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Ing. Ľudovít Kováč,
predseda SZVK

PRÍHOVOR PREDSEDU SZVK

V čase konania jesenného seminára sa Vám dostáva do rúk 
druhé číslo nášho časopisu v tomto roku. Keďže je to prvá prí-
ležitosť od májovej členskej schôdze nášho združenia, na kto-
rej sme zvolili nové orgány našej stavovskej organizácie, dovoľ-
te mi na úvod poďakovať v mene svojom ako aj v mene novoz-
volených členov rady a dozornej rady za prejavenú dôveru. 
Aj keď v priebehu krátkeho časového obdobia po voľbách 
došlo k niekoľkým personálnym zmenám či už z radov zaklada-
júcich členov, kde pôvodne zvoleného Mgr. Mareka Vargu za 
Cestné stavby s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktorý ukončil pracovný 
pomer v menovanej organizácii a tým aj možnosť pôsobenia 
v rade SZVK nahradil Ing. Marián Pastucha a do dozornej rady 
sa vrátil pôvodne zvolený Ing. Alfréd Kozár CEMEX Aggregates 
Slovakia, s.r.o., Bratislava na miesto Ing. Bohuša Pavlíka, ktorý 
tiež ukončil pracovný pomer v CRH (Slovensko), a.s., Rohožník. 

Pevne verím, že zloženie rady združenia ako aj dozornej 
rady, tak ako ich máte predstavené v aktuálnom zložení v prí-
spevku výkonného tajomníka Ing. Eduarda Dudu už vydrží pra-
covať do konca volebného obdobia, tak aby hlavné úlohy, ktoré 
kontinuálne nadväzujú na prácu predchádzajúcej rady sme 
dokázali aj naplniť.

• Zaktivizovať činnosť kancelárie SZVK, najmä vo vzťahu 
k členskej základni, SBK, UEPG, odborným partnerom 
a verejnosti.

• V spolupráci s ostatnými stavovskými organizáciami zlep-
šovať komunikáciu s verejnosťou na tému nevyhnutnosti 
ťažby stavebného kameňa a štrkopieskov.

• Aktívne pracovať v oblasti zlepšovania imidžu ťažby kame-
niva a jeho vplyvu na životné prostredie. Propagovať nové 
technologické postupy vo výrobe ako aj zahladzovanie 
banskej činnosti ukážkou vzorovej rekultivácie po ťažbe. 

• Sprostredkovať medzi členmi výmenu skúseností a pomoc 
pri uplatňovaní efektívnych riešení v príprave, ťažbe 
a spracovaní kameňa a osvedčených postupov v oblasti 
bezpečnosti práce a prevádzky.

• Sledovať legislatívny proces, včas informovať členov 
o zmenách v pripravovaných zákonoch, ktoré súvisia 
s banskou činnosťou a pripravovať k nim spoločné stano-
viská.

• Aktívne sa zúčastňovať na práci v slovenských normali-
začných komisiách pre kameň a kamenivo, betón a cest-
né staviteľstvo. Sledovať a sprostredkovať informácie 
o činnosti európskej normalizačnej komisie CET TC 154. 

• Pokračovať v uplatňovaní prijatého etického kódexu 
a odhaľovaní platobne nespoľahlivých odberateľov.

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

Taktiež by som rád ubezpečil našich dodávateľov strojov, 
materiálu a služieb, ktorí tvoria takmer polovicu našej členskej 
základne, že si ich podporu našej činnosti formou sponzorstva 
seminárov, prípadne reklamy v časopise nesmierne vážime 
a naša ďalšia spolupráca sa bude len prehlbovať na prospech 
nás všetkých.

Vážime si aj aktivitu našich pridružených členov, ktorá sa 
prejavila najmä pri delegovaní svojich zástupcov do jednotlivých 
pracovných skupín a redakčnej rady časopisu. Aj napriek tomu, 
že ich je len 5, dokázali delegovať až 50 % zo všetkých členov.

Na záver by som rád poprial všetkým pevné zdravie, pohodu 
v práci aj osobnom živote. Firmám úspešné ukončenie roka, 
ktorého záver nám pomaly klope na dvere, najmä bez zbytoč-
ných úrazov. Teším sa na stretnutie s vami počas XIX. odborné-
ho seminára SZVK 9. - 10. 11. 2017 v Novom Smokovci.

