jas-

ne viditeľný (Slovensko sa v tomto smere nachádza presne na 
tejto červenej krivke závislosti – spotreba: 4,7 t/obyvateľ; HDP: 
14 800 €/obyvateľ v roku 2013).

Po prvýkrát sa zisťovala tiež závislosť spotreby kameniva od 
hornatosti krajiny. Napr. Slovensko má „index hornatosti“ – 5,0 
(Poľsko -1,0; Maďarsko – 1,1, Švajčiarsko – 15,0). Táto závislosť 
je zobrazená v obrázku 8. Slovensko sa pri použití tohto ukazo-

vateľa nachádza tesne pod červenou krivkou závislosti – spotreba 
4,7 t/obyvateľ v roku 2014; index hornatosti - 5,0). Dosiahnutou 
spotrebou kameniva na 1 obyvateľa v toku 2015 – 5,3 t/obyvateľ 
by sme sa však nachádzali už priamo na tejto krivke závislosti.

Výroba kameniva na Slovensku a v Európe
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Obrázok 9: Podiel národnej organizácie výrobcov kameniva na celkovej výrobe kameniva v danej krajine.

Výroba kameniva u členov SZVK má významný podiel na celko-
vej výrobe kameniva na Slovensku, čo dokazuje podiel na celkovej 

výrobe, ktorý predstavoval v roku 2014 - 52 %, pričom priemerný 
podiel u členov UEPG bol 37 % - pozri obrázok 9.

Záver
Trend vývoja výroby kameniva na Slovensku bol v posledných 

dvoch rokoch veľmi priaznivý. Prispelo k tomu hlavne zvýšené vyu-
žívanie eurofondov pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Preto 
porovnanie výsledkov výrobcov kameniva v Európe a na Sloven-
sku vyznieva veľmi priaznivo pre Slovensko. Škoda je len to, že 
podľa názoru viacerých výrobcov kameniva tento vysoko priaznivý 
trend je už nepravdepodobný v roku 2016. 

Čo sa týka porovnania vybraných ukazovateľov charakterizujú-
cich výrobu kameniva na Slovensku možno konštatovať, že Slo-
vensko dosahuje výsledky blížiace sa k priemetu UEPG. Ročná 
výroba v jednej výrobni kameniva na Slovensku u členov SZVK 
bola v roku 2014 len o cca. 8 % nižšia oproti priemeru v UEPG 
(v roku 2015 už bola vyššia), máme však väčší počet pracovníkov 
v jednej výrobni ako je priemer UEPG. Ročná výroba na 1 pracov-
níka bola v roku 2012 polovičná oproti priemeru v UEPG, v roku 
2015 však už dosiahla 77 % priemernej výroby na 1 pracovníka 
v národných organizáciách výrobcov kameniva v UEPG. 

Ukazuje sa závislosť spotreby kameniva od HDP v danej kra-
jine a tiež od „indexu hornatosti krajiny“, čo v prípade Slovenska 
plne platí – výška spotreby kameniva na Slovensku sa nachádza 
v oboch prípadoch na uvádzaných krivkách závislosti.

Literatúra:
Štatistické údaje UEPG za rok 2010 – 2014
Štatistické údaje HBÚ a SZVK za rok 2014 a 2015
Jim O´Brien: Analýza ukazovateľov UEPG za rok 2014 

Výroba kameniva na Slovensku a v Európe
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BANÍCKA HISTÓRIA BANSKEJ ŠTIAVNICE

Ing. Ľubomír Lužina,
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 

Banská Štiavnica je považovaná za najstaršie banské mesto na 
Slovensku. Mestské privilégium bolo Banskej Štiavnici udelené 
najneskôr v rokoch 1237-1238. Privilégium udelilo mestu správnu 
autonómiu, právo slobodného dobývania rúd a právo vydávať šta-
túty. Aj výsadná listina Banskej Bystrice z roku 1255 sa inšpirovala 
práve Banskoštiavnickým privilégiom.

Pred 13. storočím sa predpokladá existencia dvoch osád. Star-
šej osady v údolí potoka Štiavnica a mladšej na vrchu Glanzen-
berg. Už vtedy bola v meste rozvinutá cirkevná organizácia repre-
zentovaná murovanými kostolmi. Mesto vlastnilo územie bohaté na 
drahé kovy a lesy, ktoré boli dôležité pre rozvoj baníctva. Najstar-
šie pôvodné osady okolia Banskej Štiavnice boli Hodruša, Banská 
Belá, Vyhne, Banky, Vindšachta, Štefultov a Banský Studenec. 

Skôr ako sa však začneme venovať histórii baníctva v tomto 
kraji, musíme sa vrátiť zhruba o 16 miliónov rokov dozadu. Vtedy 
vytvárala príroda podmienky pre neskorší vznik baníctva.

Na dnešnom území Banskej Štiavnice sa nachádzal obrovský 
stratovulkán – komplikovaná sopka, v ktorej sa striedajú obdobia 

aktívnej činnosti s dlhými prestávkami takzvaného spánku. Ten-
to Štiavnický stratovulkán, najväčší v strednej Európe, bol zhruba 
o tri kilometre vyšší ako je súčasná krajina a zaberal územie od 
Levíc po Zvolen a od Novej Bane po Krupinu. V obdobiach spán-
ku dochádzalo ku chladnutiu a prepadnutiu vnútra vulkánu. Do 
vzniknutých puklín sa dostala voda, ktorá sa vo veľkých hĺbkach 
zohrievala a bola pri vysokom tlaku obohacovaná minerálmi. Ná-
sledne stúpala k povrchu, postupne sa ochladzovala a znižoval sa 
aj tlak. Tým došlo k tomu, že postupne kryštalizovali minerály v 
tejto vode rozpustené. Keďže každý minerál má iné podmienky 
kryštalizácie, v rôznych hĺbkach sa vylučovali v puklinách iné mi-
nerály. Vďaka tomuto má banskoštiavnické ložisko zonálnu stavbu. 
Časti najbližšie k povrchu boli obohatené zlato-striebornou mine-
ralizáciou, do hĺbky sa postupne zvýrazňuje oloveno-zinková zóna 
a najhlbšie časti ložiska sú obohatené medenou mineralizáciou. 
Vďaka komplikovanému vývoju, častým striedaniam pokojných 
a aktívnych období sopečnej činnosti, sa tu vyvinulo veľké množ-
stvo minerálov – doposiaľ ich bolo nájdených a popísaných skoro 

Š
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150 druhov. Toto radí banskoštiavnický rudný revír k významným 
svetovým mineralogickým lokalitám.

Vráťme sa však k našej sopke. Po definitívnom ukončení so-
pečnej činnosti táto ešte dlho doznievala. Vyzeralo to tu asi tak 
ako vyzerá dnes Island alebo Yellowstonský park v Severnej Ame-
rike. Územie bolo pokryté gejzírmi a bahennými sopkami, ktorých 
pozostatkom sú dnes termálne pramene v Sklených Tepliciach, 
Vyhniach a Dudinciach. Erózia po tisícročia obrusovala sopečný 
kužeľ. Voda a ľadovce odnášali rozrušené horniny a tým došlo 
k zrezaniu pôvodného vulkánu cca o 3000 m. Časti rudnej mi-
neralizácie z rozpadnutých a odplavených žíl sa usadili v potoč-
ných náplavoch. A tu sa dostavali k slovu prví baníci – prospektori. 
K objavu striebra a ďalších rúd v oblasti Banskej Štiavnice došlo 
pravdepodobne v období prítomnosti Keltov na našom území, t. j. 
v 3. – 2. storočí pred Kristom. Dokazujú to archeologické nálezy z 
širšieho okolia Štiavnice. Kelti ryžovali nánosy prítokov Ipľa, Hrona 
(vyhľadávali zlato) a postupovali proti toku týchto riek a potokov, 
až sa dostali do zóny, kde rudné žily vystupovali na povrch. Usadi-
li sa na okraji ložiska v oblasti tzv. poľnohospodárskeho zázemia 
a sezónne (mimo zimy) vykonávali ťažbu. O ich činnosti máme len 
sporadické informácie. Pozostatky ich prítomnosti prekryla inten-
zívna banícka činnosť od 12. storočia. 

Počiatky banskej činnosti sú viazané na povrchové časti rud-
ných žíl – takzvané oxidačné pásmo. Tu sa nachádzali bohaté 
drahokovové rudy, ktoré sa dali relatívne ľahko dobývať a jedno-
ducho spracovávať. Dobývky siahali do malej hĺbky a boli jedno-
ducho dosiahnuteľné krátkymi štôlňami a šachticami. Pri dobývaní 
povrchových častí rudných žíl však boli premiestnené obrovské 

množstvá materiálu, o čom svedčí mohutná depresia, tiahnuca sa 
po žile Špitaler, spoza budovy Berggerichtu na Trojičnom námestí, 
až na Staré mesto – Glanzenberg. Práve na tomto vrchu bol vybu-
dovaný mestský hrad. Ten slúžil ako sídlo kráľovského úradníka 
a jednotlivé terasy boli osídlené baníkmi, ktorí tu nielen bývali, ale 
aj spracovávali vyťažené rudy.

Po vydolovaní ľahko prístupných častí žíl vzrastali problémy 
s vystužovaním, vetraním a odvodňovaním prehlbujúcich sa do-
bývok. K vyriešeniu týchto problémov prispeli v druhej polovici 
12. storočia banskí odborníci zo Saska a Tirolska. 

Pôvodné banícke osady Štiavnica a Baňa sa na začiatku 
13. storočia transformovali do mestského útvaru, ktorého význam 
dokazuje aj vybudovanie farského kostola s cintorínom pod vr-
chom Paradajz (dnešný Starý zámok). Rozvoj baníctva na krátky 
čas prerušil tatársky vpád v rokoch 1241 – 42, no po konsolidá-
cii krajiny sa banská činnosť rozbehla na plné obrátky. Na dobý-
vanie väčších hĺbok boli vyrazené dlhé štôlne, ktoré zabezpečili 
odvodňovanie dobývok. Mnohé z nich, tzv. Dedičné štôlne plnili 
túto odvodňovaciu funkciu po stáročia. Význam baníctva, ako aj 
potrebu spoločného riešenia problémov banských miest ukazuje 
aj založenie Zväzu stredoslovenských banských miest. Tento bol 
založený v roku 1388 práve v Banskej Štiavnici.

