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Ing. Peter Gajdzica,
predseda SZVK

PRÍHOVOR PREDSEDU SZVK

Vážení členovia SZVK a ostatní čitatelia nášho časopisu (2017-1)

Opäť dostávate do rúk jedno číslo nášho časopisu a to v čase 
konania významnej členskej schôdze nášho Združenia, kde si po 
trojročnom období naši členovia zvolia nové orgány našej stavov-
skej organizácie. Všetci veríme, že budú mať dostatok vytrvalosti 
a entuziazmu pri hájení nášho, dovolím si tvrdiť, marginalizované-
ho odvetvia v slovenskej spoločnosti. 

Predovšetkým by som sa však chcel poďakovať všetkým dote-
rajším členom Rady a Dozornej rady za vykonanú prácu 
v tomto volebnom období. Zvlášť si dovoľujem poďakovať pánom 
Ing. Pavlovi Beťkovi a Ing. Vladimírovi Budinskému, ktorí v Rade 
Združenia pôsobili mnoho volebných období v ekonomickej 
a technickej oblasti a s aktívnym pôsobením v Združení definitívne 
končia. Združenie dlhé roky podopierali svojim profesionálnym 
prístupom, srdečnosťou a zanietenosťou pre spoločnú kamenár-
sku vec. Združeniu venovali nemálo zo svojho voľného času pri 
rozvíjaní spolupráce s mnohými stavovskými a inštitucionálnymi 
organizáciami. Nemôžem samozrejme zabudnúť ani na nášho 
dlhoročného tajomníka, pána Ing. Eduarda Dudu, ktorý s buldo-
čou vytrvalosťou organizoval semináre, tlačil na príspevky a pred-
nášky od členov, odborných organizácii i od zástupcov štátnych 
orgánov.

Takmer polovicu našej členskej základne tvoria naši dodávate-
lia strojov, materiálu a služieb Niektorí z nich dokonca podporujú 
našu činnosť sponzorstvom seminárov, alebo reklamou v časopi-
se a na nami organizovaných podujatiach. Chcel by som sa im, 
v mene nás všetkých, poďakovať za túto podporu a ubezpečiť ich, 
že si to neobyčajne vážime a veríme v našu ďalšiu spoluprácu na 
prospech všetkých. Boli by sme naozaj radi, keby naši členo-
via-ťažiari, pri rovnocenných ponukách dodávateľov, brali do 
úvahy aj tieto skutočnosti.

Tak ako sa dalo predpokladať, rok 2016 v porovnaní s rokom 
2015 nebol v stavebníctve veľmi úspešný. Stavebná produkcia 
klesla oproti roku 2015 o viac ako 10 %. Obraz výroby stavebných 
materiálov nemôže byť v zásade iný, ako je v celom stavebnom 
odvetví. Stále nedostatok zákaziek a veľa neukončených tendrov. 
Nie je žiadnym tajomstvom, že po parlamentných voľbách aktivity 
verejného sektora znova poklesli. A to aj z dôvodu pomalého štar-
tu čerpania eurofondov v novom programovacom období. V prie-

behu roka 2016 aj na začiatku roka 2017 boli podpísaných niekoľ-
ko významných infraštruktúrnych stavieb. Obchvat Bratislavy 
a Prešova nemajú ukončené posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie a ani nie je jasné, kedy EIA bude. Obyvatelia čakajú 
a zhotovitelia tiež. V podstate žiadna významná nová stavba infraš-
truktúry sa v roku 2016 poriadne nerozbehla. 

Zároveň Slovensko je plné odborníkov, ktorí by vedeli stavať 
cesty lacnejšie a lepšie. Svoje názory považujú za dokonalé, 
aj keď väčšina z nich nikdy žiadnu stavbu nerozpočtovala a neria-
dila. Jediný argument, ktorým je ich možné prevalcovať je, že na 
mnohých infraštruktúrnych trasách je už dávno po dvanástej. 
Polemika, ktorá pri tom vzniká, je chutnou stravou pre našich 
senzáciechtivých novinárov. A dotknuté obyvateľstvo pochoduje 
po prechodoch na našich frekventovaných cestách.

Už sa začína používať kritérium „hodnota za peniaze“, ale my 
Slováci sme mantinelisti, lebo ideme z krajnosti do krajnosti. 
Už Martin Filko, ktorý bol na ministerstve financií hlavným presa-
dzovateľom tejto myšlienky hovoril, že najmä na staré už priprave-
né projekty toto kritérium bude možné len ťažko uplatniť, pretože 
sa pripravovali za úplne iných podmienok a najmä niekoľkoročná 
strata času pri príprave nového projektu, s neistým výsledkom, 
nezabezpečí najlepšiu z možností „hodnoty za peniaze“.

Ešte aj dnes sa dorábajú niektoré „najlacnejšie“ projekty, kto-
rých ukončenie mešká, kvalita pokrivkáva a subdodávatelia bedá-
kajú, že im platby meškajú aj viac ako 6 mesiacov a nie je isté, 
že na konci dňa budú mať všetko vyplatené. Chvalabohu už aspoň 
na nové zákazky, obstarávané z verejných zdrojov, sa podpisuje 
dodatok o bankovej záruke pre úhrady subdodávateľom. Firmy sa 
už nebudú môcť ľahkovážne hlásiť do súťaží, na ktoré evidentne 
nestačia kapacitne, ani finančne. A nebudú môcť jednoducho 
problémy, ktoré si sami spôsobili prenášať na subdodávateľov 
a teda ani na nás, ktorí sme často v pozícii ich dodávateľov.

Kauzy našich parlamentárov, ktorými nás naše média denno-
denne kŕmia, prekrývajú pre nás omnoho významnejšie skutoč-
nosti. Napríklad, že bol zrušený strop na zdravotné odvody. Že 
možno bude zavedený inštitút povinného 13-eho platu. 150 milió-
nov eur, to je nový vládny daňový balíček. A to nie je všetko. 
V ďalších rokoch by mala vláda vybrať ďalšie milióny eur. Za 
posledné roky narástli výdavky aj príjmy Slovenska rekordným 
tempom. (rok 2014 oproti 2007 rástli výdavky verejných financií 
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o 75 %, príjmy o 54 %). V súčasnosti však nie sme schopní posta-
viť ani jeden úsek diaľnice z vlastných zdrojov, a obyvatelia pocho-
dujú po prechodoch.

Analytici sa pýtajú, prečo stále štát zvyšuje dane a kam tie 
peniaze putujú? Príjmy aj výdavky štátu rástli od roku 2007 najvyš-
ším tempom v Európskej únii. Vo svojej najnovšej štúdii na to 
upozornil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), 
podľa ktorého sa tak ekonomické dôvody na zvyšovanie daní hľa-
dajú ťažko. Vláda napriek tomu prichádza s balíkom nových daní. 
Áno slovenskej ekonomike sa darí, tak sa pozrime čo k tomu 
doplnil INESS. 

Analytik INESS doplnil, že daňové bremeno na Slovensku 
vzrástlo medzi rokmi 2007 a 2014 o 6,9 %, čo je najviac po 
Grécku a Francúzsku. 

Stále registrujeme animozitu obyvateľov voči ďalšiemu rozširo-
vaniu ťažobnej činnosti na Slovensku. V povedomí verejnosti sa 
zlievajú vyhľadávanie a ťažba uránu, zlata a ostatných nerastov, 
smrteľné banské úrazy, staré ekologické záťaže a havárie 
do spoločného odporu proti akejkoľvek ťažobnej činnosti. Náklady 
na obhájenie ťažobných zámerov u poctivo podnikajúcich ťažob-
ných spoločností rastú. A to aj v súvislosti s účinnosťou zákona 
č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie .

Pri posudzovaní zámerov na realizáciu banskej činnosti, alebo 
činnosti vykonávanej banským spôsobom verejnosťou je podľa 
novej legálnej definície aj len jedna fyzická osoba či jedna právnic-
ká osoba, ktorej sa priznáva postavenie účastníka konania nielen 
v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ale aj 
v nasledovných povoľovacích konaniach podľa napr. stavebného 
zákona, ak podá odôvodnené písomné stanovisko k zámeru, 

správe o hodnotení, alebo k záverečnému stanovisku, alebo ak 
podá odôvodnené pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhova-
nej činnosti alebo aj podá odvolanie proti rozhodnutiu vydanému 
v zisťovacom konaní alebo podá odvolanie proti záverečnému 
stanovisku. Tieto osoby majú následne tiež postavenie účastníkov 
územného, stavebného i kolaudačného konania podľa Stavebného 
zákona, ako aj v konaniach podľa osobitných predpisov, ako napr. 
rozhodnutiu o povolení banskej činnosti, alebo rozhodnutiu 
o zmene banskej činnosti. Bohužiaľ nebolo v našich silách tomuto 
drastickému opatreniu zabrániť ani v spolupráci so Slovenskou 
Banskou komorou.

Trvalou súčasťou našej činnosti bolo tiež viacročné pripomien-
kovanie novej surovinovej politiky na Slovensku. Moderná surovi-
nová politika štátu, ktorá by mala dať rámec vzťahu neenergetic-
kého ťažobného priemyslu a Natury 2000 a reagovať na iniciatívu 
komisára Verheugena pri zabezpečení európskej surovinovej 
bezpečnosti. V súčasnosti je vytvorenie je v právomoci Národnej 
technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín 
(NTP VVIS), ktorej sme sa v roku 2016 stali právoplatným členom.

Našou hlavnou pripomienkou k surovinovej politike je, že regi-
onálna spotreba kameniva využívaním ťažby z už otvorených 
ložísk, u ktorých je preukázaná efektívnosť ekonomicky výhodnej 
ťažby, by umožnila účinne predpokladať vytvorenie finančnej 
rezervy na zahladenie banskej činnosti po jej ukončení. Žiaľ, 
v súčasnosti existujúci legislatívny rámec, neumožňuje účinne 
zabraňovať vzniku ad hoc spoločností, ktoré po „úspešnom“ pro-
jekte môžu ukončiť dobývaciu činnosť bez jej zahladenia. 

Významným spôsobom sa naše Združenie podieľalo na projek-
te SNAPSEE. Na našom jesennom seminári v r. 2014, odovzda-
ním príručiek, sme zavŕšili našu spoluprácu na projekte SNAP 
SEE – Trvalo udržateľné plánovanie kameniva v JV Európe, ktorý 
na Slovensku zabezpečovalo MŽP SR. S pomenovanými nástroj-
mi na plánovanie v oblasti kameniva (primárneho i sekundárneho 
- recyklovaného), by sme mali tejto problematike z veľkou vážnos-
ťou aj naďalej venovať.

Významne sme tiež pokročili v príprave publikácie Dejiny 
lomárstva na Slovensku, ktorú plánujeme vydať koncom roka 
2017. Bolo zároveň rozhodnuté, že každý náš riadny člen dostane        
 5 kusov tejto publikácie zdarma.

Niektoré naše predsavzatia sa nám podarili lepšie, niektoré 
menej. Určite sme stabilizovali ekonomickú situáciu v Združení 
a prijatými opatreniami sme udržali výšku členského na nezmene-
nej úrovni. Tradične dobrá spolupráca pokračovala s českou 
Ťažobnou úniou, Hlavným banským úradom, Slovenskou banskou 
komorou a Slovenskou cestnou spoločnosťou. Viackrát sme pod-
porili činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov pri udržiava-
ní tradícií baníctva na Slovensku. Chceme tiež pokračovať v pod-
pore (aj finančnej) všetkých aktivít, ktoré súvisia s oprávnenými 
záujmami našich členov v technickej aj legislatívnej oblasti.

Našu činnosť podporujú významní funkcionári ministerstva 
hospodárstva a ministerstva životného prostredia. Koordinujeme 
naše podujatia so stavovskými organizáciami zaoberajúcimi sa 
činnosťami súvisiacimi s ťažbou. Sprostredkovávame novinky 
z UEPG našim členom, vedieme pre UEPG požadované štatistic-
ké údaje.

V Rade Združenia sme pracovali podľa plánu a pravidelne sme 
o prijatých uzneseniach informovali na stránkach nášho časopisu. 
Zorganizovali sme niekoľko naozaj vydarených seminárov a zača-

Dane, odvody a kríza
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li sme s prípravou oslavy 20. výročia založenia nášho združenia. 
Z rôznych dôvodov sme však stratili niekoľko našich členov 
a komunikáciu s našimi členmi ťažiarmi nepovažujeme za dosta-
točnú. Do aktívnej činnosti nášho Združenia sa zapája len málo 
členov. Domnievame sa , že to súvisí aj s ekonomickou a spolo-
čenskou situáciou, v akej sa náš štát už dlhú dobu nachádza. 

Verím, že novozvolení členovia prinesú svieži vietor do našej 
činnosti a oživia ju novými návrhmi a skutkami. Za najdôležitejšiu 
úlohu Rady Združenia považujem nájdenie spôsobov na zaktivizo-
vanie našich členov, lebo si myslím, že by to mohlo byť v jej mož-
nostiach.

Hlavné úlohy na ktoré chceme zamerať v Rade činnosť 
SZVK v ďalšom období:

 Naďalej udržať chod kancelárie SZVK, najmä vo vzťahu 
k členskej základni, SBK, UEPG, odborným partnerom 
a verejnosti.

 V spolupráci s ostatnými stavovskými organizáciami zlepšo-
vať komunikáciu s verejnosťou na tému užitočnosti, nevy-
hnutnosti a tradícií ťažby stavebného kameniva a štrkopies-
kov.

 Sprostredkovávať medzi členmi výmenu skúseností a pomoc 
pri uplatňovaní efektívnych technických riešení v príprave, 
ťažbe a spracovaní kameniva a osvedčených postupov 
v oblasti bezpečnosti práce a prevádzky.

 Sledovať legislatívny proces, včas informovať členov o chys-
taných zmenách v pripravovaných zákonoch, ktoré súvisia 
s banskou činnosťou a pripravovať k nim spoločné stanovis-
ká.

 Pokračovať v uplatňovaní prijatého Etického kódexu pre 
ťažbu, spracovanie a distribúciu kameniva a odhaľovaní pla-
tobne nespoľahlivých odberateľov.

 Aktívne sa zúčastňovať v slovenských normalizačných komi-
siách pre kameň a kamenivo, betón a cestné staviteľstvo. 
Sledovať a sprostredkovávať informácie o činnosti európ-
skej normalizačnej komisie CEN TC 154.

 Upevňovať pozíciu a akceptovateľnosť SZVK v odborných 
kruhoch na Slovensku a v Európe podľa konkrétnych zmlúv 
o spolupráci.

 Aktívne pracovať v oblasti životného prostredia a zlepšovať 
imidž kameniva aj v oblasti biodiverzity. Sledovať problema-
tiku NATURA 2000 a EIA a sprostredkovávať skúsenosti 
členov aj v tejto oblasti.

 Spolu s ostatnými stavovskými organizáciami obnovovať 
a udržiavať tradíciu baníctva na Slovensku.

Pretože veľká miera činnosti združenia je postavená na báze 
dobrovoľnosti, výsledky ktoré dosiahneme, budú závisieť aj od 
miery v akej sa nám do nej podarí zapojiť nielen členov Rady, ale 
určite aj ostatných našich členov. Chcem najmä všetkým naším 
členom, popriať čo najviac tvorivej aktivity a dosiahnutie čo naj-
priaznivejších výsledkov vo svojej činnosti aj v roku 2017.