Zdar Boh!
Ing. Ľudovít Kováč
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AKTUALITY SZVK

Hlavnými bodmi boli:
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 Vyhodnotenie VIII. odborného seminára k BOZP a BP, konaného 6. 4. 2017 
 Stav hospodárenia za obdobie I – IV/2017  
 Kontrola pripravenosti členskej schôdze SZVK, konanej 18. 5. 2017    

Hlavnými bodmi boli:
 Správa o činnosti Združenia od poslednej členskej schôdze, konanej dňa 12. mája 2016 
 Informácia o zmenách v členskej základni od predchádzajúcej členskej schôdze
 Účtovná závierka za rok 2016 a návrh na rozdelenie HV za rok 2016 
 Ročná správa Dozornej rady k hospodárskej činnosti Združenia za rok 2016 a k účtovnej závierke za rok 2016 
 Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 a schválenie rozdelenia HV za rok 2016   
 Plán činnosti SZVK na rok 2017  
 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výšky zápisného a členských príspevkov  
 Vydávanie odborného časopisu a tlačovín v r. 2017 
 Voľba orgánov Združenia

RADA ZDRUŽENIA:
 Ing. Ľudovít Kováč (EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Košice) – predseda SZVK
 Ing. Norbert Werner (METSO MINERALS, s.r.o., Trnava)
 Ing. Jozef Thuróczy (CRH (Slovensko), a.s., Rohožník)
 Ing. Peter Valent (ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava)
 Ing. Jozefína Pekarčíková (Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., Batizovce)
 Ján Kminiak (KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o., Zvolen)
 Ing. Eduard Duda (EUROVIA SK, a.s., Košice)
 Ing. Marián Pastucha (Cestné stavby, s.r.o., Liptovský Mikuláš)
 Ing. Gabriel Ferencz (CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Bratislava)

DOZORNÁ RADA:
 Ing. Vladimír Bálint (EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Košice) – predseda DR
 Ing. Ján Kačeňák (LOMY MTD, s.r.o., Prešov)
 Ing. Alfréd Kozár (CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Bratislava)

Kancelária SZVK informuje

Ing. Eduard Duda,
výkonný tajomník 

Zasadnutie Rady združenia dňa 17. 5. 2017 vo Zvolene

Zasadnutie členskej schôdze SZVK 18. 5. 2017 vo Zvolene

Nové orgány Združenia 

Od vydania nášho časopisu č. 1/2017 uplynula iba krátka doba, v priebehu ktorej sa naplno rozbehli aktivity pri zabezpe-
čovaní úloh vyplývajúcich z plánu odbornej činnosti na rok 2017.
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Kancelária SZVK informuje

Hlavnými bodmi boli:
 Otvorenie a predstavenie novej Rady združenia a Dozornej rady 
 Voľba výkonného tajomníka, odborného podpredsedu a podpredsedu pre ekonomiku 

 Prijatý výsledok hlasovania:
 Výkonný tajomník .............................  Ing. Eduard Duda
 Odborný podpredseda .....................  Ing. Norbert Werner
 Podpredseda pre ekonomiku ...........  Ing. Jozefína Pekarčíková

 Pracovné komisie SZVK - obsadenie jednotlivých komisií, spôsob fungovania komisií 
 Prijatý výsledok hlasovania – vedúci pracovných komisií:
 Technická pracovná komisia ………………….....  Ján Kminiak
 Komisia pre oblast životného prostredia ………  Ing. Jozef Thuróczy
 Komisia pre oblast BOZP a sociálna …………..  Ing. Gabriel Ferencz
 Ekonomická pracovná komisia ……………….…  Ing. Jozefína Pekarčíková
.
 Vydávanie odborného časopisu SZVK a zloženie redakčnej rady 
 Rozdelenie a prerokovanie úloh vyplývajúcich z uznesení prijatých členskou schôdzou, konanoudňa 18. 5. 2017  
 Zahájenie prípravy osláv 20. výročia založenia SZVK, konaných v roku 2018
 Príprava publikácie „Dejiny lomárstva na Slovensku“ – informácia  

Po skončení zasadnutia Rady združenia sa uskutočnila návšteva jednej z atraktivít turisticky obľúbenej Španej Doliny, a to „Naše 
múzeum medi“ založené miestnym Baníckym bratstvom Herrengrund.