Banícke práce sa postupne technologicky vylepšovali, ale stále 
boli hlavnými pracovnými nástrojmi kladivko a želiezko. Jedinou 
pomocou pri razení chodieb a dobývaní rúd bolo tzv. dobývanie 
ohňom. Dôkazy tejto metódy sú pozorovateľné na najstarších do-
bývkach Glanzenbergu či Rabenštajnu. Až 8. februára 1627 sa 
v podzemí závodu Horná Bieberova štôlňa uskutočnil prvý komisi-
onálny podzemný banský odstrel na svete. Bol použitý čierny strel-
ný prach a komisia, v ktorej bol aj zástupca Hlavného komorsko-
grófskeho úradu, posudzovala bezpečnosť a efektívnosť nového 
spôsobu rozpojovania hornín. Skúška dopadla dobre a onedlho 
sa táto metóda rozšírila aj do ostatných banských závodov regiónu 
a následne do celého sveta.

Možno povedať, že toto bola jedna z najvýznamnejších techno-
logických revolúcií v baníctve a postavila banskoštiavnické baníc-
tvo na čelo svetového baníckeho diania.

Rozvoj ťažby a zdolávanie technických a prírodných problémov 
podmienili vznik mnohých vynálezov a technológií. Spomeňme 
vybudovanie jedinečného vodohospodárskeho systému jazier 
a jarkov, ktoré slúžili na akumuláciu vody pre pohon baníckych 
strojov, zavedenie priečneho dobývania mocných rudných žíl, 
použitie banskej konskej trate, či skonštruovanie rôznych typov 
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čerpacích zariadení, pomocou ktorých zvládli najväčší problém 
baníctva – zatápanie baní.

Produkcia drahých kovov z banskoštiavnicko-hodrušského rud-
ného revíra bola veľmi zaujímavá. Z rúd banskoštiavnických baní 
sa vyrobilo napr. v roku 1487 – 8 963 kg striebra, v roku 1535 – 
5 700 kg striebra, v roku 1569 – 5 707 kg striebra a 57 kg zla-
ta, v rokoch 1600 - 1625 sa vyrobilo ročne priemerne okolo 
5 600 kg striebra, v rokoch 1626 - 1650 to bolo ročne 2 800 - 
3 360 kg striebra. Najbohatší bol rok 1690, keď sa v banskoštiav-

nickej oblasti vyrobilo 29 tisíc kg striebra a 605 kg zlata, najviac 
počas existencie banskoštiavnických baní. 

Nie je teda prekvapujúce, že v takomto prostredí vznikla v Ban-
skej Štiavnici v roku 1762 Banícka akadémia, prvá vysoká škola 
banícka na svete. Na jej pôde, v tesnej spolupráci s banskou pra-
xou, vznikali až do jej odsťahovania v roku 1919, mnohé vynálezy 
a technológie v dobývaní, úprave a spracovaní rúd, ktoré sa vyu-
žívali nielen v banskoštiavnických baniach, ale prakticky vo všet-
kých banských oblastiach sveta.

Éra ťažby drahokovových rúd sa skončila v roku 1947 a ťažba 
sa sústredila na polymetalické rudy. Skoro až do konca 20. sto-
ročia sa produkovali olovené a zinkové koncentráty. Spoločenské 
zmeny po roku 1989, ako aj nízka rentabilita a vyčerpanosť ložis-
ka, ťaženého viac ako 1 000 rokov, spôsobili, že v roku 1993 bola 
banská činnosť v Banskej Štiavnici ukončená.

My baníci však hovoríme len o dočasnom prerušení ťažby 
a veríme, že sa sem baníctvo ešte vráti. Ono vlastne ani celkom 
neodišlo, pretože v Banskej Hodruši sa už 23 rokov borí s nástra-
hami banského podnikania Slovenská banská s.r.o. – posledný 
banský závod v strednej Európe ťažiaci hlbinným spôsobom zlato. 
Taktiež posledné aktivity smerujúce k aspoň čiastočnej surovino-
vej nezávislosti EÚ naznačujú možnosti obnovenia ťažby v historic-
kých banských oblastiach.
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Rozpojovanie hornín vŕtaním

2 / 2016

Úvod
Rozpojovanie hornín vŕtaním patrí medzi základné spôsoby me-

chanického rozpojovania. Oddeleniu horniny od masívu predchá-
dzajú deštrukčné procesy, ktoré sú vyvolané rotáciou vŕtacej hla-
vy a jej kontaktným silovým pôsobením na horninu. Hornina je pod 
rozpojovacím nástrojom rezaná, drvená, vyštepovaná a od masívu 
sa oddelí po prekročení medzi pevnosti v mieste s najmenšou lo-
kálnou pevnosťou. 

Proces rozpojovania ovplyvňujú vlastnosti horniny, konštrukčné 
a výkonové parametre vŕtacieho stroja a rozpojovacieho nástroja, 
aplikovaný režim vŕtania, zmeny geometrie funkčných plôch ná-
stroja vplyvom opotrebovania, výplach a jeho vlastnosti. V pred-
chádzajúcom teoretickom a experimentálnom výskume realizova-
nom na Ústave geotechniky sme študovali ich vplyv na efektívnosť 
vŕtania [1-4]. Úlohou základného výskumu v oblasti rozpojovania 
hornín vŕtaním je poznávať zákonitosti interakcie rozpojovacieho 
nástroja s horninou, identifikovať základné faktory ovplyvňujúce 
efektívnosť tohto procesu, definovať algoritmy optimálneho riade-
nia procesu a algoritmy výberu optimálneho nástroja. Je zrejmé, 
že v súčasnej dobe sa zvyšuje požiadavka na znižovanie nákladov 
na realizáciu vrtu, ktorá sa hodnotí nákladmi na bežný meter.

Kvantitatívny výskum
Experimentálny výskum rozpojovania hornín rotačným vŕtaním 

je na Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied realizovaný 
na rotačnom vrtnom stande. Zariadenie je konštruované pre ho-
rizontálne vŕtanie s vrtnými nástrojmi bežne používanými v pra-
xi do priemeru 75 mm a na horninových vzorkách tvaru hranola 
s rozmermi 100 x 100 x 300 mm. 

Pre účely exaktnejšieho vyhodnocovania práce standu sú po-
užité zariadenia na meranie pracovných charakteristík hnacieho 
agregátu, ktorý je citlivý na reálnu záťaž vrtného nástroja pri roz-
pojovaní horniny. Sníma sa prúd a napätie kotvy, prúd v budiacom 
vinutí a celkový elektrický príkon. Meracia časť transformuje me-
chanické veličiny procesu vŕtania na elektrické signály a zazname-
náva ich zmeny v závislosti od času. Napájanie snímacích elemen-
tov, ako aj celej meracej a istiacej časti zariadenia sa uskutočňuje 
vlastným zdrojom jednosmerného napätia.

Otáčky vrtného nástroja sú nastaviteľné reguláciou elektrické-
ho pohonu v rozsahoch 0 - 37 ot/s 1. Prítlak na horninu je plynule 
regulovateľný v intervale 0 - 20 000 N a je snímaný dynamomet-
rom umiestneným v hydraulickom valci. Meranie rýchlosti vŕta-
nia, resp. dĺžky odvrtu, je riešené pomocou magnetostrikčného 
snímača polohy (dĺžky) s presnosťou snímania polohy ± 0,2 mm. 
V automatickom režime je vrtný stand ovládaný počítačom. Umož-
ňuje automatickú reguláciu prítlaku a otáčok, ktoré sú zadávané 
pomocou užívateľského programu. 

Stand je vybavený senzormi pre snímanie vibro-akustických 
signálov. Bezkontaktné akustické vyhodnocovanie procesu vŕt-
ania je založené na číslicovom spracovaní signálu z mikrofónu. 
Vibračný signál na laboratórnom stande je snímaný piezoelektric-
kými snímačmi zrýchlenia s rezonančnou frekvenciou snímača 
23 000 Hz v troch navzájom kolmých smeroch x, y a z. Smer x je 
totožný so smerom vŕtania, smer z je na neho kolmý a smer y leží 
v horizontálnej rovine. Snímače sú mechanicky uchytené na rám 
vŕtacieho standu. Snímané vibrácie odpovedajú silovému bude-
niu horniny vrtným nástrojom, rozrušeniu horniny, šíreniu sa rázov 
a mechanickému namáhaniu. Zaznamenaný vibro-akustický sig-
nál zo snímačov je spracovávaný v on-line monitorovacom systéme 
vibrácií a následne počítačovo vyhodnocovaný. Vysoká a stabilná 
frekvencia vzorkovania umožňuje vyhodnocovať signál v časovej 
a frekvenčnej oblasti. 

Základné časti experimentálneho zariadenia sú zobrazené 
a popísané na obrázku 1. 

Spracovanie monitorovaných údajov
Počas vŕtania hornín na experimentálnom stande sú snímané 

a zaznamenávané vstupné a výstupné veličiny procesu vŕtania, 
z ktorých sú dopočítavané ďalšie veličiny. Z hľadiska procesu vŕta-
nia sú najdôležitejšími technologickými parametrami prítlačná sila 

VYBRANÉ VÝSLEDKY ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU
ROZPOJOVANIA HORNÍN VŔTANÍM

Ing. Edita Lazarová, CSc., Ing. Mária Kruľáková, PhD., Ing. Katarína Feriančíková, PhD.
Ústav geotechniky SAV, Watsonova 45, SK-04001, Košice

Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Science, Košice, Slovakia

Obr.1 Schéma a popis základných častí experimentálneho vrtného 
standu
1- elektromotor, 2- remeňový prevod, 3- hadica na prívod výplacho-
vej kvapaliny, 4- jadrovka s vŕtacou korunkou, 5- horninová vzorka, 
6- snímač zrýchlenia, 7- upínací prvok, 8- dvojčinný hydraulický valec 
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na vŕtací nástroj, otáčky vrtnej kolóny, rýchlosť vŕtania, špecifická 
energia a pracovná schopnosť vŕtacieho nástroja.