Zdar Boh !                                
Ing. Peter Gajdzica
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AKTUALITY SZVK

Hlavnými bodmi boli:
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 Informácia o platení členských príspevkov a stav hospodárenia za obdobie I – X/2016 
 Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku“ 
 Kontrola pripravenosti XVIII. odborného seminára SZVK
 Prezentácie firiem na XVIII. odbornom seminári SZVK 

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
2. Stav hospodárenia za obdobie I – III/2017  
3. Príprava volieb členov Rady združenia a členov Dozornej rady          
4. Kontrola pripravenosti VIII. odborného seminára k BOZP a BP  
5. Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku“ – informácia  

Hlavnými bodmi boli:
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 Vyhodnotenie XVIII. odborného seminára
 Stav hospodárenia za obdobie I – XII/2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 
 Plán činnosti SZVK na rok 2017 - návrh  
 Plány činností pracovných skupín na rok 2017 
 Príprava volieb členov Rady združenia a členov Dozornej rady  
 Stav v príprave VIII. odborného seminára k BOZP a BP 
 Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku“ – informácia 

Kancelária SZVK informuje

Ing. Eduard Duda
výkonný tajomník 

Zasadnutie Rady združenia dňa 9. 11. 2017 v Novom Smokovci

Zasadnutie Rady združenia dňa 5. 4. 2017 vo Zvolene

Zasadnutie Rady združenia dňa 26. 1. 2017 vo Zvolene

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

V dňoch 10. - 11. 11. 2016 sa konal XVIII. odborný seminár 
Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK) v Novom 
Smokovci, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo hospo-
dárstva SR. Odborný seminár bol určený pre manažérov, 
vedúcich lomov,  zmenových technikov, projektantov, mecha-
nikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú 
do kontaktu s výrobou kameniva.  

Hlavným cieľom odborného seminára bolo sprostredkovanie 
aktuálnych poznatkov v oblasti legislatívneho, organizačného, 
materiálového, ako aj strojno-mechanizačného zabezpečenia 
výroby kameniva na Slovensku. Ďalej jeho účastníkom poskytol 
priestor na odovzdanie vzájomných informácií dotýkajúcich sa 
najnovších poznatkov z oblasti kameňopriemyslu a tiež na formál-
ne a neformálne stretnutia výrobcov kameniva s prítomnými tvor-
cami legislatívy a dodávateľmi nových strojov, technologických 
zariadení, odberateľmi kameniva a pod.    

Odborný seminár zahájil Ing. Peter Gajdzica, predseda 
SZVK, všetkých účastníkov privítal, poďakoval za účasť a poprial 
príjemný pobyt. Následne s príhovorom vystúpil RNDr. Dušan 
Onačila, zástupca Ministerstva hospodárstva SR v rámci záštity 
nad XVIII. odborným seminárom.

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

- Systémový pohľad na surovinovú politiku vo väzbe na kon-
cepciu rozvoja slovenského surovinového priemyslu

- Aktuálny stav banskej legislatívy a vybrané poznatky z čin-
nosti HBÚ a OBÚ SR

- Východiská návrhu Koncepcie geologického výskumu 
a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky. 
Výsledky prieskumu environmentálnych záťaží na vybraných 
montanistických lokalitách územia Slovenskej republiky

- Počítačová podpora pri plánovaní technologických proce-
sov pri výrobe kameniva 

- Využívanie ložísk nerastov vo vzťahu k ochrane životného 
prostredia

- Vybrané poznatky z činnosti Obvodného banského úradu, 
Košice

- Nestmelené vrstvy vozoviek a kvalita kameniva
- Aktuálny stav a zámery v príprave a realizácii diaľníc a rých-

lostných komunikácií v SR
- Obchodný majetok ako daňový výdavok
- Zdaňovanie podielov na zisku – informácia o pripravovanej 

novele
- Dodanie stavebnej práce – prenos daňovej povinnosti pri 

dodávke pre platiteľa DPH
- Mobilné pranie kameniva v podmienkach spoločnosti 

EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Košice
- Ako sa premietne revízia výrobkových noriem na kamenivo 

do požiadaviek na výrobcov
- Legislatívne povinnosti súvisiace s uvedením do prevádzky 

a prevádzkovaním technických zariadení
- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte 

ťažobného priemyslu

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

dukty prezentovali formou výstavky propagačných materiálov 
spoločnosti VOMET spol. s r.o., WINFA s.r.o., METSO

MINERALS s.r.o., AUSTRO Baumaschinen, s.r.o., CRH 
(Slovensko) a.s., Weir Minerals

Czech & Slovak, Brno, ACHENBACH-CZ, s.r.o., KEESTRACK 
drviče + triediče, s.r.o., RVS CHODOV, s.r.o., Tamtron, s.r.o., 
ISENMANN SLOVENSKO, s.r.o.

XVIII. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK
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Kancelária SZVK informuje

LOMY MTD, s.r.o.
Prešov  

LOMY MTD, s.r.o.
Prešov  
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Kancelária SZVK informuje

Fotodokumentácia z XVIII. ODBORNého SEMINÁRA SZVK
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VIII. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK SO ZAMERANÍM NA BOZP A BP
Dňa 6. 4. 2017 sa konal VIII. odborný seminár vo Zvolene, 

nad ktorým prevzal záštitu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predse-
da 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 je poukázať na konkrétnych prípadoch, na najčastejšie 
porušovanie predpisov zo strany ťažobných organizácií a tým pri-
spieť k zníženiu úrazovosti.

Seminár bol určený pre vedúcich lomov, vedúcich baní, zmeno-
vých technikov a ďaľších technikov a manažérov zúčastnených 
na banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

Tento seminár bol zároveň považovaný za súčasť aktualizačnej 
prípravy (periodického školenia a vzdelávania), za účasti organizá-
cie JF, spol. s r.o., Detva, oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, 
ktorá má oprávnenie vydané Hlavným banským úradom.

Kancelária SZVK informuje
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S UEPG

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

UEPG

Slovenské združenie výrobcov kameniva je členom Európskej 
asociácie výrobcov kameniva (UEPG). Počas roka 2016 a začiat-
kom roka 2017 sme začali s UEPG komunikovať o možnostiach 
prehĺbenia spolupráce, resp. o konkrétnych oblastiach, kde by 
UEPG mohlo byť prínosom pre SZVK. Výsledkom tohto rokovania 
by mohlo byť stretnutie v dňoch 6. – 9. júna 2017, kedy sa bude 
konať konferencia o recyklácii v Novom Smokovci a pán 
DirckFincke - Generálny tajomník asociácie UEPG – by sa na nej 
mal zúčastniť ako prednášajúci. Predstavitelia SZVK by mohli 
využiť túto príležitosť a osobne prerokovať možnosti aktívnej spo-
lupráce.

Požiadala som pána Finckeho, aby skúsil predostrieť pred-
stavy UEPG o možnostiach spolupráce a možnosti pomoci, 
ktorú môže poskytnúť UEPG svojim členom. Výsledkom je 
tento článok:

Článok pre SZVK o pridanej hodnote Európskej asociácie 
výrobcov kameniva (UEPG)

Európsky priemysel kameniva je ťažký priemysel s produkciou 
2700 miliónov ton kameniva, zahŕňa 26 000 ťažobných prevá-

dzok a 15 000 spoločností. Sú to veľké čísla, ale menej ako 50 % 
zástupcov tohto priemyslu sa organizuje v rámci národných alebo 
regionálnych asociácií. Asociácia UEPG identifikovala trendy 
a objasňuje, prečo by tieto mohli spôsobiť výrobcom kameniva 
problémy.

Prečo je Brusel dôležitý a záleží na ňom
Viac ako 70 % národných obchodných zákonov je založených 

na rozhodnutiach prijatých v Bruseli. Mnohí malí výrobcovia si ani 
nemusia uvedomiť, že národné alebo regionálne právne predpisy, 
ktoré sa na nich vzťahujú, vychádzajú z právnych predpisov EÚ. 
Napriek tomu sa firmy domnievajú, že sú ďaleko od Bruselu a nie 
sú príliš ovplyvnení EÚ a tým, o čom sa diskutuje a rozhoduje 
v tomto európskom hlavnom meste.

Megatrendy - majte oči otvorené
V blízkej budúcnosti bude európsky priemysel kameniva čeliť 

neustálemu nárastu očakávaní podielnikov a zainteresovaných 
osôb, zatiaľ čo prístup k primárnym zdrojom bude komplikovanej-
ší a budú narastať v tejto súvislosti i administratívne prekážky. 
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UEPG

Tento priemysel bude čeliť opakujúcim sa hrozbám zdanenia zdro-
jov alebo obmedzeniam vyplývajúcim z "trhových nástrojov" 
napriek tomu, že ide o priemysel bez dotácií, s povinnosťou vyko-
návať obnovu. Na náš sektor by mohli mať dopad ambiciózne ciele 
EÚ týkajúce sa recyklácie a "cirkulárnej ekonomiky". Niektoré 
z megatrendov, ktoré identifikoval prezident Európskej asociácie 
kameniva Jesús Ortiz, určitým spôsobom ovplyvnia každého pod-
nikateľa v tejto oblasti v rámci Európskej únie, aj za jej hranicami.

Čo je potrebné?
Je potrebné predovšetkým to, aby bolo odvetvie silne organi-

zované. To sa nezačne v Bruseli, ale vo firmách a ich manažmen-
toch. Individuálni výrobcovia si musia uvedomovať, že čelia spo-
ločným problémom, ako je prístup k zdrojom, zdĺhavé schvaľova-
cie postupy, lokálny odpor voči ťažbe kameniva (NIMBY), používa-
nie argumentov na ochranu životného prostredia, zdanenie zdro-
jov, nekalá súťaž, ilegálna ťažba, či aplikácia technických noriem 
a iné. K riešeniam, ktoré vždy rešpektujú protimonopolné predpi-
sy, by sa mohlo dospieť jednoduchšie, ak sú podniky organizova-
né v nejakej regionálnej alebo národnej asociácii.

Konzumné zákony, alebo formovacie zákony?
My sme všetci prijímatelia - konzumenti - zákonov, inými slova-

mi, uplatňujeme legislatívu potom, ako je schválená politikmi. 
Výrobcovia kameniva, ktorí majú viazané dlhodobé investície, by 
mohli byť v lepšej pozícii, keby mohli predvídať zmeny v legislatíve 

a tým predpovedať, ako sa bude vyvíjať ich podnikanie. A k tomu 
je potrebná národná profesná asociácia, ktorá je zastúpená v ich 
hlavnom meste a v Bruseli. Umožnené by tak boli nové zákonodar-
né iniciatívy a legislatívne návrhy, ktoré by sa mohli prebrať z hľa-
diska ich dôležitosti a oznámiť 15.000 výrobcom v celej Európe. 
Väčšina týchto iniciatív by tak mohla pomôcť dosiahnuť rovnaké 
ciele s nižšími nákladmi a menším byrokratickým zaťažením, so 
zohľadnením potrieb nášho priemyslu. A to je oblasť, kde by 
mohla Európska asociácia výrobcov kameniva (UEPG) konať 
koordinovane s jej národnými členmi.

Čo môžete robiť vy?
Slovenskí výrobcovia by mali kontaktovať ich národnú asociá-

ciu výrobcov kameniva (SZVK) a byť informovaní o jej činnosti. 
UEPG bude podporovať SZVK pri zapojení sa do vytvárania poli-
tiky EU prostredníctvom jej siete v Bruseli a Európskom 
Parlamente, Výbore Regiónov a Stálych zastúpeniach smerom 
k EU. Spoločne sme najväčší sektor neenergetického ťažobného 
priemyslu v Európe. S UEPG a SZVK máte politickú váhu a vplyv-
ný hlas v EU a národnom procese rozhodovania. To je príležitosť, 
ktorú by sme mali využiť – pretože na Bruseli záleží - je dôležitý.

DirkFincke, UEPG Secretary General / Generálny tajomník 
asociácie UEPG, secretariat@uepg.eu

fotografie doplnené z archívu spol. EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
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UEPG

• 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

• 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 crusherrrrrrrrrrrrrr
p , p , pMore power, more performance, more profit
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Banské podnikanie

Banské podnikanie
Banský priemysel slúži predovšetkým na zabezpečenie surovín 

pre ostatné nadväzujúce priemyselné odvetvia v národnom hospo-
dárstve. 

Baníctvo tiež banský alebo ťažobný priemysel je dobývanie 
nerastných surovín povrchovým alebo podzemným spôsobom. 
Predstavuje komplex prác potrebných na vyhľadávanie, dobýva-
nie, dopravu a na úpravu úžitkových nerastov. Týmto spôsobom sa 
dobýva väčšina nerastných - abiotických surovín. V širšom zmysle 
baníctvo zahŕňa dobývanie akýchkoľvek neobnoviteľných zdrojov 
minerálov, rúd, nerúd, ropy a zemného plynu.

Baníctvo nemožno posudzovať len z hľadiska ekonomických 
vstupov a výstupov, pretože ťažobný priemysel vyžaduje značné 
investičné vstupy a produkuje výstupy s veľmi nízkou pridanou 
hodnotou a dlhodobou návratnosťou. Slúži predovšetkým na za-
bezpečenie surovín pre ostatné nadväzujúce priemyselné odvet-
via.

Baníctvu neprospieva ak podlieha len trhovej ekonomike a zá-
konu ponuky a dopytu. Banský priemysel nedokáže rýchlo rea-
govať na zmeny na trhu. Otvoriť a zatvoriť banskú prevádzku je 
proces finančne aj časovo náročný.

Ak je potrebné zvyšovať ekonomickú bilanciu s cieľom udržať 
banskú prevádzku znižovaním nákladov, takýto postup je zásad-
ným zásahom do samotného procesu dobývania, čo nemusia do-
voliť bansko-technické podmienky a požiadavky na bezpečnosť 
práce. 

Zlaté časy baníctva, ak máme na mysli rudné baníctvo, mož-
no posudzovať z dvoch hľadísk. A to čo platilo v minulosti, platí aj 
v súčasnosti: ak ťažiar dokáže surovinu dobývať so ziskom a od-
vádzať bez problémov urburu, tak sú to pre neho zlaté časy. Ak sú 
s dobývaním spojené vysoké investície a tieto sú ponechané len 
na ťažiarovi, bez záruk na ich návratnosť zo strany vlastníka lo-
žiska, tak toto vedie k útlmu až úpadku baníctva. Ale ak štát ako 
vlastník garantuje investície, alebo sám priamo investuje, tak aj to 
môže byť ak nie zlaté, tak aspoň dobré obdobie pre baníctvo a tak 
tomu bolo na Slovensku od 17 do 20 storočia, keď rudné baníctvo 
riadil štát. 

Samozrejme na baníctvo má dopad vývoj cien na komoditných 
trhoch, pozitívny príklad je nárast ceny zlata od roku 2005, alebo 
ceny antimónu od roku 2010. Opačný príklad je pokles ceny zlata 
v 19 storočí po objavení nových ložísk v Severnej Amerike a po-
kles ceny opálov v minulom desaťročí po objavení nových ložísk 
v Austrálii.

V 19. storočí vlády viacerých štátov experimentovali s rozlič-
nými systémami zlatých a strieborných štandardov s cieľom limi-
tovať objemy papierových peňazí v obehu. V tomto období došlo 
k silným hospodárskym otrasom vo svetovom finančnom sektore. 

Obdobia silného rastu sa striedali s obdobiami recesií. Ťažba zlata 
klesala a stúpala v závislosti aj od vývoja reálnej ceny zlata a sily 
tej, ktorej štátnej meny a ochoty štátu investovať, resp. poskytovať 
priestor na rozvoj baní.