Zasadnutie Rady združenia dňa 20. 6. 2017 v Španej Doline
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Kancelária SZVK informuje

Hlavnými bodmi boli:
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 Informácia o platení členských príspevkov a stav hospodárenia za obdobie I -VIII/2017
 Príprava XIX. odborného seminára SZVK, konaného v dňoch 9. - 10. XI. 2017 v Novom Smokovci
 Informácia o príprave osláv 20. výročia založenia SZVK, konaných v roku 2018
 Informácia o programe osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, konaných dňa 8. IX. 2017

Zasadnutie Rady združenia dňa 7. 9. 2017 v Banskej Štiavnici

Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

V hodnotenom období sa naďalej pozornosť venovala zapoje-
niu do činností súvisiacich s členstvom v UEPG, a to hlavne pro-
stredníctvom komisií pri UEPG a tiež aj informovanosti o ďalších 
aktivitách UEPG. Pozornosť sa venovala taktiež kvalite vyrábané-

ho kameniva, organizovaniu odborného seminára, publikačnej 
činnosti, účasti na odborných podujatiach naších partnerských 
zahraničných asociácií.

V dňoch 7. a 8. septembra 2017 sa uskutočnili oslavy Dňa 
baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v starobylom banskom 
meste Banská Štiavnica.

V rámci osláv sa uskutočnili viaceré akcie:
- Šachtág (dňa 7. IX. 2017 od 19,00 hod.)
- Otvorenie osláv v kostole sv. Kataríny (dňa 8. IX. 2017 od 

13,00 hod.)
- Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v réžii 

Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného pros-
tredia SR, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie 

SR, Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a nafto-
vého priemyslu SR a Slovenskej banskej komory, sa konali 
v Kultúrnom centre Banská Štiavnica dňa 8. IX. 2017 od 
15,00 hod.

Na tomto slávnostnom zhromaždení boli udelené čestné 
odznaky ministra hospodárstva SR viacerým zamestnancom 
v odvetviach baníctva, hutníctva a geológie. 

Za naše SZVK boli udelené čestné odznaky ministra hospodár-
stva SR: 

Ing. Vladimírovi Súlovcovi - „Za pracovnú vernosť“
Rastislavovi Zbellovi - „Za pracovnú vernosť“
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Kancelária SZVK informuje

Oslavy sa skončili tradičným Salamandrovým sprievodom od 19,00 hod. za účasti domácích a zahraničních hostí. 
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Kancelária SZVK informuje
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POUŽITIE PLAMEŇA 
PRE ROZPOJOVANIE HORNÍN

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

Použitie plameňa

Vývoj netradičných spôsobov rozpojovania hornín, resp. hĺbe-
nia štíhlych vertikálnych banských diel nemechanickým spôso-
bom, bol už dávnejšie vyvolaný snahou prekonať nevýhody 
mechanického rotačného vŕtania, ako sú vysoká intenzita opotre-
bovania vrtného nástroja pri vŕtaní v tvrdých a abrazívnych horni-
nách a z toho vyplývajúci neproduktívny čas, nutný pre výmenu 
nástroja, obmedzená rýchlosť postupu, nákladné výplachové 
hospodárstvo, atď. 

Časovo je vývoj netradičných spôsobov hĺbenia spojený 
s počiatkami hĺbenia vrtov na ropu a zemný plyn v 19. storočí, 
kedy tieto metódy boli rozpracovávané paralelne s mechanickými 
rotačnými metódami. Jednalo sa hlavne o termické metódy rozpo-
jovania hornín. Neskôr boli rôzne termické metódy hĺbenia vrtov 
viac či menej úspešne aplikované pri lomovom dobývaní niekto-
rých nerastov. Nový impulz do vývoja termických spôsobov rozpo-
jovania priniesla snaha riešiť globálne energetické a náväzne 
ekologické problémy. Ako jeden z najprogresívnejších zdrojov 
energie z hľadiska jej množstva, diverzifikácie a ekologickej priaz-
nivosti bola vytipovaná geotermálna energia. Túto je možné využí-
vať z rôznych typov zdrojov uložených v rôznych hĺbkach, od nie-
koľko metrov až po niekoľko kilometrov. Práve snaha o využívanie 
tých najhlbšie uložených geotermálnych zdrojov viedla k výskumu 
a vývoju v oblasti termického rozpojovania hornín, resp. hĺbenia 
vrtov. Taktiež rozvoj výstavby tunelov a všeobecne podzemných 
stavieb napomohol rozvoju termického rozpojovania hornín 
v dôsledku snahy o znižovanie nákladov pre razenie podzemných 
diel.  