Vrtný nástroj je zatláčaný do horniny prítlačnou silou F (N). Ak je 
táto sila menšia ako vtlačná pevnosť, hornina je pod vrtným nástro-
jom drvená, pri vyššej pevnosti je hornina vyštepovaná a hovoríme 
o objemovom spôsobe rozpojovania horniny, ktorý je z hľadiska 
spotrebovanej energie najoptimálnejší. Počas vŕtania dochádza k 
opotrebovanie rezných plôch rozpojovacieho nástroja, v dôsledku 
čoho je potrebné zvyšovať prítlak potrebný pre rozpojenie horni-
ny[3]. Maximálna hranica aplikovaného prítlaku je daná technolo-
gickými parametrami vrtnej súpravy.

Otáčky vrtnej kolóny n (min-1) sa udávajú počtom otáčok za mi-
nútu. Stanovujú sa s prihliadnutím na hĺbku vrtu, priemer vrtu, druh 
výplachu a technologické parametre vrtnej súpravy. 

Rýchlosť vŕtania v (mm.s-1) ovplyvňuje režim vŕtania, vlastnos-
ti rozpojovanej horniny a opotrebovanie rozpojovacieho nástroja. 
Pri aplikovanom konštantnom režime vŕtania sa rýchlosť vplyvom 
opotrebovania znižuje v závislosti na čase, resp. na odvrte expo-
nenciálne. Na základe teoretických poznatkov a experimentálnych 
výskumov realizovaných v našom ústave bola pre jej výpočet od-
vodená rovnica [6]

(1)

kde v0(mm.s-1) je počiatočná rýchlosť vŕtania, vyjadrená ako funk-
cia režimových parametrov prítlaku a otáčok, kA-prepočítavací 
koeficient, SE(MJ.m-3) je špecifická energia ako funkcia režimo-
vých parametrov prítlaku a otáčok, L(m) je odvrt. Zmenou režimu 
vŕtania sa exponenciálny charakter poklesu okamžitej rýchlosti 
nemení. Mení sa len intenzita poklesu okamžitej rýchlosti vŕtania. 
Vplyv opotrebovania nástroja teoreticky vedie k nutnosti postupne 
zvyšovať hodnoty aplikovaného prítlaku pre zachovanie konštant-
nej postupovej rýchlosti. 

Špecifická energia SE(MJ.m-3) sa za predchádzajúce roky sta-
la univerzálnou veličinou, ktorou sa hodnotí celková energetická 
náročnosť rozpojovacích procesov. Pri mechanických procesoch 
rozpojovania hornín je vypočítaná z meraných veličín pomocou 
vzťahu

(2)

kde n(s-1) sú otáčky rozpojovacieho nástroja, Mk(kN.m) je krútiaci 
moment, S(m2) je plocha rozpojovanej čelby, v(mm.s-1) je rýchlosť 
vŕtania alebo razenia. Takto definovaná špecifická energia vyjad-
ruje prácu, resp. energiu, potrebnú na rozpojenie jednotkového 
objemu horniny. Skúmali sme vplyv vlastností rozpojovanej horni-
ny, rozmerového efektu, opotrebovania rozpojovacieho nástroja 
a zmien režimu vŕtania na jej hodnoty [4].

Pracovná schopnosť vŕtacieho nástroja, FI (mm.s-1/MJ.m-3) 
zohľadňuje aj finančnú stránku teoretického riešenia problému 
procesu vŕtania. 

Vzťah pre výpočet pracovnej schopnosti vŕtacieho nástroja FI 
bol odvodený v práci [6] z rovnice nákladovosti procesu vŕtania 
pri hľadaní minimálnych nákladov na bežný meter vrtu pomocou 
matematického modelovania a stala sa základom priamych me-
tód optimalizácie tohto procesu. Vypočíta sa ako podiel okamži-
tej rýchlosti vŕtania v (mm.s-1) a špecifickej energie SE (MJ.m-3)
podľa vzťahu 

(3)

Charakteristické priebehy technologických veličín procesu roz-
pojovania - rýchlosti vŕtania v, špecifickej energie rozpojovania SE 
a pracovnej schopnosti nástroja FI ako funkcie režimových para-
metrov prítlaku a otáčok sú znázornené na obr.2. 

Optimalizácia vŕtania konvenčnými matematickými postupmi
Ak má byť proces rozpojovania horniny čo najúčinnejší, je po-

trebné ho primerane riadiť, čo si vyžaduje vrtný proces v prvom 
rade účinne monitorovať a optimalizovať. Väčšina poznatkov, ktoré 
boli získané v Ústave geotechniky SAV pri výskume diamantových 
vŕtacích koruniek, malopriemerových tvrdokovových koruniek 
a vŕtacích dlát, sa spracovala do ucelených matematických mode-
lov, ktoré umožňujú zovšeobecniť procesy rozpojovania hornín pre 
širokú škálu rôznych typov rozpojovacích nástrojov. Tým bol vy-
tvorený základ pre exaktné postupy optimalizácie týchto procesov 
[5-7]. Proces vŕtania hornín je možné optimalizovať podľa viace-
rých kritérií optimalizácie rozpojovacieho procesu. Pri rozpojovaní 
hornín sú v zásade tri kritériá optimálnosti. Kritérium maximálnej 
rýchlostí vŕtania (alebo razenia), ktoré sa využíva len v ojedinelých 
havárijných situáciách, keď sa nehľadí na spotrebu nástrojov. Hor-
nina je rozpojovaná pri režime vŕtania s maximálnym prítlakom a 
maximálnymi otáčkami. Druhým kritériom je zaistenie maximálnej 

Obr.2 Charakteristické priebehy rýchlosti vŕtania v, špecifickej ener-
gie SE a pracovnej schopnosti nástroja FI v závislosti od prítlaku 
a otáčok
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životnosti nástroja, teda minimálnej intenzity opotrebovania nástro-
ja. Toto kritérium priamo súvisí s veľkosťou špecifickej energie SE. 
Na základe výsledkov rozsiahleho teoretického a experimentálne-
ho základného výskumu realizovanom v Ústave geotechniky SAV 
v Košiciach sme dospeli k zisteniu, že intenzita opotrebovania je 
priamo úmerná špecifickej energii rozpojovania. Tretím, najdôle-
žitejším kritériom pre prax, je kritérium minimálnych nákladov na 
bežný meter vrtu. Z nášho výskumu vyplýva, že kriteriálnou me-
rateľnou veličinou je podiel okamžitej rýchlosti vŕtania a mernej 
energie rozpojovania. Aplikovanie týchto troch rôznych kritérií je 
pri použití rozdielnych prevádzkových režimov – prítlaku a otáčok.

Aplikovanie alternatívnych metód pre efektívne riadenie 
režimu vŕtania

Sprievodným javom vŕtania sú hluk a vibrácie, ktoré vznikajú 
v dôsledku pôsobenia vnútorných a vonkajších síl na mechanické 
časti rozpojovacieho nástroja pri rozpojovaní hornín. Bolo preuká-
zané, že vibro-akustický signál je nositeľom informácií o mecha-
nizme rozpojovania, aplikovanom režime, vlastnostiach rozpojova-
nej horniny a stave rozpojovacieho nástroja [8]. Pre analyzovanie 
sprievodných vibrácií sa používajú rôzne vyhodnocovacie techniky 
v časovej a frekvenčnej oblasti [9-11].

Pozornosť základného výskumu sme v posledných rokoch 
sústredili na štúdium hluku a vibrácií s cieľom identifikovať z ich 
priebehov proces rozpojovania [12,13]. Na výskume vibračného 
signálu sme spolupracovali s Ústavom riadenia a informatizácií vý-
robných procesov FBERG TU v Košiciach [14]. Na základe našich 
doterajších poznatkov predpokladáme, že ho bude možné využiť 
na riadenie rozpojovacieho procesu, identifikáciu deteriorizácie 
a náhleho poškodenia rozpojovacieho nástroja ako aj zmien in-
homogenity horninového masívu. Vzhľadom na to, že sa v oblasti 
geotechniky stretávame s určitou nejednoznačnosťou, začali sme 
danú problematiku riešiť aplikáciou prostriedkov umelej inteligen-
cie. Študovali sme možnosti riadenia procesu rozpojovania pomo-
cou Shewhartových regulačných diagramov a zisťovali možnosti 
aplikácie teórie abstraktných priestorov [15].

Ilustračné výsledky získané aplikovaním alternatívnych 
metód

V ďalšej časti článku je prezentovaný príklad využitia numeric-
kej metódy - Fourierovej transformácie (FFT) pri štúdiu mechaniz-
mu mikrovyštepovania horniny rozpojovanej vŕtaním. Táto metodi-
ka bola aplikovaná na periodický vibračný signál zaznamenaný pri 
vŕtaní 2 rôznych typov hornín a to andezitu z Ruskova a žuly 
z lokality Hnilec. Vŕtalo sa diamantovou impregnovanou korunkou 
s priemerom 46 mm so 6 výplachovými kanálikmi. Vyhodnoco-
vané vibrácie boli zaznamenávané počas vŕtania pri rôznych 
vstupných parametroch. Pri konštantných otáčkach 500, 1 000 
a 2 000 otáčok za minútu sa postupne menil prítlak na hodnoty 
7 000 a 11 000 N. Vzorkovaný signál bol snímaný s konštantnou 
periódou vzorkovania. Minimálna vzorkovacia frekvencia bola vo-
lená tak, aby bola väčšia ako dvojnásobok najvyššej frekvencie 
obsiahnutej v signáli, teda tak, aby sa dodržala Shannon - Kotel-
nikova teoréma. Na rýchly výpočet zložiek spektra tvorených am-
plitúdami sínusových zložiek v závislosti od frekvencie bola pou-
žitá Fourierova transformácia (FTT). Vychádza z predpokladu, že 
akákoľvek oscilácia sa dá vyjadriť ako superpozícia sínusových 
zložiek. Aplikovaním FFT metódy sa periodický signál rozloží na 

frekvenčné zložky. Vzorkovaný signál sa spracoval po tzv. realizá-
ciách, ktoré boli tvorené postupnosťou n za sebou nasledujúcich 
vzoriek signálu. 