Podstatné ale pre rozvoj baníctva je objektívna existencia efek-
tívne ťažiteľných zásob nerastných surovín, dostatočne geolo-
gicky overených a vhodne technologicky upraviteľných, ktorých 
využívanie bude zo strany štátu podporované alebo garantované.

Situácia v uhoľnom baníctve na Slovensku je objektívne daná. 
Na Bani Dolina sú evidované len nebilančné zásoby v objeme 
48 mil. ton, ich nebilančnosť vyplýva z bansko-technických pod-
mienok. Na ložiskách hnedého uhlia na Hornej Nitre je v evidencii 
30 mil. ton bilančných zásob a 100 mil. ton nebilančných zásob 
a ukončenie dobývania je objektívna nutnosť najbližších troch de-
saťročí, pokiaľ sa nevyvinú a nepoužijú efektívne technológie na 
využitie nebilančných zásob.

Pri porovnaní rokov 1990 a 2016 došlo na Slovensku k zasta-
veniu dobývania soli, kremeňa, železných rúd, ortute, a antimóno-
vých rúd, ale došlo k nárastu ťažby troch druhov nerudných su-
rovín: dolomitu, čadiča, bentonitu a zeolitu. U ostatných rudných 
aj nerudných surovín došlo k poklesu ťažby.

Ťažba stavebného kameňa a štrkopieskov závisí od ekonomic-
kej situácie a kondície investícií a stavebníctva na Slovensku.

Je fakt, že baníctvo je historická aj aktuálna súčasť ekonomi-
ky štátu a jeho podoba závisí od dopytu hospodárstva a postoja 
spoločnosti. A je aj fakt, že baníctvo je obzvlášť citlivé na zmeny 
v legislatíve a akékoľvek regulácie, či deregulácie v tomto odvetví 
podnikania.

Recyklácia a druhotné suroviny nezabezpečujú pre priemysel-
nú spotrebu dostatok vstupov a je stále potrebné čerpať aj prírod-
né zdroje. Aj za predpokladu úspešnej snahy o zachovanie trvalo 
udržateľného rozvoja, pri využívaní globálnych tokov a plnej mobili-
tyobehovej ekonomiky (CircularEconomy), bude naďalejpotrebné 
získavať minerálne suroviny aj z existujúcich ložísk nerastov. 

Podnikateľské riziko
Podľa všeobecného názoruje podnikateľské riziko spojené 

s nebezpečenstvom neúspechu. Môže vyvolať stratu, pokles ma-
jetku, zníženie obratu, resp. úpadok podnikania.

Riziko podnikania je typické pre všetky podnikateľské subjek-
ty a vzťahuje sa ku stratám a škodám na majetku, živote, zdraví, 
k haváriám, ku škodám vzniknutým odcudzením alebo zneužitím 
majetku.

Pre podnikanie v baníctve je najväčším rizikom, že napriek vy-
naloženým prostriedkom a úsiliu vôbec nedôjde k realizácii záme-
ru.

ŠTÁTNA POLITIKA NERASTNÝCH SUROVÍN,
RIZIKÁ A PREKÁŽKY PRI BANSKOM PODNIKANÍ

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda Hlavného banského úradu
Ing. Štefan Tóth - ústredný banský inšpektor, Hlavný banský úrad
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Dôvody vzniku rizika
Všeobecne v podnikaní sú rizikové faktory povahy výrobnej 

a technickej, ktoré sú vyvolané výsledkami vedecko-technického 
rozvoja asú spojené s obmedzenými, prípadne ťažko dostupný-
mi výrobnými faktormi, trhové, ekonomické a finančné ktoré majú 
podobu nákladových rizík, patrí sem napr. zvýšenie cien, energií, 
rast miest, kurzové a colné riziká a sú spojené z dopytom, predaj-
nými cenami, konkurenciou, zmenami spotrebiteľských preferen-
cií alebovyplývajú z dostupnosti úverov úrokového zaťaženia, pre-
meny pohľadávok na likvidné aktíva a politicko-sociálne faktory, 
ktoré vyvoláva vládna politika, ide o rozpočtovú a daňovú politiku 
podnikateľského priestoru.

Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo zastáva názor 
a snaží sa legislatívne presadzovať, aby ciele a priority plánov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí, ako aj záväzné 
časti územnoplánovacej dokumentácie miest a obcí boli plne reš-
pektované pri akýchkoľvek zámeroch týkajúcich sa priamo alebo 
nepriamo akejkoľvek banskej činnosti. Zastáva názor, že samo-
správy majú mať možnosť zamietnuť takýto zámer v ich katastri, 
najmä ak to nie je v súlade s vyššie spomenutými strategickými 
dokumentmi. Teda obce chcú rozhodovať o spôsobe využitia 
či nevyužitia majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, a zrejme 
aj rozhodovať o tom, kto bude tento majetok využívať. Tento názor 
nezodpovedá zásade: kto vlastní ten rozhoduje a zodpovedá.

V baníctve na Slovensku je najväčším rizikom obava a reálna 
možnosť z nedoriešenia vzťahov k okoliu v rozsahu, ako to vyža-
dujú právne predpisy pod krátkym označením – vyriešenie stretov 
záujmov.

Málokto si uvedomuje, že pred vlastnou realizáciou zámeru 
ťažobná organizácia musí geologicky overiť napr. rozsah, zásoby 
a kvalitu ložiska na vlastné náklady. A ak aj nedôjde z jej strany 
k naplneniu zámeru, tieto informácie ostávajú štátu k dispozícii pre 
budúce použitie. Ťažobná organizácia však nárok na refundáciu 
účelne vynaložených nákladov nemá. Pre ňu, ak zámer nedotiah-
ne do štádia povolenia činnosti je to zmarená investícia.

Zo strany Slovenskej republiky je potrebné dlhodobo zadefino-
vať trvalo udržateľný rozvoj, surovinovú bezpečnosť, surovinovú 
politiku – so zameraním na ciele spoločnosti vo využívaní zdrojov 
nerastných surovín, v kontexte pojmov verejný záujem, všeobecný 
hospodársky záujem, verejné blaho, predchádzanie núdzi.

Je potrebné aby výsledky geologického prieskumu mali svoju 
váhu pri vypracovaní územnoplánovacej dokumentácii s rešpek-
tovaním ložísk a ich chránených ložiskových území, tak aby sa ne-
znemožnilo ich budúce využitie.

Stavovské organizácie by mali mať vnútornú potrebu vytvárať 
možnosti pre rozvoj vzťahov a pripraviť priestor pre vhodnú me-

diáciu pri riešení stretov.

Prekážky v podnikaní
Najväčšie prekážky v podnikaní na Slovensku sú daňovo-od-

vodové zaťaženie podnikania, množstvo registračných a adminis-
tratívnych povinností a nestálosť, respektíve príliš časté zmeny 
legislatívy. 

Štát a jeho regulačná politika a administratívne prekážky môžu 
byť bariérami v podnikaní Okrem daní a odvodov,administratívnej 
záťaže, nestálosti legislatívy pristupujú aj ďalšie zamestnávateľské 
povinnosti a problémy pri samotnej realizácii zákaziek. Hlavné pre-
kážky spôsobuje regulačná politika štátu a správanie sa verejného 

sektora. U banských podnikov tieto prekážky sú ešte zvýraznené 
postojom väčšiny komunity, médií a tretieho sektora.

Baníctvo bolo odjakživa chápané zo strany starousadlíkov 
a zemepánov, či vlastníkov pôdy ako cudzorodý element. Na pre-
lomenie tohto antagonizmu bol často potrebný zásah vyššej moci, 
často samotného kráľa.

Byrokracia a meniace sa zákony majú vplyv hlavne na začína-
júce a malé podniky. Čím menšia je firma, tým náročnejšie je pre 
ňu vyrovnať s administratívnymi nárokmi a požiadavkami, ktoré 
pochádzajú z regulácií. Administratívne povinnosti a neustále me-
niaca sa legislatíva predstavujú najväčšiu záťaž pre podnikateľov, 
teda aj ťažobné organizácie, ak podnikajú samostatnea nie sú sú-
časťou nejakého zoskupenia, a teda nemajú dostatočné finančné 
a personálne rezervy na riešenie tejto často nárazovej agendy. 

Nutnosť riešiť nezmyselné námietky a absolvovať nekonečné 
konania o zavádzajúcich podaniach „zaiteresovanej“ verejnosti sa 
podobajúbojom s veternými mlynmi a často sú neprekonateľnou 
prekážkou pri realizácii zámerov podnikateľov v oblasti baníctva.

Legislatívne prekážky a reálna vymožiteľnosť práva
Je potrebné sa vrátiť k základnému výkladu práva a logike práva, 

ako aktu spravodlivosti. Aby sa neaplikoval len účelový, akademic-
ký výklad textu, ktorý bez právnej logiky smerujúcej k prirodzenej 
spravodlivosti často môže byť v rozpore s mravným konaním. Aby 
sa neaplikovali text, na základe ktorého by sa nastolila neprávosť, 
a nie spravodlivosť. Je potrebné zastaviť nadmerné prijímania ne-
kvalitných zákonov, predĺžiť dobu časovej pôsobnosti právnych 
noriem, neprijímať duplicitné, alebo dvojkoľajné predpisy.

Právo a zákon nesmie slúžiť špekulatívnym podvodom, k vynú-
teným plneniam z pochybných zmlúv, ale k spravodlivosti, nech 
slúži a ochraňuje poctivé konanie a nech nie prostriedkom na lik-
vidáciu finančne slabších. V tomto je potrebné dosiahnuť zmeny 
v aplikácii práva. Všetky tri zložky štátnej moci, výkonná, súdna 
a zákonodarná musia mať na zreteli tento cieľ.

Prekážky v úspešnom riešení stretov záujmov v banskom 
podnikaní

Absentuje jednoznačné zadefinovanie verejného záujmu na 
ochrane a využívaní nerastného bohatstva, absentuje postup 
a kritériá na posudzovanie verejných záujmov vo vzťahu k vzájom-
nému posudzovaniu ochrany rôznych záujmov napr. posúdenie ve-
rejného záujmu vydobytia ložiska a iných verejných záujmov napr. 
ochrana krajiny, prírody a životného prostredia a posúdenie ktorý 
z týchto záujmov je „vyšší“.

Chýba aj prehľadneurčený postup pre riešenie stretov záujmov 
pre tie situácie, kedy sa nedosiahne dohoda ťažobnej organizácie 
s vlastníkom pozemkov, ak ide o poľnohospodársky resp. lesný 
pozemok a vyvlastnenie nie je pre špecifiká vzťahujúce sa na sub-
jekty vlastniace a užívajúce pôdu reálne dosiahnuteľné a zároveň 
je potrebnéusmerniť posudzovanie všeobecného hospodárskeho 
záujmu na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom 
vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, čomu sa kompetentné 
ministerstváv praxi bránia.

Je potrebné zabezpečiť rešpektovanie zákonných vecných bre-
mienvyplývajúcich z určených chránených ložiskových území pri 
príprave územnoplánovacej dokumentácie a pri realizácii otvárky 
ložísk v konaní o odňatí a vyňatí pozemkov z poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu.Prejaviť zákonnú sku-

Banské podnikanie
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točnosť nadradenosti verejného záujmu na ochrane a využívaní 
nerastného bohatstva v konaní o určenie dobývacieho priestoru 
a povolení banskej činnosti nad individuálnymi záujmami vlastníka 
pozemku pokiaľ je možné pre účely dobývania pozemok vyvlast-
niť.

Je potrebné prehľadne postaviť na ekonomicky porovnateľnú 
úroveň systém úhrad z využívania ložísk nerastných surovín, kto-
ré sa vyvinuli z historickej urbury. Úhrady za dobývacie priestory 
a hlavne úhrady z vydobytých nerastov.

Deklarovanie záujmu a podpory štátu
Vyžadovať rešpektovanie banských predpisov na všetkých 

úrovniach štátnej správy a samosprávy, a tam kde to zákon ukladá 
hľadať východiská a riešenia, ktoré by ochránili právom chránené 
záujmy pri zachovaní práv organizácie na výkon činnosti a využíva-
nie nerastného bohatstva.

Právo získať dobývací priestor je vlastne jediná odmena organi-
zácii, ktorá investovala znalostné, technické a finančné prostried-
ky aby geologickým prieskumom overila ložisko a postarala sa 
o jeho ochranu – ochranu majetku štátu. Deklarovanie podpory zo 
strany štátu a takto deklarovaný záujem na využívaní ložiska, by dal 
vyššiu váhu pri hľadaní možností v celospoločenskom záujme na 
jeho využívanie a určite by bolo aj silným argumentom pri riešení 
stretov záujmov. 

V štátnej politike k nerastným surovinám je potrebné určiť sme-
rovanie banskej legislatívy, nanovo definovať strategické suroviny 
a výhradné ložiská, definovať všeobecný hospodársky záujem, 
verejný záujem a vyšší verejný záujem a hlavne vzťah štátu k ťa-
žobným organizáciám a určiť váhu ich postavenia. A určite riešiť 
aj prerozdelenie úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty.

Za účelom zabezpečovania ochrany ložísk strategických suro-
vín, v celospoločenskom záujme, by sa mal štát snažiť nadobúdať 
do svojho vlastníctva pozemky v takýchto územiach a zabezpečiť 
tak potrebnú ochranu prístupu a umožniť tak ich eventuálne vyu-
žívanie.

Záver
Aj napriek tomu že na Slovensku je vidieť určitú konjuktúru 

a medziročný nárast objemov ťažby, tento nárast neznamená, že je 
v tomto sektore všetko v poriadku. 

Deformácia podnikateľského prostredia v oblasti dobývania lo-
žísk ďalej pokračuje a je podporovaná samosprávou a ochranár-
skymi združeniami za podpory aktívnych zákonodarcov.

V závere si dovolímetu odcitovať dva kľúčové problémy, aktu-
álne aj na Slovensku, tak ako ich uviedolIng. Martin Štemberka 
predseda Českého banského úradu na Banskom sympóziu v Prí-
brami v roku 2016 cit.:

„Prvým z nich je skutočnosť, že princípy banského práva chápe 
len veľmi málo ľudí. Málokto rozumie tomu, že hlavným poslaním 
Banského zákona je chrániť nerastné zdroje, ktoré sú majetkom 
štátu, pred znemožnením prístupov k nim, uľahčiť prístup k ložisku 
výhradného nerastu nastaviť pravidlá tohto prístupov tak, aby boli 
spravodlivo vysporiadané strety záujmov. Málokto chápe, že ban-
ské právo si neschválili ťažiari, ale štát, ktorý považoval za nutné 
mať nástroj, ktorý umožní účinne chrániť nerastné bohatstvo a re-
álne ho využívať. Málokto u nás chce uveriť tomu, že tieto pravidlá 
má drvivá väčšina vyspelých zemí, pretože sú potrebné pre ich 
rozvoj.

Druhým zásadným problémom banského práva, ktorý súvisí 
s tým prvým, je, že nie vždy je rešpektované. Prispieva k tomu 
aj fakt, že s ohľadom na dobu vzniku nášho Banského zákona je 
banské právo považované za relikt bývalého právneho systému, 
za akýsi pozostatok totality. To vedie k účelovým interpretáciám 
niektorých ustanovení Banského zákona. Najčastejšie sa tak deje 
u ustanovení týkajúcich sa ochrany ložísk. Ochrana ložiska je 
častokrát chápaná ako prekážka rozvoja sídel. V rade prípadov 
stojí nemalé úsilie presvedčiť niektoré správne orgány, že ochra-
na ložiská je zákonnou ochranou, hoci jej rešpektovanie má byť 
samozrejmosťou, Ako je samozrejmosťou rešpektovanie aké-
hokoľvek iného zákona. Nejedná sa síce o všeobecný jav alebo 
systémové zlyhania jednotlivých úradov, skôr o podliehanie tlakom 
verejnej mienky. Bohužiaľ sa však stretávame s takými prípadmi 
pomerne často. Takéto správanie nemožno akceptovať aochranu 
ložísk je nevyhnutné dôsledne trpezlivo vyžadovať.