Samotné využívanie plameňa pre rozpojovanie hornín je zalo-
žené na pôsobení termicky indukovaných mechanických napätí 
alebo je rozpojovacím mechanizmom tavenie. Práve rozpojovanie 
hornín plameňom, ktoré pre rozpojenie hornín využíva termicky 
indukované napätia, môže priniesť nové poznatky o mechanizme 
tvorby a šírenia trhlín v horninovom materiáli. Pri správne definova-
ných vstupných parametroch pre určenie teplotného poľa v horni-
ne je možné dosť presne charakterizovať napäťové pole v hornine 
a identifikovať podmienky, za akých došlo k vzniku a šíreniu trhlín. 
Oproti mechanickému namáhaniu, zvlášť pri tlakovom namáhaní 
hornín, ktoré je typické pre väčšinu mechanických spôsobov roz-
pojovania, prináša termické rozpojovanie jednoznačnejšie defino-
vané podmienky rozpojovania. Štúdium termického rozpojovania 
môže pomôcť aj pri riešení stabilitných úloh podzemných diel, keď 
sa niektoré časti diela nachádzajú v stave dvojosového tlakového 
namáhania.

Tepelné pôsobenie plameňa na povrch horniny je veľmi zložitý 
proces a má mnoho špecifík, takže stanovenie lokálnych, resp. 
stredných, hodnôt charakteristík prestupu tepla z plameňa výpoč-
tom je prakticky nemožné a takmer vždy je nutné ich stanoviť 
experimentálne, čo potvrdzujú aj dlhoročné výskumy v hutníckom 

a sklárskom priemysle. Pri analýze rozloženia teploty v hornine pri 
pôsobení plameňa na jej povrch sa vychádza z diferenciálnej rov-
nice tepelnej vodivosti, pričom je potrebné definovať počiatočné 
a medzné podmienky. Pre definovanie rozloženia teploty a násled-
né vyšetrovanie napäťového poľa v hornine je nutné poznať hod-
noty jej tepelno-technických parametrov. 

Pôsobenie tepelného poľa spôsobuje zmeny vlastností, resp. 
parametrov, hornín vplyvom rôznych termodynamických procesov 
prebiehajúcich v nich pri zmene ich teploty a vplyvom pôsobenia 
štruktúrnych termických napätí.

Doterajšie metódy rozpojovania hornín, ktoré využívajú v proce-
se rozpojovania pôsobenie plameňa, možno rozdeliť do dvoch 
skupín: termomechanické a termické odlupovanie. Podstata ter-
mo-mechanického rozpojovania hornín spočíva v oslabení horni-
nového masívu pôsobením tepelného zdroja na jeho povrch. 
Efektívnosť rozpojovania hornín sa v takom prípade zvyšuje vďaka 
generovaniu termických napätí a rozvoju mikrotrhlín v hornine, 
ktoré sa potom realizujú pri pôsobení mechanického nástroja [1]. 

Termické odlupovanie možno definovať ako tvorbu tenkých 
odlupkov, uvoľňovaných z povrchu horninového telesa ako výsle-
dok pôsobenia veľkých merných tepelných tokov v priebehu krát-
kych časových úsekov od začiatku tepelného pôsobenia. 
Gradientné termické napätia v hornine pri termickom odlupovaní 
sú dané rovnicou:

kde  – koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti [K-1], E – 
Youngov modul pružnosti [Pa],  – Poissonove číslo [-], T – 
zmena teploty vo vyšetrovanom bode [K].

Ako skúšobný materiál boli vybrané dva druhy hornín: andezit 
z lokality Ruskov a žula z lokality Hnilec. 

V prvom rade bolo potrebné nájsť a aplikovať vhodné metodiky 
pre stanovenie základných tepelno-fyzikálnych parametrov vybra-
ných typov hornín (koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti, koefi-
cient teplotnej, resp. tepelnej vodivosti, merná tepelná kapacita). 
Tieto parametre sú rozhodujúce pre posúdenie prestupu tepla 
z plameňa do povrchu horniny a šírenie tepla v hornine. 