Na obrázku 3 sú znázornené amplitúdové spektrá vibrácií frek-
vencií nad 6 000 Hz z vŕtania andezitu a žuly. U obidvoch typoch 
hornín pri prítlaku 11 000 N amplitúdy vibrácií s narastajúcimi 
otáčkami rastú. Dominantnou frekvenciou, pri ktorej sú najväčšie 
amplitúdy, je pre andezit 10 000 Hz a pre žulu 8 000 Hz.

Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, 

že ak predpokladáme, že veľkosť vypočítaných amplitúd v smere 
osi x je úmerná hĺbke mikrovyštepovania horniny, potom žula je 
ľahšie rozpojiteľná ako andezit, pretože mikrovyštepovanie s vyš-
šími amplitúdami je viditeľné v širšom rozsahu otáčok. Žula vytvára 
v oblasti efektívnych otáčok hrubozrnnejšiu drť. Analýza amplitú-
dového spektra vibrácií vyhodnotených pre viaceré konštantné re-
žimy vŕtania diamantovou korunkou preukázala vplyv typu horniny 
na charakter signálu vo frekvenčnej oblasti. Skúmaná žula a ande-
zit majú rôznu dominantnú frekvenciu mikrovyštepovania.

Rozpojovanie hornín vŕtaním

Obr.3 Amplitúdové spektrá vibrácií z vŕtania žuly a andezitu s frek-
venciou nad pri otáčkach 500, 1 000, 2 000 min-1
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Rozpojovanie hornín vŕtaním

Záver
Naše predchádzajúce teoretické poznatky verifikované expe-

rimentami ukázali na možnosť využitia snímaného vibro-akustic-
kého signálu, ktorý vzniká pri rozpojovaní, pre efektívne riadenie 
procesu rozpojovania, čo by znamenalo zníženie počtu snímaných 
signálov potrebných pre riadenie a optimalizáciu rozpojovacieho 
procesu. 

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 
2/0080/16 a VEGA 2/0160/15.
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Mapovanie

Úvod
V rámci priemyselnej výroby je možné pozorovať neustály vývoj 

a aplikáciu nových technológií, ktorých úlohou je uľahčiť plánova-
nie a organizáciu výroby. Tento trend je viditeľný aj v odvetví výroby 
kameniva. Jednou zo zaujímavých aplikácií nových technológií je 
zavádzanie nových systémov mapovania a modelovania s využitím 
najnovších skenovacích a leteckých techník.

Aplikácia bezpilotných systémov v oblasti ťažby nerastných su-
rovín umožňuje prípravu vysoko kvalitných topografických máp 
a výškových modelov. Táto metóda výrazne skrátila čas potrebný 
na vytvorenie 3D modelov alebo topografických máp v porovnaní 
s tradičnými vrstevnicovými metódami. Prínosom použitia bezpilot-
ných systémov je zjednodušenie plánovania ťažobných operácií, 
merania oblastí a objemov zásob prostredníctvom 3D zobrazova-
cieho softvéru [1]. Mobilné laserové skenovanie sa stalo technoló-
giou, ktorá výrazne pomohla pri vytváraní 3D modelov pre všetky 
prevádzky, ktoré využívajú túto novú technológiu s cieľom získať 
údaje vzťahujúce sa k širokému spektru činností, ktoré zvyšujú 
technologickú, bezpečnostnú a ekonomickú oblasť ťažby v danej 
lokalite [2].

Cieľom príspevku je priblížiť a popísať princíp týchto nových 
systémov ako aj poukázať na možnosti ich využitia pri výrobe ka-
meniva.

Metódy a vybavenie
Terestrické skenovacie systémy
Terestrický skenovací systém patrí medzi najmodernejšie metó-

dy zberu priestorových dát a súradníc jednotlivých bodov bezkon-
taktným spôsobom. Možnosti využitia terestrického skenovacieho 
systému sú veľmi rozmanité v rôznych oblastiach. Medzi výho-
dy patrí najmä využitie v ťažko prístupných miestach a rýchlosť 
spracovania. Samotné skenovanie je pomerne rýchle. Výstupom 
z 3D skenovania je mračno bodov, ktoré sú vyobrazené vo farbe. 
K rýchlemu a jednoduchému spracovaniu nameraných dát a ná-
sledné vytvorenie 3D modelov potrebných pre ďalší priebeh mo-
nitorovania ťažobnej prevádzky sa používajú CAD softvéry. Dô-
kazom, že táto oblasť neustále napreduje je vývoj používaných 
prístrojov. Jednoduchá obsluha spôsobila, že systém terestric-
kého skenovania je čoraz viac využívanejší na riešenie geodetic-
kých, stavebných, či banských úloh [3] [4] [5].

Svetovo najpopulárnejšie laserové skenery sú ScanStation. 
V súčasnosti bola vyvinutá kompaktná platforma Leica Scan-
Station C10, ktorá sa nachádza aj v Technickej univerzite v Ko-
šiciach na fakulte Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. 
Tento prístroj zahŕňa okrem laserového skenovacieho systému 
aj presný dvojosový kompenzátor, interné batérie, riadiaci počí-
tač s dotykovým displejom, integrovaný hard disk, automatickú 
videokameru a fotoaparát s vysokým rozlíšením a laserovú olov-
nicu. Navyše ScanStation C10 je univerzálny a veľmi jednoducho 
ovládateľ ný [6].

Obr. 1 Leica ScanStation C10 (FBERG)
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Fotogrametria
Fotogrametria je meračská metóda, veda, technológia a ume-

nie, pri ktorom sa geometrický tvar časti zemského povrchu neur-
čuje v teréne, ale na jeho obraze, t. j. na fotografii – meračských 
snímkach. Fotogrametriu môžeme rozdeliť do dvoch hlavných 
skupín, pozemnú (blízku) fotogrametriu a leteckú fotogrametriu, 
ale v poslednej dobe dosiahla najväčší rozmach nízko náklado-
vá letecká fotogrametria pomocou nepilotovaných leteckých pro-
striedkov (UAV – Unmanned Aeriel Vehicle). Snímky sú získavané 
za pomoci fotografických kamier. V prípade pozemnej fotogramet-
rie sa prístroj nazýva fototeodolit, v prípade, že ako zdroj fotografie 
sa použije letecké snímkovanie, použitý prístroj sa nazýva letecká 
fotokamera [7]. 

Blízka fotogrametria predstavuje svojím aplikačným záberom 
jednu z najuniverzálnejších meračských metód. Využíva sa všade 
tam, kde je potrebná 2D alebo 3D dokumentácia rôznorodých ob-
jektov bezkontaktným meraním z ich obrazov. Blízka fotogrametria 
pracuje vo vzdialenostiach cca 0,1 – 350 m. Prístrojové vybave-
nie je vďaka možnostiam digitálnej fotogrametrie veľmi rozmanité. 
V súčasnosti sa využívajú veľkoformátové a strednoformátové 
digitálne kamery ale aj digitálne zrkadlovky alebo kompaktné fo-
toaparáty alebo aj mobilné telefóny. Letecká fotogrametria sa vy-
značuje najvyššou dosiahnuteľnou efektivitou zberu údajov a kva-
lity dosiahnutých výsledkov. Na druhej strane sú typické vysoké 
náklady, ktoré zahŕňajú lietadlo/vrtuľník ako nosič, digitálnu ka-
meru/kamery ako snímač, navigačný systém a systém na priamu 
orientáciu snímača a nakoniec spracovateľský systém – digitálnu 
pracovnú stanicu [8].

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
V súčasnej dobe poznáme rozmanité množstvo typov bezpi-

lotných lietajúcich systémov taktiež nazývaných aj drony. Medzi 
najpoužívanejšie druhy dronov patria quadrokoptéry (bezpilotný 
systém so štyrmi motormi), hexakoptéry (bezpilotný systém so 
šiestimi motormi), oktokoptéry (bezpilotný systém s ôsmimi mo-
tormi) a bezpilotné lietadla, ktoré slúžia na fotografovanie väčšej 
plochy povrchu terénu [5]. Oblasť používania bezpilotných systé-
mov (dronov) na území Slovenskej republiky upravuje rozhodnu-
tie Dopravného úradu č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú 
podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo 
vzdušnom priestore Slovenskej republiky, ktoré zavádza podmien-

ky prevádzky lietadlám schopným letieť bez pilota vo vzdušnom 
priestore Slovenskej republiky. 

Vybavenie UAV navigačnými technológiami – globálnym navi-
gačným družicovým systémom a inerciálnym meracím systémom 
umožnilo, že sa tieto lietajúce prostriedky stávajú takmer plne 
nezávislé od pozemného riadenia a vyhotovujú snímky vo vopred 
zadefinovaných polohách a orientáciách. Tak lietadlové ako aj vr-
tuľníkové platformy majú svoje špecifiká a výhody, ktoré ich pred-
určujú byť viac či menej efektívne pre určité typy aplikácií. Hlavnou 
výhodou lietadlových platforiem je rýchlosť zberu údajov, zatiaľ čo 
vrtuľníkmi je možné získať detailnejšie zábery a šikmé až horizon-
tálne snímky [8].