Nepochopenie banského práva, jeho nerešpektovania privá-
dza k úvahám o tom, ako by sa malo banské právo zmeniť, aby 
bolo "funkčné".“
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INFORMAČNÝ SYSTÉM SUROVÍN (RMIS)
EURÓPSKEJ ÚNIE

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov

V dňoch 13. - 14. marca 2017 sa v Isprev Taliansku konal 
1. Medzinárodný workshop Informačného systému surovín Európ-
skej únie. Workshop bol zameraný na predstavenie druhej verzie 
RMIS 2.0 a na prediskutovanie možnosti poskytovania a prepája-
nia dostupných informácií. Workshopu sa zúčastnilo 65 zástupcov 
z 15 krajín. 

Informačný systém surovín (RMIS – Raw Material Information 
System), ktorý zriadilo Spoločné výskumné centrum Európskej 
Únie (JRC - Joint Research Centre) v roku 2015 poskytuje štruk-
túrované databázy informácií o neenergetických a nepoľnohos-
podárskych surovinách z primárnych aj sekundárnych zdrojov 
(energetické suroviny sú zahrnuté na webovej stránke JRC SE-
TIS). Hlavným cieľom Informačného systému surovín je poskyto-
vať spoľahlivé a kvalitné údaje a vďaka nim prispieť k posilneniu 
konkurencie schopnosti a k zviditeľneniu odvetvia surovín v Eu-
rópskej únii a súčasne tak podporiť ekologický a trvalo udržateľný 
rozvoj. Informačný systém surovín možno nájsť na webovej strán-
ke: http://rmis.jrc.ec.europa.eu/.

RMIS zahŕňa zdôraznenie významu a kontextu nerastných su-
rovín (s odkazom na kľúčové politické dokumenty EÚ), prezentá-
ciu najdôležitejších prebiehajúcich aktivít súvisiacich s nerastný-
mi surovinami na úrovni EÚ, ako aj prepojenia na iné relevantné 
iniciatívy na medzinárodnej úrovni. Okrem uspokojovania základ-
nej potreby poznania údajov z oblasti nerastných surovín v rám-
ci Európskej komisie je RMIS zameraný na poskytovanie ľahko 
dostupných informácií širokej škále zainteresovaných strán, naj-
mä z oblasti ťažobného priemyslu (vrátane výrobcov kameniva), 
výskumu a výroby materiálov, odborníkom z akademickej obce 
a vzdelávania, ale aj ekonómom a orgánom štátnej správy. RMIS 
pomôže k prenosu údajov a informácií o nerastných surovinách 
k väčšiemupočtu prijímateľov.

Viaceré európske dokumenty zdôrazňujú, že údaje a informá-
cie o surovinách sa zhromažďujú a analyzujú v rámci rôznorodých 
projektov financovaných buď z prostriedkov EÚ, zo súkromných 
zdrojov zainteresovaných podnikov, z rozpočtov členských štátov 
EÚ alebo z rozpočtov subjektov z tretích krajín. Okrem toho sú dô-
ležitými zdrojmi údajov a analýz organizácie zabezpečujúce služby 
pre Európsku úniu, ako napr. Spoločné výskumné centrum (JRC), 
Eurostat (GR ESTAT), agentúry EÚ (napr. Európska agentúra pre 
životné prostredie) a medzinárodné organizácie (napr. UNEP, 
OECD). Tieto údaje sú však často rozptýlené a pre potenciálneho 
užívateľa ťažko prístupné. RMIS sa pokúša prekonať túto nepriaz-
nivú situáciu a kvalitou poskytovaných údajov sa snaží prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti a k zviditeľneniu odvetvia su-
rovín v EÚ.

Štruktúra informačného systému
V Informačnom systéme surovín možno vyhľadávať informácie 

pomocou horizontálneho „Menu“, ktoré obsahuje niekoľko zálo-
žiek:
1. V časti „Home“ (Domov) sa nachádzajú úvodné informácie 

o informačnom systéme a prelinkovanie na najnovšie upútavky. 
Môžete tu nájsť poster týkajúci sa informačného systému su-
rovín, prekliknúť sa môžete do dokumentu Raw Materials Sco-
reboard (Surovinové hodnotenie), alebo do dokumentu Refine-
mentofmethodology to identify CRM (Zlepšenie metodológie 
pre identifikáciu „kritických“ surovín).

2. V časti „About RMIS“ (O informačnom systéme surovín) sa na-
chádzajú tri záložky:
• Rozsah a politický kontext (Scope and PolicyDrivers)
• Potreba údajov a ich poskytovatelia (Knowledgeneeds and 

Providers)
• Partnerstvá (Partnerships). 
Pokiaľ ide o politický kontext, prostredníctvom tejto časti sa je 

možné „prelinkovať“ do najdôležitejších európskych strategických 
dokumentov pre suroviny, ako je Európska vedomostná základňa 
pre suroviny (European Raw Materials Knowledge Base), Strate-
gický implementačný plán (SIP) pre Európske inovačné partner-
stvo (EIP) v oblasti nerastných surovín alebo EÚ Iniciatívu pre su-
roviny (Raw Material Initiative - RMI). Práve posledný z uvedených 
dokumentov zdôrazňuje, že suroviny sú nevyhnutné pre trvalo udr-
žateľné fungovanie moderných spoločností a prístup k nerastným 
surovinám a ich cenová dostupnosť sú rozhodujúce pre zdravé 
fungovanie hospodárstva EÚ. Odvetvia ako stavebníctvo, che-
mický priemysel, automobilový priemysel, letectvo, strojárenstvo 
a iné, ktoré poskytujú celkovú pridanú hodnotu vo výške 
1 324 miliárd EUR a zamestnanosť približne 30 miliónov ľudí, zá-
visia od prístupu k surovinám. Zabezpečenie spoľahlivého a ne-

 

 

Obr. 1: Úvodná stránka RMIS
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narušeného prístupu k surovinám sa čoraz viac stáva dôležitým 
faktorom konkurencieschopnosti EÚ. Kritická závislosť EÚ od ur-
čitých surovín naznačuje, že posun smerom k hospodárstvu, kto-
ré bude efektívnejšie z hľadiska zdrojov a ktoré zabezpečí trvalo 
udržateľný rozvoj, sa stáva čoraz naliehavejším. Zabezpečenie ne-
narušeného prístupu k surovinám - najmä ku kritickým nerastným 
surovinám je takisto kľúčové pre stimulovanie investícií do inovácií 
a nových technológií pre európsku priemyselnú „renesanciu“.

V časti „Potreba údajov a ich poskytovatelia“ sa zdôrazňuje, 
že v záujme zabezpečenia udržateľného zabezpečenia surovín 
a lepšieho riadenia pri - využívaní zdrojov, Európa potrebuje kom-
plexné údaje týkajúce sa celého hodnotového reťazca surovín, 
t. j. údaje týkajúce sa geologického prieskumu, ťažby (vrátane 
manažmentu odpadov), spracovania suroviny, návrhu výrobku, 
nahraditeľnosti jednej suroviny inou surovinou, manažmentu ved-
ľajších produktov (ktoré boli doteraz považované za odpad), využí-
vania výrobkov, inteligentného zberu odpadov, recyklácie (vrátane 
zhodnotenia a opätovnéhovyužitia) a spracovania po ukončení ži-
votnosti. 

Údaje a poznatky, ktoré sú dostupné, ale aj také, ktorými nedis-
ponujeme, ale potrebujeme ich získať, sú kľúčové pre rozhodova-
nie a tvorbu politík v oblasti surovín. V tejto súvislosti sa očakáva, 
že RMIS bude plniť dôležitú úlohu pri identifikácii potrieb získava-
nia nových údajov a poznatkov, napr.:  

- v oblasti analýzy „kritického stavu“ niektorých surovín 
a v oblasti aktualizácie zoznamu kritických nerastných suro-
vín v EÚ,

- v kontexte monitorovania EIP-SIP: zhromažďovať údaje a in-
formácie potrebné na vypracovanie indikátorov pre nerastné 
suroviny,

- pre potreby obehovej ekonomiky poskytovanie údajov o zá-
sobách surovín a ich tokoch v rámci Európy ale aj globálne, 
tak pre primárne ako aj pre sekundárne suroviny,

3. Časť „Definície“(Definitions)veľmi zreteľne vymedzuje definíciu 
primárnych a sekundárnych surovín s odkazom na odborné 
články. Tiež je tu link na Tematickú stratégiu trvalo udržateľného 
využívania prírodných zdrojov (Thematic Strategy on the Susta-
inable Use of Natural Resources).
Pokiaľ ide o definíciu primárnych zdrojov, je tu odkaz na nedáv-

nu publikáciu JRC (Dewulfet al., 2015), v ktorej sa navrhuje správ-
ne vymedzenie a rozdelenie surovín na základe ich udržateľného 
zásobovania. Podľa nej sa primárne suroviny považujú za produkt 
primárnych výrobných odvetví, ktoré závisia na transformácii prí-
rodných zdrojov pestovaním, dobývaním, ťažbou alebo úpravou. 
Výsledné suroviny sú zvyčajne prvými trhovými komoditami a sú 
základnými materiálmi pre ďalšie výrobné a spotrebiteľské pro-
cesy. Tie sa nakoniec stávajú odpadom a potenciálnym zdrojom 
druhotných surovín. Prostredníctvom holistickej analýzy bolo iden-
tifikovaných a štruktúrovaných 85 neenergetických primárnych 
surovín vrátane kovov (27), minerálov a iných nerastných surovín 
(16), fosílnych surovín (11), suchozemskej biomasy (20), vodnej 
biomasy (2) , suroviny získané z vodných útvarov (6) a suroviny 
získané z atmosféry (3). 

Sekundárne suroviny nemajú jednotnú definíciu v legislatíve 
na úrovni Európskej únie. Pragmatickú definíciu možno vyvo-
diť zo smernice o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
(2006/21/ES), prípadne z iných smerníc obsahujúcich definície 

odpadova nakladania s nimi, napr. rámcovej smernice o odpadoch 
(2008/98/ES). Za sekundárne surovinysú považované tie odpady 
a neznečisťujúce látky, materiály a výrobky, ktoré môžu byť použi-
té ako primárne suroviny prostredníctvom:

a) jednoduchého použitia alebo opakovaného použitia, alebo
b) prostredníctvom zhodnocovania, recyklácie alebo regenerá-

cie.

4. Časť „Kritickosť surovín“ (Criticality of Raw Materials) predsta-
vuje tému „kritických“ nerastných surovín v Európe. 
Prvú kritickú analýzu surovín uverejnila v roku 2010 ad-hoc pra-

covná skupina pre vymedzenie kritických surovín, ktorú zriadilo 
DG Growth.14 kľúčových surovín bolo identifikovaných ako „kri-
tické“ zo zoznamu 41 neenergetických a nepotravinových surovín.

V Oznámení o surovinách z roku 2011 (Communication on 
rawmaterials (KOM (2011) 25)) Európska komisia formálne prijala 
tento zoznam a uviedla, že bude naďalej monitorovať otázku kritic-
kých surovín s cieľom určiť prioritné opatrenia. Taktiež sa zaviaza-
la pravidelne preskúmavať a aktualizovať tento zoznam najmenej 
každé tri roky. Súčasná revízia zoznamu kritických (uskutočnená 
DG Growth) sa opierala o rovnakú metodiku, ukazovatele a pra-
hové hodnoty ako pôvodné hodnotenie kritickej situácie na úrovni 
EÚ, ale s aktualizovanými údajmi a širšou paletousurovín. V hod-
notení z roku 2014 sa analyzovalo 54 neenergetických a nepoľ-
nohospodárskych surovín (v porovnaní so 41 v hodnotení z roku 
2010), pričom sa brali do úvahy dva faktory:
a) ekonomický význam založený na použití každejsuroviny v defi-

novanom mega-sektore váženom pridanou hodnotou sektora, 
ktorý používa tieto suroviny ako výrobné vstupy a

b) riziko dodávky, ktoré zahŕňalo štyri čiastkové hodnotenia:
- úroveň koncentrácie celosvetovej produkcie surovín pomo-

cou indexu Herfindahl-Hirschman (HHI), ktorý zodpovedá 
konkurencieschopnosti trhu;

- politickú a hospodársku stabilitu produkujúcich krajín s po-
užitím Svetového indikátora celosvetového riadenia (WGI), 
ktorý zohľadňuje tieto aspekty riadenia: povesť a zodpoved-
nosť, politická stabilita a absencia násilia/terorizmu, fungo-
vanie vlády, regulácia kvality, systém práva, kontrola korup-
cie;

- potenciál nahradenia surovín na základe indexu zastupiteľ-
nosti odhadnutého na základe znaleckého posudku a zosku-
penia zastupiteľnosti rôznych použití;

- miera recyklácie, berúca do úvahy podiel spotreby surovín 
v EÚ spracovávaných prostredníctvom druhotných surovín.

Obr. 2: Rozdelenie surovín (Zdroj: JRC)



21
1 / 2017 www.szvk.sk

RMIS

Výsledný zoznam kritických nerastných surovín obsahuje 
20 surovín: antimón, berýlium, boráty, chróm, kobalt, koksovateľ-
né uhlie, fluorit, gálium, germánium, indium, magnezit, horčík, prí-
rodný grafit, niób, kovy platinovej skupiny, fosfáty, prvky vzácnych 
zemín, kovový kremík a tungsten.Predpokladaný nárast dopytu po 
kritických nerastných surovinách do roku 2020 (v % za rok) je uve-
dený na obr. 3. 

5. Časť „Materiálové informačné listy“ (Material Factsheets) obsa-
huje dve záložky:  
• Zobrazenie dodávateľského reťazca (Supply Chain Viewer) 

- poskytuje prehľad o sieti dodávateľského reťazca surovín 
a umožňuje používateľovi vytvárať informačné listy pre každý 
materiál, krajinu, aplikáciu a sektor zapojený do dodávateľ-
ského reťazca. Okamžité prepojenia medzi aktérmi dodáva-
teľského reťazca je možné vizualizovať.

• Profily krajín (Country profiles) - umožňuje vytvárať informač-
né letáky krajín pre členské štáty EÚ-28 tým, že ich možno 
zobraziť na mape.

6. Časť Indikátory (Indicators) pozostáva z troch záložiek – Surovi-
nové hodnotenie (Raw Material Scoreboard), Indikátory územ-
ného plánovania (Land use planning indicators) a Indikátory 
efektívnosti zdrojov (Resource efficiency indicators).

Indikátory budú slúžiť na monitorovanie pokroku smerom 
k obehovej ekonomike. V prijatom akčnom pláne pre obehovú 
ekonomiku sa plánujú činnosti zamerané na rozvoj silnejšieho trhu 
EÚ s druhotnými surovinami s cieľom posilniť celosvetovú konku-
rencieschopnosť, podporiť trvalo udržateľný hospodársky rast 
a vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom využívania 
zdrojov udržateľnejším spôsobom.