Následne sa vyhodnotil vplyv tepelného poľa na pevnostné 
a pretvárne charakteristiky vybraných druhov hornín. Z literatúry je 
zrejmé, že tepelné pole a ním indukované štruktúrne termické kde 
 – koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti [K-1], E – Youngov 
modul pružnosti [Pa],  – Poissonove číslo [-], T – zmena teploty 
vo vyšetrovanom bode [K].

(1)
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Použitie plameňa

Ako skúšobný materiál boli vybrané dva druhy hornín: andezit 
z lokality Ruskov a žula z lokality Hnilec. 

V prvom rade bolo potrebné nájsť a aplikovať vhodné metodiky 
pre stanovenie základných tepelno-fyzikálnych parametrov vybra-
ných typov hornín (koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti, koefi-
cient teplotnej, resp. tepelnej vodivosti, merná tepelná kapacita). 
Tieto parametre sú rozhodujúce pre posúdenie prestupu tepla 
z plameňa do povrchu horniny a šírenie tepla v hornine. 

Následne sa vyhodnotil vplyv tepelného poľa na pevnostné 
a pretvárne charakteristiky vybraných druhov hornín. Z literatúry je 
zrejmé, že tepelné pole a ním indukované štruktúrne termické 
napätia môžu zásadným spôsobom ovplyvniť hodnoty týchto para-
metrov. 

Na základe zistených údajov bude možné odvodiť matematický 
model pôsobenia chemického plameňa na horninu a následne 
prebiehajúce deje v hornine so zvláštnym zameraním na mecha-
nizmus termického odlupovania. 

Tepelno-technické parametre hornín
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti  bol stanovený pomo-

cou dilatometra HTV pri Bolenhardtovom zapojení diferenčnou 
metódou. Na obr. 1 sú zobrazené priebehy koeficienta lineárnej 
tepelnej rozťažnosti v závislosti od teploty pre žulu Hnilec a ande-
zit Ruskov.

Na krivke zmeny koeficienta lineárnej tepelnej rozťažnosti (T) 
pre žulu Hnilec je zjavné jedno maximum v oblasti teploty 848 K. 
Podľa literatúry by sa toto maximum malo nachádzať v oblasti 
teploty 846 K a malo by zodpovedať polymorfnej premene -kre-
meňa na -kremeň [2,3,6]. 

Na krivke zmeny koeficienta lineárnej tepelnej rozťažnosti (T) 
pre andezit Ruskov je tiež zjavné jedno maximum, ktoré je ešte 
výraznejšie ako v prípade žuly. Toto maximum sa nachádza 
v oblasti teplôt 500 až 506 K a dochádza tu k rádovej zmene 
hodnoty tohto koeficienta.

Ako meracia metóda pre stanovenie koeficienta teplotnej vodi-
vosti a a mernej tepelnej kapacity c bola vybraná metóda regulár-
neho režimu I. druhu, konkrétne regulárneho režimu chladnutia 
kocky s hranou d a počiatočnou teplotou T0 premiestnenej 
do prostredia s nižšou konštantnou teplotou T pri okrajových 
podmienkach 3. druhu. Zo známych hodnôt týchto parametrov 
bola vypočítaná hodnota koeficienta tepelnej vodivosti . Všetky 
parametre sú uvedené v tabuľke 1. 

Tab. 1. Priemerné namerané hodnoty koeficienta teplotnej 
vodivosti a mernej tepelnej kapacity a vypočítané hodnoty koe-
ficienta tepelnej vodivosti andezitu Ruskov a žuly Hnilec.

Obr. 1. Teplotný priebeh výslednej hodnoty koeficienta line-
árnej tepelnej rozťažnosti žuly Hnilec a andezitu Ruskov.

Horniny sú v prevažnej miere polykryštalické látky, u ktorých pri 
zvyšovaní teploty dochádza k rozvoju existujúcich mikrotrhlín 
a tvorbe nových mikrotrhlín v dôsledku indukovania tzv. štruktúr-
nych termických napätí [2]. Tieto štruktúrne termické napätia sa 
indukujú pri zvýšení teploty horniny buď v dôsledku anizotropie 
tepelnej rozťažnosti jaedného minerálu alebo v  dôsledku rôznej 
tepelnej rozťažnosti rôznych minerálov.