Spracovanie dát
V prostredí počítačových programov sa využíva niekoľko spô-

sobov na zobrazenie povrchu trojrozmerných objektov. V praxi 
sú využívané najčastejšie dva spôsoby – súvislý povrch, tvorený 
trojuholníkovou sieťou MESH a nespojitý spôsob – mračná bo-
dov (point clouds, skratka PC). Obidve tieto možnosti reprezen-
tácie reality majú svoje výhody aj nevýhody a sú používané pre 
rôzne oblasti aplikácií. MESH s možnosťou presného a fotorea-
listického zobrazenia povrchu pomocou textúry je vhodnejší pre 
prezentačné účely. Naopak matematický model vo forme mračna 
bodov je častejšie využívaný na práce v technických aplikáciách. 
To dokazuje aj fakt, že takmer všetky profesionálne CAD systémy 
majú implementovanú schopnosť spolupracovať s týmito dátový-
mi formátmi buď priamo alebo cez špecializovanú nadstavbu [12]. 
S mračnom bodov sa dá následne dobre pracovať. Je možné zo-

Obr. 2 Fotogrametria pomocou UAV [9]

Obr. 3 UAV na vrtuľníkovej platforme (oktokoptér) [10]

Obr. 4 UAV na lietadlovej platforme [11]
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braziť mračno podľa intenzity, zafarbiť ho podľa nadmorskej výšky 
(elevation), z fotografií, ktoré nasníma skener je možné mračnu 
priradiť skutočné farby objektov (RGB), poprípade kombinovať 
tieto kategórie (intensity & RGB). Mračno sa dá orezávať – od-
straňovať objekty, ktoré nie sú v mračne žiadané (rastlinstvo, prv-
ky z okolia, vozidlá, terén...) ale taktiež môžeme mračno deliť na 
časti. Na spracovávanie a prácu s mračnom bodov existuje mno-
ho softvérov, medzi najpoužívanejšie patria napríklad Leica Cy-
clone, Microstation, Realworks, CloudCompare a mnoho iných. 
Výstupmi z takéhoto spracovania sú komplexné modely celých ťa-
žobných prevádzok, z ktorých je možné vytvárať rôzne čiastkové 
výstupy ako sú napríklad rezy cez ľubovoľnú časť modelu alebo 
konkrétne časti modelu pripravené na využitie v inom špecializo-
vanom softvére napr. pre trhacie práce, výpočty objemov alebo 
geológiu [12]. 

Príklady využitia v praxi
Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, výsledky 

z jednotlivých typov meraní je možné využiť pre rôzne potreby ťa-
žobných prevádzok. V tejto kapitole uvádzame niektoré príklady 
využitia.

Najvýznamnejšie využitie nachádzajú uvedené technológie 
najmä pri modelovaní lomových prevádzok, kde veľmi rýchlym 
a prehľadným spôsobom umožňujú vytvorenie 3D modelu, ktorý 
je následne veľmi dobre využiteľný pri plánovaní ťažby surovín, ale 
aj v rámci dokumentácie ťažobnej prevádzky. Takto vytvorený mo-
del je možné implementovať aj do ďalších modelovacích techník 
a je základným prvkom pre ďalšie riešenia postupov ťažby.

Okrem využitia týchto technológií pri modelovaní lomových 
prevádzok je možné ich použiť aj pri projektovaní jednotlivých 
technologických procesov. V súčasnosti sú využívané najmä pri 
projektovaní trhacích prác, kde po naskenovaní lomových stien je 
možné pomocou rôznych softvérových prostriedkov efektívnejšie 
naprojektovať základné parametre a časovanie odstrelu.

Ďalšou významnou aplikáciou uvedených technológií je ich 
využitie pri výpočte objemov. Tu sú využívané nielen pri výpočte 
zásob, ale napr. aj pri stanovovaní objemu odvalov, čím sa stávajú 
veľmi zaujímavou pomôckou nielen pri projektovaní ťažby nerast-
ných surovín, ale aj riadení výroby.

Obr. 5 Model lomu vytvorený z mračna bodov [13]

Obr. 7 Využitie fotogrametrie pre potreby výkonu trhacích prác [15]

Obr. 8 Model lomovej steny zhotovený metódou laserového skeno-
vania [autor]

Obr. 6 Prepojenie modelu s geologickými rezmi [14] Obr. 9 Výpočet objemu pomocou fotogrametrie [16]
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Záver
V príspevku sú popísané nové technológie mapovania a mode-

lovania, ktoré predstavujú významný posun v danej oblasti. Tieto 
technológie sú čoraz častejšie využívané nielen v zahraničí, ale aj 
v rámci SR. Vzhľadom na ich časovú úsporu, ako aj veľmi dobré 
výsledky ich aplikácie sa dá predpokladať ďalší rozvoj ich využitia 
pri výrobe kameniva. Aj v rámci Fakulty BERG je preto snahou za-
oberať sa ďalšími možnosťami využitia týchto technológií v danom 
odvetví. Vďaka dobrému technickému vybaveniu fakulty v tejto 
oblasti a spolupráci s praxou boli realizované viaceré úlohy, kto-
ré potvrdili opodstatnenosť aplikácie týchto nových technológií. 
V pláne je pritom pokračovať v tejto spolupráci a umožniť ešte viac 
zefektívniť aplikáciu týchto moderných mapovacích a modelova-
cích technológií.
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PROJEKT MINATURA
2020

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

Úvodné informácie ohľadne nového projektu MINATURA 2020 
(projekt zameraný na zharmonizovanie legislatívy Európskej únie 
(EÚ) v problematike ložísk nerastných surovín, s cieľom zadefi-
novať a zmapovať ložiská nerastov verejného významu z dôvodu 
zabránenia obmedzovania alebo zastavenia ich ťažby v dôsled-
ku ich prípadného nedostatku) boli uverejnené v časopise SZVK 
v čísle 1/2016, s tým, že informácie zo stretnutia na národnej úrov-
ni dňa 30. marca 2016 v priestoroch Štátneho geologického ústa-
vu Dionýza Štúra v Bratislave, budú uvedené v nasledujúcom čísle 
tohto časopisu.

Pretože za riešiteľskú organizáciu za Slovensko bol ustanovený 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), Bratislava (zá-
stupcovia Ing. Zoltán Németh, PhD. a RNDr. Dušan Wunder, CSc. 
– pracovisko Bratislava) boli títo reprezentanti oslovení s požiadav-
kou na podanie aktuálnych informácií. 

Zo spätnej väzby (Ing. Zoltán Németh, PhD., pracovisko: regi-
onálne centrum Košice) vyplynulo, že informácie (za rok 2015) sú 
uvedené v Geo vestníku (informačný spravodajca pre geológiu, 
baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie), ktorý je prílohou ča-
sopisu Mineralia Slovaca, roč. 47, č. 2 – názov článku Minatura 
2020 – Developing a concept for a European minerals deposit 
framework, First year of harmonization of EU legislation on mineral 
deposits (Vytváranie konceptu pre európsku databázu minerál-
nych zdrojov, Prvý rok na ceste k zharmonizovaniu legislatívy EU 
v problematike ložísk nerastov). Autormi článku sú obaja vyššie 
spomínaní zástupcovia ŠGÚDŠ. 

Z uvedeného článku: 
„Jednou z podmienok rozvoja európskeho priemyslu a zabez-

pečovania spoločenských potrieb je efektívna ťažba ložísk ne-
rastných surovín na území jednotlivých členských a asociovaných 
štátov Európskej únie (EÚ). V prípade nedostatkových surovín je 
dôležité, aby ťažba nebola obmedzovaná či dokonca znemožne-
ná prípadnými menej kvalifikovanými rozhodnutiami, odvoláva-
júcimi sa napr. na jej ničím nepodložené environmentálne riziká 
či negatívny dopad na infraštruktúru, a to nezriedka ešte v štá-
diu prieskumných prác. Z vyššie uvedených dôvodov európska 
Komisia prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre vnútorný 
trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (MSP) – DG 
GROW – rozhodla o nevyhnutnosti zadefinovania kategórie „ložísk 
nerastov verejného významu“ (Mineral Deposits of Public Impor-
tance – MDoPI). Vytvorenie koncepcie a metodiky pre ochranu 
a efektívnu ťažbu takýchto ložísk je cieľom nového trojročného 
projektu MINATURA 2020 „Developing a concept for a European 
minerals deposit framework“, ktorý vznikol na platforme programu 
EÚ HORIZON 2020. Medzinárodným koordinátorom programu 
EÚ HORIZON 2020 (grant č. 642139) je Guenter Tiess z agentúry 
Minpol – Agency for International Minerals Policy, Rakúsko. Na 

riešení sa od 1. 2. 2015 podieľajú Rakúsko, Belgicko, Chorvát-
sko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Írsko, Holandsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švéd-
sko, Veľká Británia a tiež 3 asociované štáty – Bosna a Hercegovi-
na, Čierna Hora a Srbsko. Riešiteľskou organizáciou za Slovensko 
je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). 

Počas ustanovujúceho zasadania riešiteľského konzorcia, kto-
ré sa uskutočnilo vo Viedni (3. - 4. 3. 2015; Kick-off Meeting) bol 
prezentovaný podrobný harmonogram riešenia, rozčlenený do 
siedmich pracovných balíkov (WP1-WP7), a zdetailizované boli 
tiež úlohy participujúcich riešiteľských organizácií. 

Prvý pracovný balík – Zhodnotenie využívania územia 
(WP1 – Land use assessment) – analyzuje rôzne spôsoby vyu-
žívania územia v súčasných aj potenciálnych budúcich banských 
oblastiach v jednotlivých účastníckych štátoch. Spracovanie a vy-
hodnotenie informácií z jednotlivých štátov či konkrétnych regió-
nov sa realizuje softvérom QuickScan, vytvoreným na báze GIS 
aplikácií holandským projektovým partnerom. Cieľom zhodnotenia 
využívania územia je zistenie prípadných konfliktov záujmov, ktoré 
by mohli sťažiť ťažbu surovín v celoeurópskej, národnej, ale aj lo-
kálnej úrovni. Prvým krokom analýzy je revízia konkrétnych typov 
georeferencovaných údajov, používaných v jednotlivých štátoch, 
a zaznamenanie aj alternatívy chýbajúcich dát požadovaného typu 
v niektorom štáte. Softvér QuickScan umožňuje predpovedať bu-
dúce konfliktné zóny. Aplikovanie CLUE (Conversion of Land Use 
and its Effects) modelovania poskytuje možné alternatívy budúce-
ho využívania krajiny.

Slovensko, podobne ako ostatné účastnícke krajiny, pre prvý 
pracovný balík poskytlo požadované informácie „MINATURA 
2020 WP1 spatial data inquiry – Slovakia“ o ložiskách kritických 
nerastov a nerudných surovinách, morfológii krajiny, hydrológii, 
infraštruktúre, oblastiach Natura 2000 a iných chránených úze-
miach.