7. Časť Materiálová efektívnosť výrobkov (Material Efficiency 
of Products) obsahuje politický kontext problematiky s odka-
zom na strategické dokumenty EÚ a vykonávacie opatrenia 
(Implementing measures), ktorých plnenie sa očakáva.

8.  V časti Aktivity (Activities) sú poskytované informácie o množ-
stve vybraných aktivít majúcich vzťah k obsahu informačného 
systému surovín a k celému sektoru surovín EÚ. Každá z týchto 
aktivít je prezentovaná z hľadiska obsahu, prístupu a očakáva-
ných výstupov.

Hlavné aktivity sú prezentované okrem iného prostredníctvom 
významných európskych projektov, ako napr. 

- MINERLS 4EU  - Inteligentná sieť nerastov pre Európu
- COBALT – Budovanie povedomia, učenie a prenosvedo-

mostí o trvalo udržateľnom využívaní surovín
- CRM_InnoNet - Substitúcia kritických surovín
- ERAMIN - Sieť pre priemyselnú manipuláciu so surovinami 

pre európsky priemysel EURARE - Prvky vzácnych zemín
- EUROGEOSOURCE - Súhrnné geografické informácie 

o geoenergetike
- PROMINE - Produkty nanočastíc z nových nerastných suro-

vín v Európe
- SNAP-SEE - Plánovanie dodávok kameniva
- SARMa - Trvalo udržateľné zdroje kameniva
- Intraw - Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti surovín
- HISER - Holistické inovačné riešenia pre efektívnu recyklá-

ciu a zhodnocovanie cenných surovín z komplexného odpa-
du C & D.

Obr. 3: Predpokladaný nárast dopytu po kritických nerastných surovinách 
do roku 2020 (v % za rok) (Zdroj: JRC).

Obr: 4 Znázornenie vstupov pre členské krajiny EÚ (Zdroj: JRC)

Obr. 5: Vstup do časti Aktivity (Zdroj: JRC)  ▶
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Informačný systém surovín umožňuje priame prepojenie na we-
bové stránky týchto projektov a prístup k výsledkom, ktoré boli 
dosiahnuté. Podobným spôsobom (pomocou linku) je možné 
prepojenie na mnohé ďalšie dokumenty, publikácie, smernice, 
programy, plány.

9.  Časť Knižnica (Library) poskytuje jedinečný archív kľúčových 
referencií podporujúcich aktivity Informačného systému suro-
vín. 
Prostredníctvom záložiek Legislatíva, Správy a príručky, Vedec-

ké články a Aktuálne správy a Udalosti možno načrieť do všetkých 
dokumentov, ktoré súvisia s problematikou surovín.

Záver
Informačný systém je určený na identifikáciu a uspokojovanie 

kľúčových informačných a znalostných potrieb vlád, podnikov 
a výskumných centier, ako aj na uľahčenie šírenia informácií o su-
rovinách pre odbornú a laickú verejnosť.

V krátkodobom časovom horizonte (2017 - 2018 +) sa RMIS 
zameria na:

- dopĺňanie obsahu s cieľom dosiahnuť úplné tematické po-
krytie hodnotového reťazca surovín,

- udržiavanie a rozvoj aplikácií zameraných na politiku EÚ, 
ako sú napríklad hodnotiace tabuľky, kritické nerastné su-
roviny, pilotné obchodné toky a prepájanie súborov údajov,

- poskytnutie vhodného zariadenia (rozhrania) na usporiada-
nie a organizovanie informačných tokov,

- vytvorenie metabázy ("knižnice") s flexibilnými vyhľadávacími 
funkciami a interného protokolu o dôvernosti údajov a pod-
mienkach práv duševného vlastníctva,

- analýzu základných potrieb a vývoj databázy RMIS,
- rozšírenie platformy zainteresovaných strán RMIS prostred-

níctvom organizovania každoročných workshopov a webo-
vých seminárov a zriadenie poradného orgánu av prípade 
potreby aj poradných podskupín,

- vývoj zo statického informačného systému na dynamickejší 
IS,

- budovanie spojení s členskými štátmi a hľadanie možností 
spolupráce.

Príspevok bol vypracovaný s použitím textov a obrázkov z RMIS. 

 

Obr. 6: Vstup do časti Legislatíva
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AKTUALITY V PROCESE POSUDZOVANIA
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mgr. Jana Miklasová, MŽP SR, 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Úvod
Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie je 

v Slovenskej republike zastrešená najmä zákonom č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o posudzovaní“), ktorý sa proporčne zaoberá proble-
matikou posudzovania vplyvov navrhovaných činností (EIA) a stra-
tegických dokumentov (SEA) na životné prostredie, ako aj posu-
dzovaním vplyvov presahujúcich štátne hranice, tzv. cezhranič-
ným posudzovaním. Zákon o posudzovaní bol od svojho vstupu do 
praxe niekoľkokrát (pätnásť) novelizovaný, vyvolané zmeny boli 
spôsobené najmä nesprávnou a neúplnou transpozíciou európ-
skej legislatívy alebo potrebami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe. 
V súčasnosti je v Národnej rade Slovenskej republiky na preroko-
vaní ďalšia tzv. transpozičná novela zákona, ktorá je vyvolaná 
novelizáciou smernice EU 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. 
V nasledujúcom texte by sme sa chceli venovať zmenám zákona 
o posudzovaní účinných od roku 2015 a ich interpretácii.

Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie zahŕňa zisťovacie 
konanie alebo povinné hodnotenie. Obe konania sa od 1. januára 
2015 vedú podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem úkonov 
definovaných v § 62 zákona o posudzovaní. Mimo správneho 
poriadku je vedené najmä posudzovanie strategických dokumen-
tov a určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.

Zisťovacie konaniesa začína predložením zámeru, ak má byť 
predmetom nová navrhovaná činnosť alebo oznámenia o zmene, 
ak má byť predmetom zmena navrhovanej činnosti. Zisťovacie 
konanie sa končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán 
rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzo-
vať podľa zákona o posudzovaní. V prípade, ak sa rozhodne, že sa 
navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa 
zákona, nasleduje povoľovacie konanie podľa osobitných predpi-
sov v závislosti od charakteru navrhovanej činnosti. V prípade, 
ak sa rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa má 
posudzovať podľa zákona, proces pokračuje povinným hodnote-
ním a to určením rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu. Pri 
rozhodovaní o tom, či sa má navrhovaná činnosť posudzovať 
podľa zákona o posudzovaní,príslušný orgán použije primerane 
kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posu-
dzovaní.

Povinné posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti a jej 

zmeny na životné prostredie pozostáva z týchto základných kro-
kov:

• predloženie zámeru a jeho pripomienkovanie,
• určenie rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu,
• predloženie správy o hodnotení a jej pripomienkovanie,
• verejné prerokovanie správy o hodnotení,
• odborný posudok,
• záverečné stanovisko.

V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového 
hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny uvedie, 
či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok 
s ňou súhlasí, a v ktorom realizačnom variante, ako aj požadovaný 
rozsah poprojektovej analýzy. Záverečné stanovisko je záväzné 
pre ďalšie povoľovacie konanie a má platnosť 7 rokov odo dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Povoľovacie konaniek navrhovanej činnosti
V Slovenskej republike samotné povoľovacie konanie nie je 

priamo predmetom zákona o posudzovaní, ale vychádzajúc 
z európskej smernice EIA, ktorá sa v článku 8 a 9 venuje povoľo-
vaciemu konaniu, bolo potrebné zabezpečiť pevnejšie prepojenie 
konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a povoľova-
cieho konania. Bolo potrebné zabezpečiť, aby výsledky z procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie boli dostatočne pre-
mietnuté do výsledného povolenia na vykonávanie navrhovanej 
činnosti. Preto sa právnou úpravou, platnou od 1. januára 2015, 
výstup s procesu posudzovania mení z odporúčacieho resp. 
neodporúčacieho stanoviska na záväzné rozhodnutie, v ktorom 
príslušný orgán súhlasí resp. nesúhlasí s navrhovanou činnosťou, 
za akých podmienok a v akom variante.

Kontrola výstupov z procesu posudzovania podľa zákona
Dôležité je, že ďalej má príslušný orgán (MŽP SR, resp.miestne 

príslušný okresný úrad)v povoľovacom konaní k navrhovanej čin-
nosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej 
vydal rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, v minulosti vyjad-
renie podľa § 18 zákona platného do 31. 12. 2016 alebo závereč-
né stanovisko podľa zákona o posudzovaní, pričom povoľujúci 
orgán spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska a infor-
máciou o začatí povoľovacieho konania predloží príslušnému 
orgánu projektovú dokumentáciu spolu s vyhodnotením podmie-
nok vypracovanom navrhovateľom. Príslušný orgán v záväznom 
stanovisku uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho kona-
nia k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o posu-
dzovaní, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzo-
vaní a s podmienkami stanovenými v týchto rozhodnutiach. 
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že v Slovenskej 
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republike dochádza veľmi často z rôznych príčin k rozdeľovaniu, 
etapizácii, úprave, prípadne k upresňovaniu navrhovanej činnosti/
projektu v štádiu prípravy na povoľovacie konanie. V takomto prí-
pade je potrebné v dokumentácii pre povolenie činnosti jed-
noznačne uviesť okrem vyhodnotenia podmienok určených 
v rozhodnutiach príslušným orgánom, k akým zmenám došlo. 
Príslušný orgán potom vo svojom záväznom stanovisku uvedie, 
či prípadné zmeny navrhovanej činnosti možno chápať ako zmeny 
podľa § 18 zákona o posudzovaní, tzn. či je potrebné vykonať 
úkon podľa zákona o posudzovaní alebo nie.

Výstup z procesu posudzovania vplyvov je záväzný pre všetky 
povoľovacie konania súvisiace s predmetom procesu posudzova-
nia vplyvov ako aj vo všetkých stupňoch povoľovacieho konania. 
V závislosti od charakteru navrhovanej činnosti príslušný orgán 
vydá záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu 
o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o využití územia, 
k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.V prípade 
ťažobných a súvisiacich činností tak, ako je to znázornené aj 
v nasledujúcej schéme, je to napr. rozhodnutie o určení dobýva-
cieho priestoru, povolenie banskej činnosti, povolenie činnosti 
vykonávanej banským spôsobom a prípadne, ak si to vyžaduje 
spôsob spracovania suroviny, aj napr. povolenie podľa zákona 
č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

V prípade navrhovaných činností, ktoré sa na svoje financova-
nie uchádzajú o finančný príspevok s fondov EÚ sa vykonávajú 
dve úrovne kontroly projektov. Prvá všeobecná kontrola projektov, 
kde v žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné vyjad-
renie príslušného orgánu podľa zákona o posudzovaní, či navrho-
vaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov 
podľa zákona o posudzovaní.Ak áno, priloží sa výstup z procesu 
posudzovania. Pre programové obdobie 2016 až 2020 bolo na 
kontrolu kvality procesu posudzovania vplyvov na životné prostre-
die projektov predkladaných na financovanie z prostriedkov 
európskej únie zavedený inštitút koordinátora EIA.

Účasť verejnosti v konaní
Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie upravuje § 24 zákona o posudzova-
ní, ktorý upravuje aj prístup verejnosti k opravným prostriedkom 
(možnosť podania odvolania, resp. rozkladu a súdneho konania). 
Podrobne sú popísane povinnosti príslušného orgánu ohľadne 
informovania o konaní a spôsobe podávania pripomienok alebo 
otázok, ako aj o lehote na zasielanie pripomienok. Dotknutá verej-
nosť má ďalej postavenie účastníka aj v nasledujúcich povoľova-
cích konania. Príslušný orgán má vo svojom rozhodnutí informovať 
o dotknutej verejnosti. Verejnosť má tiež právo podať odvolanie 

proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena 
má posudzovať podľa zákona o posudzovaní alebo proti závereč-
nému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho 
konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska. 

Platnosť rozsahu hodnotenia
Novelou zákona o posudzovaní vplyvov platnou od 1.1.2015 sa 

obmedzila platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 
alebo jej zmeny, určeného podľa § 30 zákona o posudzovaní na 
tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. Pre 
rozsah hodnotenia, ktorý bolvydanýpred účinnosťou zákona 
o posudzovaní platného od 1.1.2015, sa podľa zákona 312/2016 
Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o posudzovaní,obmedzuje jeho 
platnosťdo 30.11.2018. Preto navrhovateľ, ktorému bol vydaný 
rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny pred 
1. januárom 2015, a ktorý do 30. novembra 2018 nepredloží 
správu o hodnotení činnosti, platnosť jeho rozsahu hodnotenia 
k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny zaniká 1. decembra 2018. 
Povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď bol v rozsahu hodnotenia 
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny určený harmonogram.

Záver
Pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie (pod-

mienky vyplývajúce z národnej ako aj medzinárodnej úrovne), 
berúc do úvahy záujmy investorov (hospodársky rozvoj), so zrete-
ľom na vysokú úroveň ochrany všetkých zložiek životného prostre-
dia a zdravia obyvateľstva, je potrebné pokračovať v diskusii pri 
príprave nového zákona o posudzovaní a jeho príloh. MŽP SR, 
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie víta postrehy, 
poznatky, pripomienky a námety odbornej verejnosti, ktoré by sa 
dali využiť pri príprave novej legislatívy v oblasti posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, precizovaní jednotlivých krokoch 
procesu, povinností jednotlivých účastníkov procesu ako aj pre-
pojení s následnými povoľovacími konaniami.

Výstup z procesu posudzovania vplyvov na ŽP 

(rozhodnutie zo zis ovacieho konania/závere né stanovisko) 

Územné rozhodnutie/ur enie dobývacieho priestoru

Povolenie banskej innosti alebo innosti vykonávanej banským spôsobom 

Iné povolenie (napr. IPKZ)
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METÓDY URČOVANIA ABRAZÍVNOSTI HORNÍN
POUŽÍVANÉ V ÚSTAVE GEOTECHNIKY SAV

Ing. Milan Labaš, PhD.
Ústav geotechniky SAV, Košice

Pod abrazívnosťou hornín rozumieme schopnosť horniny 
opotrebovať pracovný nástroj v procese vzájomnej interakcie pra-
covného indentora a horniny pri mechanickom rozpojovaní hornín.

Mechanické rozpojovanie hornín do značnej miery ovplyvňujú 
vlastnosti hornín. Bezprostredne na rozpojovanie vplývajú mecha-
nické vlastnosti hornín a technologické vlastnosti hornín. Z tech-
nologických vlastnosti hornín pre mechanické rozpojovanie sú 
dôležité tvrdosť, rozpojiteľnosť a abrazívnosť hornín. Abrazívnosť 
hornín bezprostredne vplýva na opotrebenie rozpojovacích inden-
torov nástroja. Pretože rozpojovací indentor sa v priebehu interak-
cie opotrebováva a mení svoje geometrické rozmery, dochádza 
k zväčšeniu kontaktnej plochy medzi nástrojom a povrchom horni-
ny. Zmena týchto rozmerov má za dôsledok zmenu rýchlosti 
postupu nástroja a zmenu špecifickej energie rozpojovania hor-
nín, čo priamo ovplyvňuje ekonomický výsledok mechanického 
rozpojovania. 

Intenzita a rýchlosť opotrebovania závisia od niekoľkých súčas-
ne pôsobiacich faktorov pri interakcii rozpojovacieho indentora 
a horniny. Najdôležitejšie z týchto faktorov sú:

1. druh a vlastnosti trecích povrchov,
2. režim práce rozpojovacieho indentora (kombinácia vstup-

ných veličín rozpojovacieho procesu),
3. vlastnosti prostredia, v ktorom rozpojovací indentor pracuje.