Druhý pracovný balík – Vývoj harmonizovaného rámca pre 
mapovanie (WP2 – development of a harmonized mapping 
framework) – má za úlohu po oboznámení sa so surovinovou zá-
kladňou jednotlivých štátov (predovšetkým na základe detailných 
„Baseline Assessment“ štúdií jednotlivých participujúcich štátov) 
zadefinovať kvalifikačné podmienky pre ložiská nerastov verejné-
ho významu (MDoPI) v rámci troch skupín: 
(a) MDoPI-EU – ložiská nerastov verejného významu v celoeu-

rópskom meradle reprezentujú ložiská kritických surovín (Sb, 
Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, PGM, REE, Ta, W, rudy grafit, 
fluorit), a tiež ložiská ďalších rúd;

(b) MDoPI-CL – ložiská nerastov verejného významu na úrov-
ni jednotlivých štátov: baryt, bentonit, bór, bróm, žiaruvzdor-
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né íly, magnezit, perlit, fosfáty kremeň, sklársky piesok, síra, 
draselná a kamenná soľ, zirkón atď.

(c) MDoPI-RL – ložiská nerastov verejného významu regionál-
nej úrovne: ložiská piesku, štrku, drveného kameniva a tehliar-
skej hliny.

V rozsiahlej správe „Slovakia Baseline Assessment“ Slovensko 
predložilo zhodnotenie surovinovej politiky a ložísk nerastných 
surovín, banskej a environmentálnej legislatívy, územného plá-
novania a ochrany kultúrnych pamiatok, rovnako ako dostupnosti 
banskogeologických informácií. V odbornom periodiku Slovak Ge-
ological Magazine bola publikovaná rozsiahla sumarizujúca štúdia 
Bačo a kol.: Potential Occurrences of Selected, Mainly Critical 
Raw Materials at the Territory of the Slovak Republic in Respect 
to EU Countries Needs. Slovak Geol. Mag. 15, 2, 87-120. Táto 
štúdia je doplnkom „Slovak Baseline Assessment“ v rámci pracov-
ného balíka WP2.

Tretí pracovný balík – regulačný rámec (WP3 – Regulatory 
framework). Po detailnom oboznámení sa banskou legislatívou 
jednotlivých štátov je úlohou tohto pracovného balíka vytvoriť har-
monizované inštitúcie, ktoré budú implementované na úrovni jed-
notlivých štátov a budú vzájomne plne kompatibilné pri podávaní 
správ a monitorovaní stavu surovín a ich ťažby v rámci celej EÚ. 
Vypracovaný bude návrh celoeurópskej smernice o nerastných 
surovinách, využívajúcej aj kategóriu ložísk nerastov verejného 
významu.

Štvrtý pracovný balík – demonštrovanie a pilotné testova-
nie vyvinutej metodiky na úrovni prípadovej štúdie (WP3 – 
Demonstration and pilot-testing of developed methodology 
at case study level) bude zahŕňať sériu pilotných testov optima-
lizovanej metodiky vo vybratých krajinách, ktoré sa vzájomne líšia 
rozlohou, nerastným bohatstvom a zaužívanou stratégiou ťažby 
surovín – testovanie sa uskutoční v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, 
Slovinsku, Belgicku, Írsku a vo Veľkej Británii. Testovaním je po-
trebné zistiť, či zadefinovanie konkrétneho ložiska nerastu verej-
ného významu v danej testovacej oblasti nevytvorí neočakávané 
konflikty medzi legislatívou EÚ, národnou legislatívou, regionálny-
mi záväznými normami, ale tiež, či nevytvorí konflikty so záujmami 
priemyselných subjektov a verejného či súkromného sektora. Ak 
sa takéto konflikty zistia, bude to dôkazom toho, že zadefinova-
né podmienky pre ložisko nerastov verejného významu nie sú pre 
všetky prípady vyhovujúce a budú musieť byť modifikované. Na 
základe výsledkov testovania von WP4 bude teda možné dolaďo-
vať aj výstupy pracovných balíkov WP3 2 a WP3. Finálne verzia 
vytvorenej metodiky ochrany ložísk verejného významu bude pre-
zentovaná v rámci WP2.

Piaty pracovný balík – zapojenie zainteresovaných sub-
jektov do problematiky ložísk nerastov verejného významu 
(WP5 – Stakeholder involvement on Mineral Deposits of Pub-
lic Importance). Cieľom je vytvoriť v každej participujúcej krajine 
vyváženú sieť zainteresovaných subjektov v problematike baníc-
tva, geologického prieskumu, územného plánovania, ochrany ži-
votného prostredia, odpadového hospodárstva, poľnohospodár-
stva a vedecko-výskumných organizácií (Stakeholder Consortium) 
a umožnenie ich zapojenia do procesu tvorby a uplatňovania ka-

tegórie ložísk nerastných surovín verejného významu v praxi. Pro-
jektoví partneri zmapujú vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi 
v rámci jednotlivých štátov.

V rámci Slovenska je zostavovaný zoznam „stakeholder matrix“ 
zainteresovaných subjektov na celoštátnej úrovni, ale aj na regio-
nálnej úrovni v rámci perspektívnych banských oblastí. Celoštát-
ne zasadania zainteresovaných subjektov sa uskutočnia v závere 
marca a začiatkom decembra 2016. 

Šiesty pracovný balík – prezentácia riešenia a výsledkov 
projektu (WP6 – Dissemination) má za cieľ informovať odbor-
nú aj laickú verejnosť o cieľoch projektu, postupe jeho riešenia 
a dosiahnutých výsledkoch. Informácie o projekte sa prezentujú 
na webovej stránke projektu, v rôznych špecializovaných publi-
káciách, ale tiež formou tlačových správ a článkov v periodikách 
odborného, ale aj popularizačného zamerania. Využijú sa aj celo-
európske siete Raw Materials, European Technology Platform of 
Raw Materials, Minerals4EU,a ERA-MIN Network. Dôležité sú aj 
prezentácie formou prednášok, a to pre odbornú aj laickú verej-
nosť.

V rámci šiesteho pracovného balíka slovenský projektový part-
ner publikoval v časopise Mineralia Slovaca 47/1/2015 (Geovest-
ník, s. 10) slovenskú mutáciu oficiálnej tlačovej správy o projekte 
MINATURA 2020 (originál publikovaný v Bruseli 12. júna 2015). 
Prednáška autorov Z. Németh a kol. „Projekt EU MINATURA 2020 
ako báza pre novú celoeurópsku a národnú legislatívu a ochra-
nu ložísk nerastných surovín“, ktorá sa uskutočnila v Košiciach 
3. decembra 2015, oboznámila odbornú, ale aj prítomnú laickú 
verejnosť o cieľoch projektu, metodike riešenia a dosiahnutých vý-
sledkoch po prvom roku riešenia. Abstrakt tejto prednášky bude 
publikovaný v prvej polovici roka 2016.

Siedmym pracovným balíkom je manažovanie projektu 
(WP7 – Project management), ktoré – v prípade rozsiahleho 
projektového konzorcia 24 subjektov z 19 štátov Európy – definuje 
presné mechanizmy pre včasné a kvalitné vyhotovovanie všetkých 
projektových výstupov, vrátane sankcií za prípadné nedodržanie 
termínu či nedostatočne komplexné informácie. 

Postup riešenia jednotlivými projektovými partnermi je v prie-
behu roka prezentovaný a kontrolovaný aj na pracovných zasa-
daniach v rôznych účastníckych štátoch: V roku 2015 sa po vyš-
šie zmienenom úvodnom zasadaní (Kick-off Meeting) vo Viedni 
(3. - 4. 3. 2015) uskutočnilo zasadanie v Lisabone (24. – 26. 10. 
2015) a v Budapešti (16. - 19. 11. 2015). Popri spravidla dvoch 
dňoch prezentácií a rokovaní bývajú zasadania rozšírené o terén-
ne korelácie, na ktorých sa riešitelia z účastníckych štátov oboz-
namujú s pozitívami dosiahnutými v problematike ložísk nerastných 
surovín a ich ťažby v hostiteľskej krajine, prípadne sa diskutuje 
o problémoch či konfliktných záujmoch, ktoré sa v konkrétnych 
prípadoch v hostiteľskej krajine môžu vyskytnúť.“

V prípade požiadavky na aktuálne informácie o projekte, kon-
taktujte zástupcov riešiteľskej organizácie:

Ing. Zoltán Németh, PhD.: 055/625 0043, 
E-mail: zoltan.nemeth@geology.sk

RNDr. Dušan Wunder, CSc.: 02/5937 5317, 
E-mail: dusan.wunder@geology.sk

Projekt MINATURA
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MINATURA 2020 – PO 30. MARCI 3016
(MINUTES OF MINATURA 2020 1ST SLOVAK

STAKEHOLDER WORKSHOP 30 MARCH 2016)

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

MINATURA 2020

Z podkladov zaslaných zástupcom riešiteľskej organizácie pro-
jektu MINATURA 2020 ohľadne konania prvého stretnutia a zapo-
jenia zainteresovaných subjektov do problematiky ložísk nerastov 
verejného významu (v súlade s piatym balíkom WP5 – pozri pred-
chádzajúci článok venovaný projektu MINATURA 2020), ktoré sa 
konalo 30. marca 2016 v Štátnom geologickom ústave Dionýza 
Štúra v Bratislave, vyplýva:
a) dôvod stretnutia zainteresovaných subjektov – prezentácia 

projektu MINATURA 2020 zainteresovaným subjektom z prob-
lematiky prieskumu a ťažby nerastných surovín na Slovensku; 
diskusia na témy týkajúce sa definície ložísk nerastov verejného 
významu (MDoPI) a schvaľovacieho procesu pre vyhľadávanie, 
prieskum a ťažbu nerastných surovín,

b) zastúpené subjekty: Ministerstvo životného prostredia SR, Slo-
venská inšpekcia životného prostredia, Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo poľnohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica, Slovenská akadémia 
vied, Komenského univerzita v Bratislave, Technická univerzi-
ta Košice, Slovenská banská komora, Slovenská banská spo-
ločnosť, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, 
Združenie banských spolkov a cechov Slovenska, Oravské fe-
rozliatinárske závody, Slovenská banská spol. s r. o., Slovenské 
magnezitové závody, a. s., Štrkopiesky Batizovce, s. r. o., SLI-
CON a. s., VSK MINERAL s. r. o., NAFTA, a. s., PROSPECH /
Slovenské Kovy, GREEN VIEW s. r. o., Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, 

c) program: úvodný prejav o cieľoch zasadania a programe, pred-
nášky: MINATURA 2020 – Prezentácia projektu, dôvody jeho 
realizácie, jeho štruktúra a ciele; Koncepcia ložísk nerastov ve-
rejného významu na Slovensku – Zaradenie slovenských ložísk 
do tejto kategórie v závislosti na dôležitosti konkrétnej suroviny 
z pohľadu potrieb regiónu, Slovenska a EÚ; Pozitívne príklady 
synergie medzi ťažbou nerastných surovín a záujmami iných 
subjektov – Dobré skúsenosti pri nachádzaní synergie medzi 
ťažobnými prevádzkami a lokalitami Natura 2000, a pod., v 
štátoch EÚ. Interaktívne diskusie (diskusné príspevky – názory 
a odporučenia účastníkov zasadania), záverečné zhodnotenie 
konzultácií, príklady z praxe prieskumných a banských subjek-
tov na Slovensku.