Abrazivita je súhrnným prejavom fyzikálnych a mechanických 
vlastností hornín v styku s rozpojovacím indentorom. Keďže v inte-
rakcii nástroja a horniny sú zohľadnené aj vlastnosti nástroja, 
abrazívnosť hornín je veličina, ktorá závisí aj od kvality rozpojova-
cích indentorov. Z tohto dôvodu je potrebné pri určovaní abrazív-
nosti laboratórnymi metódami odstrániť vplyv vlastností rozpojova-
cieho indentora a to zvolením jedného typu rozpojovacieho 
indentora s vopred definovanými fyzikálno-mechanickými vlast-
nosťami pre laboratórne merania. Na proces vzájomnej interakcie 
rozpojovacieho indentora a horniny má vplyv aj prostredie, v kto-
rom interakcia prebieha. Vplyv prostredia nie je zanedbateľný, 
a preto v laboratórnych podmienkach určovania abrazívnosti je 
nutné zabezpečiť vždy to isté stabilné prostredie, čím sa eliminuje 
jeho systematický vplyv na celkový výsledok.

Metódy pre určovanie abrazívnosti hornín možno v podstate 
rozdeliť do troch kategórií (Golovanevskiy, Bearman, 2008)

1. Holistický prístup – hodnotenie abrazívnosti na základe 
kombinácií základných vlastností hornín a viacerých proces-
ných parametrov a podmienok prostredia. 

2. Nepriame metódy – hodnotenie abrazívnosti pomocou kom-
binácie tvrdosti, pevnosti v tlaku a iných vlastností hornín. 

3. Priame metódy – hodnotenie abrazívnosti pomocou skúšob-
ných metód pri relatívnom pohybe horninovej vzorky a skú-

šobného nástroja pri definovaných kontrolovaných skúšob-
ných podmienkach. 

Z hľadiska mechanického rozpojovania sú pre nás zaujímavé 
priame metódy, ktoré simulujú reálnu situáciu pri rozpojovaní hor-
nín a poskytujú relevantné informácie. Existuje niekoľko priamych 
metód určovania abrazívnosti hornín, ktoré boli väčšinou vyvinuté 
pre riešenie konkrétnej reálnej situácie v baníctve alebo staviteľ-
stve.

V Ústave geotechniky SAV sa v súčasnosti používajú dve meto-
diky: metodika Cerchar a metodika vychádzajúca z ON 441121, 
ktorú označujeme ako skúška kolíkovej abrazívnosti hornín.

Metodika CERCHAR
Test abrazívnosti CERCHAR bol vyvinutý vo Francúzsku 

a v súčasnosti je najpoužívanejším a najviac akceptovaným spôso-
bom určovania abrazívnosti hornín pre účely posudzovania rozpo-
jiteľnosti hornín pri mechanickom namáhaní. Je to metodika 
odporúčaná ISRM (International Society for Rock Mechanics). 

Podstatou skúšky je meranie priemeru plochy opotrebenia 
kovového kolíka. Skúška sa realizuje nasledujúcim spôsobom: 
oceľový kolík s priemerom 10 mm a zašpicatený na jednom konci 
do kužeľového 900 vrcholu sa umiestni hrotom na povrch horni-
novej vzorky. Kolík sa zaťaží závažím tak, aby celková tiaž kolíka 
a závažia bola 70 N. Vzorka sa potom pomaly posunie po dráhe 
10 mm. Abrazívnosť sa vyhodnotí meraním opotrebenia hrotu 
kolíka, obr. 1. 

Meranie priemeru opotrebovanej plochy sa robí pomocou mik-
roskopu, vybaveného mikrometrom s presnosťou 0,001 mm. 
Jednotka abrazívnosti je definovaná ako opotrebenie hrotu s prie-

Obr. 1. Hore nový neopotrebovaný hrot, dole hrot po skúške (priemer 
opotrebovanej plochy 0,73 mm) (West, 1989).
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merom 0,1 mm. Opotrebenie sa meria s presnosťou 0,01 mm. 
Priemer opotrebenia hrotu sa násobí 10 a to je hodnota abrazív-
nosti horniny:

CAI = 10.d [-],
kde CAI je index abrazívnosti Cerchar, d – priemer plochy opotre-
benia hrotu skúšobného kolíka [mm].

Robí sa 5 skúšok na každej vzorke. Obvykle sa hodnoty indexu 
abrazívnosti CAI (CERCHAR abrasivity index) pohybujú v rozme-
dzí CAI = 0-6. 

Zaradenie do kategórií je urobené podľa hodnoty indexu CAI 
v súlade s odporúčaniami podľa Thuro a Käsling (2009):

- 0 - 0,3 neabrazívna,
- 0,3 - 0,5  nie veľmi abrazívna, 
- 0,5 - 1,0 mierne abrazívna,
- 1,0 - 2,0 stredne abrazívna,
- 2,0 - 4,0 veľmi abrazívna,
- 4,0 - 6,0 extrémne abrazívna.

Skúšobná horninová vzorka môže mať ľubovoľný tvar, pod-
mienkou je len možnosť jej uchytenia v testovacom zariadení. 
U nás realizujeme skúšky na vzorkách s povrchom, ktorý vznikol 
odrezaním diamantovým kotúčom, tak ako to odporúča Plinninger 
et al (2003).

Okrem regulérnych meraní môžu nastať dve situácie. Niektoré 
horniny sú také mäkké, že na hrote nie zjavné opotrebenie a vtedy 
sa označí abrazívnosť ako nulová. Druhý prípad predstavujú veľmi 
tvrdé horniny, kedy nedôjde k zatlačeniu hrotu kolíka do horniny, 
kolík kĺže po povrchu, dôjde k zaobleniu hrotu, ale nie k skutočné-
mu opotrebeniu. Vtedy sa hornina označí ako príliš tvrdá pre skú-
šanie (Labaš, Miklúšová, 2011).

V Ústave geotechniky máme k dispozícii zariadenie pre určova-
nie abrazívnosti hornín podľa metodiky Cerchar od firmy Ergo 
Tech, ktoré bolo zaobstarané v rámci projektu štrukturálnych 
fondov EÚ, obr. 2 (Labaš et al., 2015)

Skúška kolíkovej abrazívnosti
Podstatou skúšky pre hodnotenie abrazívnosti podľa 

ON 441121 je zistenie úbytku hmotnosti normalizovaného kovové-
ho kolíka pri jeho pohybe po upravenom povrchu skúšobného 
telesa s konštantnou prítlačnou silou, vztiahnutého k celkovej 
dĺžky dráhy pohybu kolíka. Táto skúška bola vyvinutá v bývalom 
Československu (Vědeckovýzkumní uhelní ústav).

Skúšobným zariadením je abrazivometer, t.j. točivý stroj, ktorý 
má konštantnú rýchlosť otáčania 100 ot/min, umožňuje vyvodiť 
konštantnú prítlačnú silu 100 N po celú dobu skúšky a má regis-
tráciu počtu otáčok s vypínaním nastavených hodnôt. Používa sa 
sada normalizovaných kovových kolíkov (ich počet musí zodpove-
dať počtu dráh) s priemerom 3,0 mm, dĺžkou 22 mm, pevnosťou 
720 MPa a tvrdosťou 210 HB. Skúšobné telesá sa pripravia 
z odobratej vzorky horniny v počte 1 – 2 kusy opracovaním do 
tvaru kruhového kotúča s minimálnym priemerom 59 mm. Vhodné 
sú skúšobné telesá pripravené z vrtného jadra odobratej vzorky 
horniny. Skúšobné plochy musia byť kolmé na pozdĺžnu os skú-
šobného telesa. Merané plochy skúšobného telesa sa zdrsnia 
pomocou kremitého piesku so zrnitosťou 0,6 – 1 mm tak, aby sa 
vylúčil vplyv opracovania, t.j. aby plochy mali charakter prirodze-
nej plochy lomu horniny (zdrsnenie sa robí pohybom skúšobného 
telesa v kremitom piesku s prítlakom 80 N po dráhe 8 – 10 m). 

Skúšobné teleso sa uloží dostredne do upínacích čeľustí abra-
zivometra tak, aby bola meraná plocha zvislá a kolmá na os upnu-
tého normalizovaného kovového kolíka.

Po zistení celkovej hmotnosti kolíkov sa postupne jeden po 
druhom podľa jednotlivých dráh upnú do pojazdného jazdca abra-
zivometra a urobí sa meranie na dráhach 10, 20, 30, 40 a 50 mm 
pri konštantnom prítlaku 100 N a nastavenom počte otáčok 32. 
Meranie je ukončené vtedy, keď kovové kolíky prejdú celkovú 
dráhu 15,08 m. Po meraní sa sada kolíkov očistí od nečistôt, ktoré 
sú produktom merania a zváži na analytických váhach s presnos-
ťou 1/10 000 g a vypočíta sa celkový úbytok hmotnosti všetkých 
spolu. 

Abrazívnosť skúšanej horniny sa vypočíta podľa vzťahu:

, mg.m-1

kde FV je abrazívnosť horniny, G je suma úbytkov hmotnosti kovo-
vých kolíkov (mg), L je celková dráha pohybu (m) (t.j. 15,08 m).

Skúšobná horninová vzorka má tvar kruhového kotúča s mini-
málnym priemerom 59 mm. V prípade vzoriek s menším prieme-
rom sa merania robia na štyroch skúšobných plochách hornino-
vých vzoriek na dráhach s priemerom 15 a 25 mm, tak aby bola 
zachovaná celková dĺžka pohybu 15,08 m.

Podľa hodnoty abrazívnosti Fv sa horniny zadeľujú do troch 
skupín (Exner, 1988):

- málo abrazívna Fv < 1 mg.m-1,
- stredne abrazívna Fv = 1 – 3,5 mg.m-1,
- veľmi abrazívna Fv > 3,5 mg.m-1.

Na základe ideového návrhu uvedeného v norme ON 441121 
sme na Ústave geotechniky skonštruovali vlastný abrazivometer 
(obr. 3, 4). Jeho základom je sústruh, ktorý umožňuje plynulé 
nastavenie otáčok v rozsahu od 20 do 2500 min-1. Pre zabezpe-

Obr.2. 
Zariadenie pre 
určovanie 
abrazívnosti 
hornín podľa 
metodiky Cerchar.
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čenie potrebného konštantného prítlaku bol zhotovený pákový 
prítlačný mechanizmus. Meranie je riadené riadiacou jednotkou, 
s pripojeným počítadlom impulzov s prepínačom a indukčným 
snímačom otáčok.

Experimenty
Realizovali sme niekoľko skúšok pre porovnanie hodnôt abra-

zívnosti stanovených podľa uvedených dvoch metodík. Skúšky 
abrazívnosti sa robili na abrazivometri, ktorý je uvedený na obráz-
ku 3  a na abrazivometri CERCHAR (fy ErgoTech) podľa metodík, 
ktoré sú uvedené v texte. Z každej horniny boli pripravené vzorky 
tak, ako to vyžaduje ON 441121 a boli robené 2 – 3 skúšky abra-
zívnosti a vyhodnotené hodnoty abrazívnosti FV. Následne boli 
robené skúšky podľa metodiky CERCHAR. Skúšky boli podľa 
možnosti robené na tých istých vzorkách po ich prebrúsení 
a následnom zdrsnení kremitým pieskom. Pri meraní abrazívnosti 
CERCHAR boli použité hroty s tvrdosťou podľa Rockwella HRC 
54 – 56 (obr. 5).

U ruly je zjavný paradox, kde hodnota FV klasifikuje túto horni-
nu ako veľmi abrazívnu, zatiaľ čo CAI klasifikuje tú istú horninu ako 
mierne abrazívnu.

Na vzorkách hornín sú viditeľné ryhy, len v prípade ruly, kde sú 
slabo viditeľné len dve ryhy v spodnej časti vzorky, ostatné nie sú 
viditeľné.  

Na vzorkách hornín s vyššou abrazívnosťou (pieskovec, rula) 
sú viditeľné čierne kružnicové dráhy, ktoré boli vytvorené abráziou 
oceľových kolíkov na povrchu vzoriek. V prípade vápenca sa 
vytvorili kružnicové dráhy s hĺbkou do 1 mm, pričom nie sú viditeľ-
né žiadne oceľové častice. 

Obr. 3. Abrazivometer skonštruovaný na Ústave geotechniky: 
1 – riadiaca jednotka, 2 – čeľuste držiaka vzorky, 3 – horninová vzor-
ka, 4 – držiak skúšobného kolíka, 5 – pákový mechanizmus pre vyvo-
lanie konštantného prítlaku.

Obr. 5. Kolíky používané pri stanovovaní abrazívnosti, vľavo dva typy 
kolíkov pre abrazívnosť Cerchar, vpravo sada piatich kolíkov pre kolí-
kovú abrazívnosť.

Na obr. 6. sú predstavené tri rôzne typy hornín, ktoré boli použité pri 
experimentoch.
Obr. 6. Tri typy hornín použité v experimentoch: vľavo po skúške 
Cerchar, vpravo po kolíkovej skúške, zhora dole vápenec Važec, pies-
kovec Východná, rula Ťahanovce.

V tabuľke 1, sú prezentované výsledky testovania troch typov hornín 
z obr. 6.

Tabuľka 1. Výsledky testovania troch typov hornín.

Obr. 4. Detaily horninovej vzorky v čeľustiach držiaka vzorky a skúšob-
ného kolíka pôsobiaceho na povrch vzorky.

Hornina CAI, - CAIklasifikácia FV, mg/m FVklasifikácia
Vápenec 0,86 Mierneabrazívna 0,0729 Máloabrazívna
Pieskovec 2,74 Veľmiabrazívna 1,7573 Stredneabrazívna
Rula 0,68 Mierneabrazívna 3,8990 Veľmiabrazívna
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Záver
Existuje niekoľko metód ako posúdiť abrazívnosť hornín. Tieto 

metódy boli vyvinuté pre určitú technológiu, pre určité konkrétne 
technologické zariadenia alebo pre dané geologické a petrogra-
fické prostredie. Z týchto metód sa len jedna presadila ako univer-
zálna v celom svete. Ide o metodiku určenia abrazívnosti hornín 
CERCHAR, vďaka jej akceptovaniu Medzinárodnou spoločnosťou 
pre mechaniku hornín (International Society of Rock Mechanics - 
ISRM) ako odporúčanej skúšobnej metodiky. Prebieha ale snaha 
o modifikovanie a diskusia o vhodnosti tejto metodiky (Plinninger 
et al, 2003), aby sa vylúčila ešte stále výrazná subjektívnosť mera-
ní, resp. nejasnosť v realizácii tejto metodiky. 

U metodiky CERCHAR ide predovšetkým o tieto nedostatky: 
neujasnenosť ohľadom kvality povrchu horninovej vzorky, neujas-
nenosť pre použitý materiál hrotov, sú dve možnosti, buď materiál 
s tvrdosťou podľa Rockwella 40 alebo v rozmedzí 54 – 56, nejas-
nosť ohľadom rýchlosti posuvu hrotu po povrchu vzorky, kde sa 
hovorí o skúške do 1 minúty (West, 1989), resp. čase trvania 
skúšky 10s (Yarali et al, 2008). Pre tvrdé a veľmi tvrdé horniny nie 
je aplikácia tejto metodiky vhodná, viď. prípad ruly, zlá aplikovateľ-
nosť u hrubozrných a porfyrických hornín.

Metodika určenia abrazívnosti podľa ON 441121 prináša opro-
ti metodike CERCHAR tieto výhody: presne definovaná kvalita 
povrchu horninovej vzorky, presne definovaný materiál skúšob-
ných kolíkov, presne definovaná rýchlosť pohybu skúšobného 
kolíka po vzorke, jednoduchý spôsob vyhodnocovania opotrebe-
nia vážením, reprezentatívnejšie výsledky vzhľadom na celkovú 
dráhu pohybu skúšobného kolíka po povrchu vzorky. Nevýhodou 
tejto metodiky je väčšia pracnosť pri zhotovení vzorky a niekedy 
nemožnosť zhotovenia vzorky v prípade porušených, nesúdrž-
ných alebo veľmi mäkkých hornín.

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Vega 
2/0160/15 a projektu Centrum excelentného výskumu získavania 
a spracovania zemských zdrojov – 2. etapa, kód ITMS 
26220120038.
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TK 75 KAMEŇ A KAMENIVO INFORMUJE

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

Rubrika „TK 75 informuje“ je rubrika zameraná na monitorova-
nie činnosti tvorby, schvaľovania a vydávania slovenských technic-
kých noriem - národných a európskych/medzinárodných zavádza-
ných do sústavy STN  v oblasti terminológie, výroby, kontroly 
a skúšania prírodného kameňa/výrobkov z neho a kameniva. 
Prináša informácie o úlohách riešených v rámci normalizačných 
činností súvisiacej technickej komisie pri Slovenskom ústave tech-
nickej normalizácie.  

Časopis SZVK pravidelne (min. 1x ročne) prinášal informácie 
o aktuálnom stave fondu technických noriem (výrobkových aj skú-
šobných) platných v oblasti pôsobnosti európskych normalizač-
ných komisií (CEN/TC 154 Kamenivo, CEN/TC 246 Prírodný 
kameň a CEN/TC 178 Malé dlažbové dielce a obrubníky) s ktorý-
mi je program TK 75 Kameň a kamenivo totožný. 

Naposledy bol aktuálny prehľad noriem publikovaný v časopise 
SZVK č. 1/2012 a v ďalších číslach boli len uvedené normy, kto-
rých sa zmeny v sledovanom období týkali. 

Vzhľadom na skutočnosť, že CEN (Európsky výbor pre norma-
lizáciu) má na základe interných predpisov povinnosť v 5 ročných 

intervaloch vykonať revíziu každej normy a na základe odporúča-
nia príslušnej pracovnej komisie, ktorej je jej preverenie pridelené 
rozhodnúť o ďalšom postupe (alt. ponechanie textu normy v plat-
nom znení, vydanie zmeny k norme /technické, formálne zmeny/, 
resp. vydanie novej normy s identickým číslom /doplnenie nových 
skúšobných postupov, presun skúšobných postupov z výrobko-
vých noriem..., vydanie novej normy na základe požiadaviek praxe 
a technického poznania/) sa databáza noriem pravidelne mení.

Článok prináša aktuálny prehľad platných noriem (STN EN) 
v danej oblasti (stav k 30. 4. 2017). Všetky zmeny v období od 
1. 6. 2012 do 30. 4. 2017 sú zvýraznené. Pre informáciu - nové 
normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci a až následne sú 
zverejnené na portáli SÚTN (www.sutn.gov.sk/Produkty a služby/
Technické normy/Nové normy/Ponuka noriem máj 2017).

1. Kamenivo

Poznámka: 
*1 jazyková verzia (cs – český jazyk, en – anglický jazyk, sk – 
slovenský jazyk)

Tabuľka č. 1 Zoznam platných pôvodných národných noriem

Por. číslo Označenie, názov normy a rok vydania
Terminologické a výrobkové normy

1 STN 72 1510: 1987 Kamenivo na stavebné účely. Názvoslovie a klasifikácia (cs) (zmena a -10/1990)
2 STN 72 2014: 1996 Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky do betónu (sk) (zmena Z2 06/2004)
3 STN 72 2015: 2001 Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky pre cestné staviteľstvo (sk) (zmena Z2 06/2004)

Skúšobné normy
4 STN 72 1171: 2011 Stanovenie mernej hmotnosti, sypnej hmotnosti a medzerovitosti straseného kameniva a pórovitosti kameniva (sk)
5 STN 72 1173: 1967  Stanovenie odplaviteľných častíc a hlinených hrudiek v kamenive (cs) (zmena Z1 02/1996, zmena Z2 04/2002)
6 STN 72 1179: 2014 Stanovenie a hodnotenie alkalickej rozpínavosti kameniva (alkalicko–kremičitá reakcia) (sk)
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Tabuľka č. 2 Zoznam platných európskych noriem zavedených do sústavy STN

Por. číslo Označenie, názov normy a rok vydania
Výrobkové normy

1 STN EN 13043: 2004 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch (sk) (72 1501) (oprava 
AC 12/2004)

2 STN EN 12620 + A1: 2008 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text) (sk) (72 1502)
3 STN EN 13139 : 2004 Kamenivo do malty (sk) (72 1503) (oprava AC 12/2004)
4 STN EN 13242 + A1: 2008 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve 

a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text) (sk) (72 1504)
5 STN EN 13055-1: 2004 Ľahké kamenivo. Časť 1: Ľahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty 

(sk) (72 1505) (oprava AC 12/2004) 
Z dôvodu vydania EN 
13055 budú normy k 28. 
2. 2018 zrušené (pre-
chodné obdobie)

6 STN EN 13055-2: 2005 Ľahké kamenivo. Časť 2: Ľahké kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery 
a do nestmelených a stmelených vrstiev (sk) (72 1505)

7 STN EN 13055: 2016 Ľahké kamenivo (en) (72 1505) K 1. 7. 2017 sa vydá norma 
v slovenskom jazyku

8 STN EN 13450: 2004 Kamenivo na koľajové lôžko (sk) (72 1506) (oprava AC – 12/2004
9 STN EN 13383-1: 2004 Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky (sk) (72 1507) (oprava AC – 12/2004) 

Skúšobné normy
9 STN EN 13383-2: 2013 Kameň na vodné stavby. Časť 2: Skúšobné metódy (en) (72 1507)
10 STN EN 932-1: 1999 Skúšky na stanovenie všeobecných vlastností kameniva. Časť 1: Spôsoby vzorkovania (sk) (72 1185)
11 STN EN 932-2: 2002 Skúšky na stanovenie všeobecných vlastností kameniva. Časť 2: Postupy zmenšovania laboratórnych vzoriek 

(sk) (72 1185)
12 STN EN 932-3: 1999 Skúšky na stanovenie všeobecných vlastností kameniva. Časť 3: Postup a terminológia na zjednodušený pet-

rografický opis (sk) (72 1185) (zmena A1 04/2004)
13 STN EN 932-5: 2012 Skúšky na stanovenie všeobecných vlastností kameniva. Časť 5: Bežné skúšobné zariadenia a kalib-

rácia (sk) (72 1185)
14 STN EN 932-6: 2002 Skúšky na stanovenie všeobecných vlastností kameniva. Časť 6: Definície opakovateľnosti a reprodukovateľ-

nosti (sk) (72 1185)
15 STN EN 933-1: 2012 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový 

rozbor (sk) (72 1186) (oprava O1 01/2013)
16 STN EN 933-2: 1999 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 2: Stanovenie zrnitosti. Skúšobné sitá, 

menovité veľkosti otvorov (sk) (72 1186)
17 STN EN 933-3: 2012 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 3: Stanovenie tvaru zŕn. Index 

plochosti (sk) (72 1186)
18 STN EN 933-4: 2008 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 4: Stanovenie tvaru zŕn. Tvarový index (sk) 

(72 1186) 
19 STN EN 933-5: 2002 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 5: Stanovenie podielu drvených zŕn 

v hrubom kamenive (sk) (72 1186) (zmena A1 03/2005)
20 STN EN 933-6: 2003 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 6: Hodnotenie charakteristík povrchu. 

Súčiniteľ tečenia štrku (sk) (72 1186) (oprava AC 12/2004)
21 STN EN 933-7: 2002 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 7: Stanovenie obsahu častí ulít. 

Percentuálny podiel častí ulít v hrubom kamenive (sk) (72 1186)
22 STN EN 933-8: 2015 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 8: Hodnotenie jemných zŕn. 

Ekvivalent piesku (sk) (72 1186)
23 STN EN 933-9: 2013 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 9: Hodnotenie jemných zŕn. 

Skúška metylénovou modrou (sk) (72 1186) 
24 STN EN 933-10: 2010 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 10: Hodnotenie jemných zŕn. Zrnitosť 

kamennej múčky (triedenie v prúde vzduchu) (sk) (72 1186) 
25 STN EN 933-11: 2009 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 11: Skúška na zatriedenie zložiek hrubé-

ho recyklovaného kameniva (sk) (72 1186) (oprava AC 02/2010)
26 STN EN 1097-1: 2011 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti 

obrusovaniu (mikro-Deval) (sk) (72 1187)
27 STN EN 1097-2: 2010 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odol-

nosti proti rozdrobovaniu (sk) (72 1187) (oprava O1 06/2011)
28 STN EN 1097-3: 2002 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 3: Stanovenie sypnej hmotnosti 

a medzerovitosti (sk) (72 1187) 
29 STN EN 1097-4: 2008 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 4: Stanovenie medzerovitosti 

kamennej múčky zhutnenej za sucha (sk) (72 1187) 
30 STN EN 1097-5: 2008 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 5: Stanovenie obsahu vody 

sušením vo vetranej sušiarni (sk) (72 1187)
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31 STN EN 1097-6: 2014 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemo-
vej hmotnosti zŕn a nasiakavosti (sk) (72 1187)

32 STN EN 1097-7: 2008 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 7: Stanovenie objemovej hmot-
nosti kamennej múčky. Pyknometrická metóda (sk) (72 1187)

33 STN EN 1097-8: 2010 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 8: Stanovenie súčiniteľa urých-
leného vyhladzovania kameniva (sk) (72 1187)

34 STN EN 1097-9: 2014 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 9: Metódy na stanove-
nie odolnosti proti obrusu opotrebovaním pneumatikami s hrotmi. Škandinávska skúška (en) (72 1187)

35 STN EN 1097-10: 2014 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 10: Výška nasávania 
vody (en) (72 1187)

36 STN EN 1097-11: 2013 Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 11: Stanovenie stlači-
teľnosti a kontrolovanej pevnosti v talaku ľahkého kameniva (en) (72 1187)

37 STN EN 1367-1: 2007 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 1: Stanovenie 
odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu (sk) (72 1188)

38 STN EN 1367-2: 2010 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 2: Skúška 
pomocou síranu horečnatého (sk) (72 1188)

39 STN EN 1367-3: 2003 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 3: Skúška 
varom pre čadiče s úpalom (Sonnenbrand Basalt) (sk) (72 1188) (oprava 01 09/2003, oprava AC 12/2004)

40 STN EN 1367-4: 2008 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 4: Stanovenie 
zmraštenia sušením (sk) (72 1188)

41 STN EN 1367-5: 2011 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. 
Časť 5: Stanovenie odolnosti proti teplotnému namáhaniu (sk) (72 1188)

42 STN EN 1367-6: 2009 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 6: Odolnosť 
proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu za prítomnosti soli (NaCl) (en) (72 1188)

43 STN EN 1367-7: 2014 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. 
Časť 7: Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu ľahkého kameniva (en) (72 1188)

44 STN EN 1367-8: 2014 Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 
7: Stanovenie odolnosti proti rozpadu / rozkladu u ľahkého kameniva (en) (72 1188)

45 STN EN 1744-1 + A1: 2013 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 1: Chemická analýza (sk) 
(72 1189) 

46 STN EN 1744-3: 2004 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 3: Príprava eluátov vylúhovaním kameniva (sk) 
(72 1189)

47 STN EN 1744-4: 2006 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 4: Stanovenie citlivosti kamennej múčky pre 
bitúmenové zmesi na vodu (sk) (72 1189)

48 STN EN 1744-5: 2007 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 5: Stanovenie chloridov rozpustných v kyseli-
nách (sk) (72 1189)

49 STN EN 1744-6: 2007 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie vplyvu extraktov z recyklovaného 
kameniva na začiatok tuhnutia cementu (sk) (72 1189)

50 STN EN 1744-7: 2012 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 7: Stanovenie straty žíhaním vo verej-
ných spaľovniach komunálneho odpadu (en) (72 1189)

51 STN EN 1744-8: 2013 Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 8: Triediaca skúška na stanovenie 
obsahu kovov v kaloch z popolčeka z komunálnych spaľovní (en) (72 1189)

52 STN EN 13179-1: 2014 Skúšky kamennej múčky používanej do bitúmenových zmesí. Časť 1: Skúška delta krúžkom 
a guľôčkou (sk) (72 1515)

53 STN EN 13179-2: 2002 Skúšky kamennej múčky používanej do bitúmenových zmesí. Časť 2: Asfaltové číslo (sk) (72 1515)

2. Prírodný kameň 

Tabuľka č. 3 Zoznam platných pôvodných národných noriem

Por. číslo Označenie, názov normy a rok vydania
Výrobkové normy a s nimi súvisiace normy

1 STN 72 1800: 1987 Prírodný stavebný kameň na kamenárske výrobky. Technické požiadavky (cs) (zmena a-04/1990)
2 STN 72 1860: 1968 Kameň na murivo  a stavebné účely. Spoločné ustanovenia (cs) (zmena a-05/1977, zmena b-07/1987)

Skúšobné normy
3 STN 72 1153: 1983 Petrografický rozbor prírodného stavebného kameňa (cs)
4 STN 72 1160: 1977 Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa (sk)
5 STN 72 1162: 1981 Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii (sk)
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Tabuľka č. 4 Zoznam platných európskych noriem zavedených do sústavy STN

Por. číslo Označenie, názov normy a rok vydania
Výrobkové normy a s nimi súvisiace normy

1 STN EN 1467: 2012 Prírodný kameň. Neopracované bloky. Požiadavky (en) (72 1140)
2 STN EN 1468: 2012 Prírodný kameň. Neopracované dosky. Požiadavky (en) (72 1141)
3 STN EN 12440: 2008 Prírodný kameň. Kritériá na označovanie (en) (72 1400)
4 STN EN 12670: 2003 Prírodný kameň. Terminológia (sk) (72 1801)
5 STN EN 12059 + A1: 2012 Výrobky z prírodného kameňa. Formátované kamenárske výrobky. Požiadavky (Konsolidovaný 

text) (sk) (72 1810)
6 STN EN 1469: 2016 Výrobky z prírodného kameňa. Obkladové dosky. Požiadavky (sk) (72 1820)
7 STN EN 12057: 2016 Výrobky z prírodného kameňa. Štandardné dlaždice a obkladačky (sk) (72 1822)
8 STN EN 12058: 2016 Výrobky z prírodného kameňa. Dosky na podlahy  a schody. Požiadavky (sk) (72 1823)
9 STN EN 1341: 2013 Dosky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy (sk) (72 1861) 

10 STN EN 1342: 2013 Dlažbové kocky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy (sk) 
(72 1862)

11 STN EN 1343: 2013 Obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy (sk) (72 1863)
12 STN EN 12326-1: 2015 Výrobky z bridlice a prírodného kameňa na strešnú krytinu a vonkajšie obklady. Časť 1: Špecifikácia 

výrobku (en) (72 1891) 
13 STN EN 1344: 2014 Dlažbové tehly. Požiadavky a skúšobné metódy (sk) (72 2651) Oprava -  AC 9/2015
14 STN P CEN/TS 15209: 2009 Povrchové taktilné prvky na betónových, keramických a kamenných dlažbách (sk) (72 3209) 