Poznámka: 

Ložisko nerastu verejného záujmu – „ložisko nerastu je ve-
rejne významné, keď dostupné informácie potvrdzujú, že jeho 
dlhodobo udržateľná ťažba môže priniesť ekonomický, sociálny 

alebo iný úžitok pre EÚ (alebo členské štáty, alebo konkrétny 
región/ obec)“

d) Zhrnutie hlavných myšlienok diskusie (Ing. Zoltán Németh, 
PhD.; zodpovedný riešiteľ MINATURA 2020 za SR):
„1. Je potrebná výraznejšia účasť zástupcov regionálnej 

a miestnej správy a samosprávy, rovnako ako environmen-
talistov, vo vytvárajúcom sa Národnom združení pre ložiská 
nerastov verejného významu, rovnako ako v prvých štádi-
ách schvaľovacieho procesu pre vyhľadávanie, prieskum 
a ťažobné aktivity. Súčasne je nevyhnutné výraznejšie zastú-
penie reprezentantov prieskumných a ťažobných subjektov 
v procese tvorby a novelizácie nielen surovinovej, ale aj en-
vironmentálnej a územno-plánovacej legislatívy. Je dôležitá 
lepšia spolupráca a vzájomná informovanosť oboch zdanlivo 
antagonistických strán (prieskumné a banské subjekty vs. 
regionálna a miestna správa/samospráva a environmentalis-
ti). Je ďaleko produktívnejšie zahrnúť prípadných oponentov 
do odborných diskusií a schvaľovaní, než ich nechať stáť 
bokom, čím sa vytvára potenciálny priestor na neobjektívne 
informovanie laickej verejnosti. 

2. Všetky schvaľovacie procesy (napr. EIA, a pod.) musia mať 
ohraničenú časovú náročnosť (dĺžku) a finančnú náročnosť, 
rovnako ako je potrebné uzákoniť presnú schvaľovaciu pro-
cedúru v jednotlivých krokoch z dôvodov, aby potenciálni 
investori do ťažby nerastných surovín (domáci aj zahraniční) 
mohli počítať s presným dátumom ukončenia schvaľovacie-
ho procesu, a v prípade pozitívneho výsledku schvaľovania 
aj s termínom rozbehu ťažby a návratu vynaložených investí-
cií. 

3. Laická verejnosť by mala byť zahrnutá do schvaľovacieho 
procesu len v jeho počiatočnom štádiu. Následné kroky sa 
budú týkať výlučne relevantných odborných subjektov.“

 
„Zasadanie bolo vhodnou rekapituláciou a sumarizáciou prob-

lémov, ktoré sťažujú, či znemožňujú prieskum a ťažbu surovín na 
Slovensku a súčasne poskytlo návrhy konštruktívneho riešenia 
daného stavu. V diskusii prezentované navrhované riešenia sú 
zosumarizované v záverečnom príspevku zodpovedného riešiteľa 
projektu MINATURA 2020 za SR (predposledný príspevok v bloku 
interaktívnych diskusií). Reportáž o zasadaní bude publikovaná vo 
vhodnom slovenskom periodiku, a výsledky rokovania budú pre-
zentované všetkým zahraničným partnerom - riešiteľom projektu 
MINATURA 2020.“
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MINATURA 2020

Ďalšie zasadanie v rámci etablujúceho sa Národného zdru-
ženia pre ložiská nerastov verejného významu sa má uskutočniť 
v novembri 2016.

V prípade požiadavky na aktuálne informácie o projekte, kon-
taktujte zástupcov riešiteľskej organizácie:

Ing. Zoltán Németh, PhD.: 055/625 0043
 E-mail: zoltan.nemeth@geology.sk

RNDr. Dušan Wunder, CSc.: 02/5937 5317
E-mail: dusan.wunder@geology.sk

obr. 1 Dušan Wunder, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov ŠGÚDŠ a koordinátor projektu MINATURA 2020
obr. 2 Alena Klukanová, riaditeľka pre geológiu (ŠGÚDŠ), za predsedníckym stolom Dušan Wunder a Zoltán Németh (ŠGÚDŠ),
obr. 3 a 4 účastníci zasadania
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Revízia noriem

REVÍZIA NORIEM SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA 
KVALITY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

Ešte v januári 2016 avizoval Úrad pre normalizáciu, metroló-
giu a skúšobníctvo SR pripravované vydanie kľúčových noriem 
systémov manažérstva kvality a životného prostredia. Predpoklad 
bol vydať nižšie uvedené normy prekladom do slovenského jazy-
ka, pričom normy mali obsahovať aj anglický text. Tento predpo-
klad sa nepodarilo splniť - napr. STN EN ISO 9000 bola vydaná 
k 1. februáru 2016, ale len v anglickom jazyku. 

Aktuálny stav k 30. septembru 2016:

Bližšie informácie:
STN EN ISO 9000: 2016 – norma definuje základné pojmy /

terminológia/ a zásady manažérstva kvality. Definované pojmy / 
termíny sa používajú vo všetkých normách manažérstva kvality.

STN EN ISO 9001: 2016 – požiadavky normy sú všeobecné, 
určené pre použitie v akejkoľvek organizácii (jej veľkosť, typ a po-
skytované služby nerozhodujú), ktorá potrebuje preukázať svoju 
schopnosť trvalo poskytovať produkty / služby, spĺňajúce požia-
davky zákazníka/odberateľa, požiadavky technických a legislatív-
nych predpisov. Splnenie požiadaviek má za cieľ zvyšovanie spo-
kojnosti zákazníka.

STN EN ISO 14001: 2016 – revidovaná verzia zahŕňa zvýšenú 
angažovanosť vrcholového manažmentu, zvýšenú ochranu život-
ného prostredia so zameraním na proaktívne iniciatívy, uznanie 
potreby zaoberať sa externými a internými záležitosťami, ktoré 
majú na organizáciu vplyv vrátane nestálosti klímy, uvažovanie za-
merané na životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na každý 
stupeň vývoja po spotrebu.

Aj keď zavedenie systémov manažérstva kvality u výrobcov sa 
v regulovanej oblasti „stavebné výrobky“ pri európskom a ani 
pri národnom posudzovaní parametrov stavebných výrobkov ne-
zohľadňuje (je potrebné v celom rozsahu požiadaviek technic-

kých špecifikácii vykonať aj počiatočnú inšpekciu miesta výroby 
a následne aj plánovaný priebežný dohľad), v prípade verejného 
obstarávania, či verejnej súťaže môže ísť o výrazný bonus v pro-
spech organizácie, ktorá systémy manažérstva zaviedla a aktívne 
uplatňuje.

Jedným z certifikačných orgánov, ktorý na základe udelených 
osvedčení o akreditácii (Slovenskou národnou akreditačnou služ-
bou) vykonáva – ako samostatný nezávislý certifikačný orgán, cer-
tifikáciu systémov manažérstva, je CO CERTICOM, ktorý pôsobí 
ako súčasť Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., 
Bratislava.

Uvedený certifikačný orgán vykonáva certifikáciu a dozor:
- systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001,
- systému environmentálneho manažérstva podľa normy 
 ISO 14001,
- systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

podľa normy OHSAS 18001,
- systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy 

ISO 27001,
- systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 

(kontakty: certicom_sekr@tsus.sk, www.certicom.sk, 
 02/492 28 117).

Por. 
číslo

Označenie, názov normy, 
dátum vydania, jazyková verzia

Poznámka

1
STN EN ISO 9000: 2016 Systémy mana-
žérstva kvality. Základy a slovník (sk/en) 

(01 0300) (idt. s ISO 9000: 2015)

Nahradila 
(od 1. 6. 2016 
STN EN ISO 
9000: 2016)

2
STN EN ISO 9001: 2016 Systémy 

manažérstva kvality. Požiadavky (sk/en) 
(01 0320) (idt. s ISO 9001: 2015)

Nahradila 
(od 1. 2. 2016 
STN EN ISO 
9001: 2009)

3

STN EN ISO 14001: 2016 Systémy mana-
žérstva kvality environmentu. 

Požiadavky s pokynmi na použitie 
(sk/en) (83 9001) (idt. s ISO 14001: 2015)

Nahradila (od 01. 
04. 2016 STN EN 
ISO 14001: 2005)
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Kalendár 2016 - 2017

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Kataster včera, dnes a zajtra
(seminár)

október 2016
Bratislava, 

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

Podujatie má za cieľ priblížiť verejnosti problematiku katastra nehnuteľností 
na Slovensku.

Silniční konference 2016 
(24. konferencia)

19. – 20. október 2016
Hradec Králové,

Kongresové centrum Aldis

Česká silniční společnost, Praha
(+420/ 221 082 292, info@silnice.cz) 
alebo Agentúra VIACO 
(+420/257 090 191, agentura@viaco.cz)

Príprava a vlastnosti 
progresívnych keramických
materiálov (seminár)

november 2016 Košice, Ružín Slovenská silikátová
vedeckotechnická spoločnosť, Bratislava 
(uachmiho@savba.sk)Odborný seminár prezentuje nové poznatky v oblasti prípravy zaujímavých keramic-

kých materiálov.