Skúšobné normy
15 STN EN 14579: 2005 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie rýchlosti šírenia zvuku (en) (72 1136)
16 STN EN 14157: 2005 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (en) (72 1137)
17 STN EN 14146: 2004 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie dynamického modulu pružnosti (meraním základnej rezonančnej 

frekvencie) (en) (72 1138)
18 STN EN 14158: 2004 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie energie potrebnej na rozlomenie (en) (72 1139)
19 STN EN 14147: 2004 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti starnutiu soľnou hmlou (en) (72 1142)
20 STN EN 14231: 2003 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti šmyku kyvadlovou skúškou (en) (72 1144)
21 STN EN 14066: 2013 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti starnutiu pôsobením náhlej zmeny teploty 

(en) (72 1145)
22 STN EN 12407: 2007 Skúšky prírodného kameňa. Petrografický opis (sk) (72 1146)
23 STN EN 13373: 2003 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie geometrických charakteristík kameňa (en) (72 1147)
24 STN EN 13755: 2008 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie nasiakavosti pri atmosférickom tlaku (sk) (72 1149)
25 STN EN 13161: 2008 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie pevnosti v ohybe  pri konštantnom momente (sk) (72 1150)
26 STN EN 16140: 2011 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie citlivosti na zmeny vzhľadu vzniknuté z tepelných cyklov (en) 

(72 1151)
27 STN EN 1936: 2007 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie mernej hmotnosti, objemovej hmotnosti a celkovej a otvorenej pórovi-

tosti (sk) (72 1154)
28 STN EN 12371: 2010 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie mrazuvzdornosti (sk) (72 1156) 
29 STN EN 1925: 2002 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie súčiniteľa nasiakavosti kapilaritou (sk) (72 1157) 
30 STN EN 16301:2013 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie citlivosti na náhodné znečistenie (en) (72 1158)
31 STN EN 16306: 2013 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostným cyklom (en) 

(72 1159)
32 STN EN 12370: 2002 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti kryštalizácií solí (sk) (72 1161)
33 STN EN 12372: 2007 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie pevnosti v ohybe pod sústredeným zaťažením (sk) (72 1164)
34 STN EN 14580: 2005 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie statického modulu pružnosti (en) (72 1165)
35 STN EN 13364: 2002 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie medzného zaťaženia otvoru na kotviaci tŕň (en) (72 1168)
36 STN EN 14581: 2005 Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie koeficienta lineárnej teplotnej rozťažnosti (en) (72 1169)
37 STN P CEN/TS 12633: 2015  Metódy stanovenia hodnoty odolnosti proti šmyku na nevyhladenom /vyhladenom povrchu 

(en) (72 1864)
38 STN EN 12326-2: 2011 Výrobky z bridlice a prírodného kameňa na strešnú krytinu a vonkajšie obklady. Časť 2: Skúšobné 

metódy (en) (72 1891)
39 STN EN 772-4: 2001 Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 4: Stanovenie hustoty a objemovej hmotnosti a celkovej a otvorenej 

pórovitosti murovacích prvkov z prírodného kameňa (sk) (72 2636)
40 STN EN 772-11: 2011 Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 11: Stanovenie kapilárnej nasiakavosti betónových tvaroviek 

a murovacích prvkov z autoklávovaného pórobetónu,  umelého a prírodného kameňa a počiatočnej rýchlosti nasiakavosti pálených 
murovacích prvkov (sk) (72 2636)
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3. Konglomerovaný kameň

Tabuľka č. 5 Zoznam platných európskych noriem zavedených do sústavy STN

Por. číslo Označenie, názov normy a rok vydania
Výrobkové normy a s nimi súvisiace normy

1 STN EN 14618: 2010 Konglomerovaný kameň. Terminológia a klasifikácia (sk) (72 1450)
Skúšobné normy

2 STN EN 14617-1: 2013 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie objemovej hmotnosti a nasiakavosti 
(en) (72 1106)

3 STN EN 14617-2: 2016 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie pevnosti v ohybe (en) (72 1106)
4 STN EN 14617-4: 2012 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (en) 

(72 1106)
5 STN EN 14617-5: 2012 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozm-

razovaniu (en) (72 1106)
6 STN EN 14617-6: 2012 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie odolnosti proti teplotnému šoku (en) 

(72 1106)
7 STN EN 14617-8: 2008 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie odolnosti v miestach upevnenia (diera 

pre spoje (en) (72 1106)
8 STN EN 14617-9: 2005 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 9: Stanovenie odolnosti proti nárazu (en) (72 1106)
9 STN EN 14617-10: 2012 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 10: Stanovenie odolnosti proti chemikáliám (en) 

(72 1106)
10 STN EN 14617-11: 2005 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 11: Stanovenie súčiniteľa lineárnej teplotnej rozťažnosti (en) 

(72 1106)
11 STN EN 14617-12: 2012 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 12: Stanovenie stability rozmerov (en) (72 1106)
12 STN EN 14617-13: 2013 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 13: Stanovenie elektrického merného odporu (en) 

(72 1106)
13 STN EN 14617-15: 2005 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 15: Stanovenie pevnosti v tlaku (en) (72 1106)
14 STN EN 14617-16: 2005 Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 16: Stanovenie rozmerov, geometrických charakteristík 

a povrchovej kvality štandardných dlaždíc (en) (72 1106)
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Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Regionálne odborné dni
(odborné stretnutie)

Rok 2017 Upresní usporiadateľ

sstvp@sstvp.skOdborné stretnutia s prednáškami, diskusiou, in situ – ukážkové odstrely (rôzna tech-
nológia výkonu trhacích prác) – ukážky vŕtacej techniky – metodika merania seizmic-
kých účinkov pri trhacích prácach

Prírodné a syntetické zeolity 
na Slovensku (seminár)

Rok 2017 Upresní usporiadateľ

pavol.hudec@stuba.sk

7. ročník seminára má za cieľ prehĺbiť informovanosť, kontakty a spoluprácu medzi 
inštitúciami, podnikmi a firmami na Slovensku, zaoberajúcimi sa ťažbou, úpravou, pre-
dajom a distribúciou prírodných a syntetických zeolitov a prírodných hliniek, a akade-
mickými a výskumnými pracoviskami, zaoberajúcimi sa metodikami modifikácie a ich 
aplikáciou vo všetkých oblastiach hospodárstva – priemyslu aj poľnohospodárstva, 
so zameraním na aktualizáciu komplexného využitia zeolitov, príp. aj vrstevnatých alu-
minosilikátov na Slovensku

Obnoviteľné zdroje 
energie 2017 (konferencia)

9. – 10. máj 2017 Vysoké Tatry 

sstp@zsvts.skKonferencia zameraná na jednotlivé druhy OZE (energia slnečná a geotermálna, ener-
gia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných 
systémoch

Technologie betonu 1 
Základy moderní technologie 
betonu (školenie)

16. máj 2017
Praha,

Kloknerův ústav
Česká betonářská společnost ČSSI, 
Praha, cbsbeton@cbsbeton.euPrvá časť cyklu školení o problematike modernej technológie betónu – od  základných 

poznatkov o modernej technológii obyčajného betónu, cez informácie o zložkách be-
tónu používaných v súčasnosti až po pokročilé, špeciálne druhy betónov aplikované 
s výhodou v špecifických podmienkach

POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 
2017 (konferencia)

18. – 19. máj 2017
Brno,

Stavebná fakulta VUT
Sdružení pro sanace 
betonových konstrukcí 
ssbk@email.cz, 
vera.hermankova@vutbr.cz

Program konferencie je rozčlenený do tematických blokov, ktoré si kladú za cieľ po-
kryť celú problematiku vedľajších energetických produktov (VEP). Témou 3. roční-
ka konferencie je klasifikácia jednotlivých produktov VEP, spresnenie terminológie. 
Vzhľadom na vývoj legislatívnych predpisov pre spaľovacie zariadenia sa bude konfe-
rencia  dotýkať i možných dopadov na kvalitu VEP v súvislosti s ich plnením

10. stretnutie banských mi-
est a obcí Slovenska – Nová 
Baňa (odborné stretnutie)

19. – 21. máj 2017 Nová Baňa primator@novabana.sk, 
zoltan.ven25@gmail.com,
zdruzeniebsc@gmail.comPrezentácia baníckej histórie mesta, histórie banských miest Slovenska, ako aj ban-

ských miest zo zahraničia

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

KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2017

Ďalej uvedené informácie  pochádzajú z internetových zdrojov jednotlivých usporiadateľov / organizačných garantov, prípadne 
z podkladov zaslaných autorke článku.
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2017

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Minerály Brno 2016
(36. predajná výstava minerálov, 
fosílií, šperkov a prírodnín)

20. – 21. máj 2017
Brno,

Výstaviště Brno
www.bvv.cz/mineraly-brno/

Jedna z najväčších mineralogických akcií v Českej republike, výstava je doplnená aj 
o predaj bytových doplnkov a dekoračných predmetov z minerálov a drahých kame-
ňov, predaj mineralogického a geologického príslušenstva a mineralogickú literatúru

Fórum metrológov 2017
(konferencia)

24. – 25. máj 2017 Tále 
info@metrolog.sk

Cieľom konferencie je položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností 
zo všetkých oblastí týkajúcich sa merania a metrológie

Technologie betonu 2 Zákla-
dy moderní technologie beto-
nu (školenie)

24. máj 2017
Brno,

Centrum AdMaS Česká betonářská společnost ČSSI, 
Praha
cbsbeton@cbsbeton.euŠkolenie zamerané na navrhovanie zloženia betónu, skúšanie zložiek betónu a betó-

nu, praktické ukážky

XVIII. Dopravno-inžinierske 
dni (medzinárodný seminár)

24. – 25. máj 2017 Mikulov
prusova@bkom.cz

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o najnovších poznatkoch a skúsenostiach 
z oblasti dopravného inžinierstva

Trhacia technika 2017
(konferencia)

25. – 26. máj 2017
Stará Lesná, Kongresové 

centrum Academia
sstvp@sstvp.sk

Prezentácia nových poznatkov a skúseností získaných pri realizácii trhacích prác, in-
formácia o nových národných a legislatívnych normách.

Tepelná ochrana budov 2017
Quo vadis tepelná ochrana 
budov ... (19. konferencia)

25. – 26. máj 2017
Štrbské Pleso, 

hotel Patria
TSÚS, n. o., Bratislava a 
Slovenská stavebná vedecko-technická 
spoločnosť, Bratislava
(Ing. Eugénia Kiselyová, 
02/502 076 50, stav@zsvts.sk)

Tematické okruhy konferencie: právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou 
ochranou a energetickou hospodárnosťou budov, stavebné materiály a stavebné 
konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie, 
výpočtové a meracie metódy, aplikácie druhej generácie technických noriem súvi-
siacich s energetickou hospodárnosťou budov, príklady navrhovania a zhotovovania 
budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou potrebou energie

Banské predpisy a ich apliká-
cia v praxi (seminár)

Jún 2017 Upresní usporiadateľ
obuke@isternet.sk

Odborný seminár venovaný téme nových banských predpisov a ich aplikáciám v praxi

Stretnutie normalizátorov 
Slovenska (seminár)

Jún 2017
Bratislava,

Dom ZSVTS
b.tusova@gmail.com

Pravidelné stretnutie odborníkov v oblasti technickej normalizácie, poskytujúce ak-
tuálne informácie o TN a vydaných STN
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2017

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Gabčíkovo
(tematická exkurzia)

Jún 2017 VD Gabčíkovo
stav@zsvts.sk

Podujatie zahŕňa návštevu: Vodné dielo Čuňovo, Galéria moderného umenia, Vodné 
dielo Gabčíkovo, Komárno, Kolárovo-mlyn

Nerastné suroviny
(seminár)

7. jún 2017 Upresní usporiadateľ
Košický banícky a hutnícky
cech, Fakulta BERG Košice

Seminár letnej údržby 
pozemných komunikácií 
(seminár)

7. – 8. jún 2017 Šamorín
Ing. Peter Hronský, 
hronsky@cestami.eu

Seminár poskytne priestor na prezentáciu príspevkov a vzájomnú výmenu najnovších 
vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti letnej údržby pozemných komunikácií

Priemyselná toxikológia 2017
(sympózium)

13. - 16. jún 2017
Svit,

Hotel Spolcentrum
qmelnik@stuba.sk

Podujatie ma za cieľ poukázať na toxicitu chemických látok v životnom prostredí, 
Prezentované budú aj obnoviteľné zdroje surovín a nakladanie s odpadmi

Cestársky deň 
(odborné fórum)

15. 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. Spoločné odborné podujatie SSC a SZVK

Atómová elektráreň Mochov-
ce (tematická exkurzia)

Júl 2017 AE Mochovce stav@zsvts.sk

Salamandrove dni 
Banská Štiavnica 
(odborné a slávnostné stretnutie)

7. - 8. september 2017 Banská Štiavnica durbak@hbu.sk
nadezda.babiakova@banska stiavnica.sk

Prezentácia baníckych tradícií a prvej Baníckej akadémie na svete

Bezpečnosť dopravy na 
pozemných komunikáciách
(konferencia)

18. – 20. september 
2017

Nový Smokovec
Hotel Atrium

Slovenská správa ciest, Bratislava
(Ing. Daniela Čanigová,
0911 998 299, 02/50 255 523
daniela.canigova@ssc.sk)Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre odbornú verejnosť na odovzdávanie si 

informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy

Súčasnosť a budúcnosť 
baníctva (konferencia) 

5. – 6. október 2017
Demänovská dolina,

Hotel Repiská banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk,
hrabovsky.np@gmail.com

Analýza stavu baníctva a geológie a východiská pre ich oživenie 

BETÓN 2017 (konferencia) 5. – 6. október 2017
Štrbské Pleso,

Hotel Patria SAVT, Bratislava
Ing. Pavol Kňaze, CSc., 0903 757 519
www.savt.sk

Tematické zameranie konferencie: nové stavebné materiály používané pri výrobe 
betónu, analýza problémov vzniknutých pri vytváraní betónových konštrukcií (liate 
podlahy...), nové technické predpisy (STN EN206 + A1), výmena skúseností
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2017

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Bratislavské mineralogické 
dni (výstava)

7. september 2017
Bratislava,

Dom kultúry Ružinov
-

Využitie opustených podzem-
ných a povrchových banských 
diel v Marianke a Borinke

07. október 2017 Marianka Spolok Permon Marianka

XXII. ročník Dní slovenských 
cestárov (seminár)

12. – 13. október 2017 Nitra 
predseda@cestnaspol.sk

Cieľom podujatia je poukázať na aktuálne problémy cestného hospodárstva a cestné-
ho staviteľstva na Slovensku a zároveň popularizovať cestársku profesiu u verejnosti

XIX. Odborný seminár SZVK 9. – 10. november 2017
Nový Smokovec,

Hotel Atrium
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

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

29. november 
- 1. december 2017

Podbanské,
Hotel PERMON

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

Tematický okruh: technické predpisy, materiály a hydroizolačné systémy

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)

Tematické okruhy konferencie: právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou 
ochranou a energetickou hospodárnosťou budov, stavebné materiály a stavebné 
konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie, 
výpočtové a meracie metódy, aplikácie druhej generácie technických noriem súvi-
siacich s energetickou hospodárnosťou budov, príklady navrhovania a zhotovovania 
budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou potrebou energie
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