XXIV. slovenské geodetické 
dni (konferencia)

november 2016 Trnava, Hotel Holiday Inn
Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov, Bratislava (Ing. Dušan 
Ferianc, EUR ING, www.geodni.sk)

Jesenní setkání těžařů 2016 2. – 4. november 2016 Tábor, Hotel Palcá Těžební unie, Brno (Mgr. Monika 
Praženková, +420/5 45 193 411, 
prazenkova@tezebni-unie.cz)Pravidelné polročné stretnutie členov profesijného združenia.

Cestársky deň 
(odborné fórum)

8. november 2016
Bratislava, budova 

Slovenskej správy ciest, 
Miletičova 19

Slovenská správa ciest, Bratislava
(Ing. Daniela Čanigová,
0911 998 299, 02/50 255 523
daniela.canigova@ssc.sk)

Téma: gabióny v inžinierskom staviteľstve (životnosť gabiónových konštrukcií, apliká-
cia noriem EN, gabiónová stavebnica BLOCK-SK®). Odborné príspevky zabezpečuje 
spoločnosť COMPAG SK s. r. o., Bratislava.

XVIII. Odborný seminár SZVK 10. – 11. november 2016
Nový Smokovec, 

ATRIUM Hotel
Slovenské Združenie Výrobcov Kameni-
va (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 kontak-
tu s problematikou kameňa a kameniva. Tematické zameranie seminára: surovinová 
politika, aktuálna banská legislatíva, koncepcie geologického výskumu a prieskumu, 
prieskum environmentálnych záťaží, daňové povinnosti, normy a súvisiace legislatívne 
predpisy.

Minerály Bratislava
(4. ročník výstavy)

10. – 13. november 
2016

Bratislava,
INCHEBA EXPO -

Výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií.

XXI. Seminár Ivana Poliačka
(konferencia)

15. – 16. november 
2016

Jasná,
Hotel Grand

Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
(andrea.zuzulova@stuba.sk)

Hlavnou témou seminára sú dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové 
riešenie. Seminár je rozdelený do 4 tematických okruhov: dopravné inžinierstvo, 
ochrana životného prostredia a úspora energie, cestné stavebné materiály a vývoj 
v technológiách, poznatky zo zahraničia.

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

KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2016 - 2017
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Kalendár 2016 - 2017

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

SUSTAINBILITY 
OF MINERAL RESORCES 
AND THE ENVIRONMENT
/Trvalá udržateľnosť mine-
rálnych zdrojov a životného 
prostredia/ (konferencia)

21. – 22. november 
2016

Bratislava, 
Historická budova 

Slovenskej národnej rady, 
Župné nám. 12

Konzorcium usporiadateľov: Ministerstvo 
životného prostredia SR, Euromines, 
Slovenská agentúra životného prostredia, 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
(Mgr. Zuzana Lukoťková, PhD., 
02/577 832 07, 
zuzana.lukotkova@enviro.gov.sk)Konferencia má za cieľ zabezpečiť unikátnu možnosť podeliť sa so skúsenosťami 

a perspektívou v medzinárodnom meradle.

Podkladní vrstvy a podloží 
vozovek (konferencia)

22. november 2016
Brno, 

Hotel Voronež PRAGOPROJEKT, a. s., Praha
(+420/255 723 750–755, 
svs@pragoprojekt.cz)Konferencia je zameraná na problematiku (terminológia, označovanie, navrhovanie, 

zloženie, zhotovovanie, skúšanie, legislatíva...) technológii cestného staviteľstva.

Podnikový metrológ (seminár) 24. november 2016 Podbrezová 
(info@metrolog.sk)Odborný seminár na tému aktuálnych problémov a požiadaviek (vyplývajúcich z nor-

matívnych a legislatívnych dokumentov) na funkciu metrológa podniku.

Průmyslové podlahy a jiné 
konstrukce z drátkobetonu
(seminár)

24. november 2016
Praha 5,

Budova NODE5,
Radlická 50

SEKURKON s. r. o., Ostrava, 
(Mgr. Dominika Prokopová, 
+420/773944 447, 
Prokopova@sekurkon.cz, 
+420/224 817 994, 
sekurkon@sekurkon.cz)

Seminár určený projektantom, pracovníkom stavebných firiem, osobám vykonávajú-
cim stavebný dozor a širokej odbornej verejnosti. Tematické zameranie: materiálové 
vlastnosti vláknobetónu, výskum, vývoj, navrhovanie a realizácia konštrukcií, poruchy 
konštrukcií priemyslových podláh.

Hydroizolácie mostov, 
tunelov a iných objektov 
inžinierskych stavieb 
(24. konferencia)

30. november - 
2. december 2016

Podbanské,
Hotel PERMON

Konzorcium usporiadateľov: 
VUIS – CESTY, spol. s r. o, 
Slovenská správa ciest, Slovenská 
asociácia pre asfaltové vozovky, 
Slovenská komora stavebných inžinierov)
(p. Etela Bačenková, 0908 317 351, 
055/ 696 93 72, domtechniky@azet.sk)

Tematický okruh: technické a legislatívne predpisy, materiály a hydroizolačné systémy, 
nové poznatky. Priestor venovaný novým konštrukciám na diaľnici D3 Svrčinovec – 
Skalité ako aj stavebným prácam na inžinierskych objektoch menších stavieb.

Nestmelené a hydraulicky 
stmelené vrstvy vozoviek
(8. konferencia)

15. – 17. február 2017
Podbanské, 

Hotel Permon

VUIS – CESTY, spol. s r. o., Bratislava
(Ing. Ľubomír Polakovič, CSc. 
0903 606 142, 
vuis.cesty@vuis-cesty.sk, 
p. Etela Bačenková, 
0908 317 351, domtechniky@azet.sk)

Konferencia je zameraná na problematiku (terminológia, označovanie, navrhovanie, 
zloženie, zhotovovanie, skúšanie, legislatíva...) technológii cestného staviteľstva.

VI. Odborný seminár SZVK
(seminár)

február alebo marec 
2017

Vyhne, 
Hotel Sitno

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

Zameranie seminára: uplatňovanie banských predpisov na zaistenie BOZP a BP, 
aktuálne predpisy súvisiace s BČ a ČVBS.

CONECO 2017
(veľtrh)

22. – 25. marec 2017
Bratislava,

INCHEBA EXPO
-

28. medzinárodný veľtrh stavebníctva a 27. medzinárodný veľtrh využitia energie. 
Súčasťou sú sprievodné akcie.

KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2016 - 2017
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Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Výstavba a rehabilitácia
asfaltových vozoviek
(konferencia)

5. – 7. apríl 2017
Podbanské, 

Hotel Permon

Slovenská asociácia pre asfaltové 
vozovky, Bratislava
(p. Etela Bačenková, 
0908 317 351, 055/ 696 93 72, 
domtechniky@azet.sk)Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia.

Jarní setkání těžařů 2017 5. – 7. apríl 2017 Vinařství U Kapličky, Zaječí Těžební unie, Brno
(Mgr. Monika Praženková, 
+420/5 45 193 411,
prazenkova@tezebni-unie.cz)

Pravidelné polročné stretnutie členov profesijného združenia.

RECYCLING 2017
(22. ročník konferencie)

6. – 7. apríl 2017
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.

Stavební veletrhy
(22. ročník konferencie)

25. – 29. apríl 2017 Brno

-Stavebný veľtrh, ktorý pokrýva všetky oblasti stavebníctva – realizáciu stavieb, staveb-
né remeslá a technológie, stavebné materiály a výrobky, stavebné stroje, stavebné 
konštrukcie a technické zariadenie budov. Sprievodné akcie podujatia: bezplatné po-
radenstvo, konferencia.

Tepelná ochrana budov 2017
(19. konferencia)

25. – 27. máj 2017
Štrbské Pleso, 

hotel Patria TSÚS, n. o., Bratislava 
a Slovenská stavebná vedecko
-technická spoločnosť, Bratislava
(Ing. Eugénia Kiselyová, 
02/5020 7649, stav@zsvts.sk)

Tematické zameranie konferencie: procesy a predpisy súvisiace so zatepľovaním, te-
pelnoizolačné kontaktné systémy - súčasť dodatočného zatepľovania na dosiahnutie 
tepelnej ochrany obvodových plášťov, program dodatočného zatepľovania, vytváranie 
predpokladov na znižovanie potreby tepla/ energie v budovách.

Cestársky deň
(odborný seminár – v spolupráci 
so SZVK)

jún 2017
Bratislava, 

budova Slovenskej správy 
ciest, Miletičova 19

Slovenská správa ciest, Bratislava
(Ing. Daniela Čanigová,
0911 998 299, 02/50 255 523
daniela.canigova@ssc.sk)Pravidelné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa ťažbou, výrobou, skúšaním a apli-

káciou kameniva v stavebnej praxi.

Obchodné zručnosti,
Profesionálny predaj,
Vyjednávanie 
v obchodnom procese,
Vyhľadávanie 
nových zákazníkov,
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)
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• Stacionárne, semimobilné a mobilné drviace linky
 pre kameňolomy aj pre recykláciu
• Komplexné riešenia na úpravu nerastných surovín
• Zariadenia na spracovanie kovového a komunálneho odpadu
• Horizontálna a vertikálna pásová doprava 
 a príslušenstvo k dopravným pásom
• Ponúkame komplexné riešenia, poradenstvo, 
 servis a dodávku náhradných dielov
• Kalové čerpadlá

Office:
Metso Czech Republic, s.r.o.

Holzova 2887/10b, 628 00 Brno, Česká republika
Tel.: ++420 602 710 115

E-mail: pavel.horuta@metso.com

Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, Slovakia
GSM:+421 903 602 220

e-mail: norbert.werner@metso.com

Lokotrack® LT220D™
Mobile crushing & screening plant

Nordberg® GP330™ cone crusher
More power, more performance, more profit
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