Vplyv štruktúrnych termických napätí na pevnosť v prostom 
tlaku, vybraných hornín. bol skúmaný na ohriatych vzorkách 
v jednoduchom oceľovom prípravku, ktorý sa vkladal medzi čeľus-
te skúšobného lisu. Vplyv na hodnoty modul pružnosti 
a Poissonovho čísla sa skúmal na vychladnutých vzorkách

Tab. 2. Výsledky zisťovania Youngovho modulu pružnosti 
a Poissonovho čísla na vzorkách andezitu Ruskov a žuly Hnilec 
pri rôznych referenčných teplotách, ET - hodnota modulu pruž-
nosti pri referenčnej teplote T, E0 - hodnota modulu pružnosti 
pri teplote 293 K, resp. 200 °C. 

a [m2s-1] c [Jkg-1K-1]  [Wm-1K-1]

andezit Ruskov 0,53.10-6 802,2 1,15

žula Hnilec 1,09.10-6 765,3 2,24

andezit Ruskov žula Hnilec 
t [°C] T [K] E [MPa] ET/E0  t [°C] T [K] E [MPa] ET / E0 
20 293 101 251 1 0,19 20 293 72 051 1 0,21 

200 473 108 253 1,07 0,17 200 473 70 953 0,98 0,23 
250 523 84 560 0,84 0,28 400 673 64 506 0,90 0,21 
400 673 83 963 0,83 0,20 600 873 56 706 0,79 0,19 
600 873 72 405 0,72 0,16 800 1073 49 621 0,69 0,20 
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Pri každej referenčnej teplote bolo skúšaných pätnásť vzoriek. 
Referenčné teploty boli zvolené na základe priebehu krivky b(T) 
jednotlivých hornín takto: u andezitu Ruskov 20 °C, 200 °C, 
250 °C, 400 °C a 600 °C, u žuly Hnilec 20 °C, 200 °C, 400 °C, 
600 °C a 800 °C. Aby sa skutočne zistil len vplyv štruktúrnych 
termických napätí na výslednú pevnosť a vylúčil sa vplyv dynamiky 
ohrevu, vzorky hornín boli pomaly ohrievané v elektrickej peci 
rýchlosťou 50 °C.h-1. Po dosiahnutí požadovanej referenčnej tep-
loty bola vzorka horniny temperovaná 4 hodiny.

Obr. 2. Zmena priemernej hodnoty pevnosti v prostom tlaku 
andezitu Ruskov a žuly Hnilec s teplotou: lT – priemerná hod-
nota pevnosti v prostom tlaku pri referenčnej teplote T, tl0 – 
priemerná hodnota pevnosti v prostom tlaku pri teplote 293 K 
(20 °C).

U žuly aj u andezitu možno sledovať, že pokles hodnoty modu-
lu pružnosti s teplotou je kvalitatívne podobný ako pokles pevnos-
ti v prostom tlaku s teplotou. Sú tu však určité kvantitatívne odlíš-
nosti. Pokles hodnôt modulov pružnosti nie je taký výrazný ako 
v prípade pevnosti, čo môže byť spôsobené metodikou stanovo-
vania daných parametrov.

Zaujímavé sú hodnoty Poissonovho čísla u andezitu Ruskov. 
V celom teplotnom rozsahu nadobúda v podstate konštantnú hod-
notu s výnimkou teplotnej oblasti 523 K (250 °C), kde má výrazne 
vyššiu hodnotu. U žuly Hnilec je možné považovať hodnotu 
Poissonovho čísla za konštantnú v celom skúmanom teplotnom 
rozsahu.

Experimenty s rozpojovaním hornín pomocou plameňa
Prestup tepla z plameňa do povrchu horniny možno vyšetrovať 

buď ako prestup tepla pri známej hodnote hustoty tepelného toku 
(okrajová podmienka druhého druhu) alebo ako prestup tepla pri 
známej hodnote koeficienta prestupu tepla a známej hodnote 
efektívnej teploty plameňa na povrchu horniny (okrajová podmien-
ka tretieho druhu) [3,4,5,6,7,8,9].

Pre meranie tepelných a prestupových charakteristík plameňa 
bola vybraná nestacionárna metóda neochladzovaného kalorimet-
ra, ktorá využíva teóriu regulárneho tepelného režimu. Podstatou 
tejto experimentálnej metódy je záznam nárastu teploty v jednom 
bode valcového snímača, ktorého povrch, okrem jednej čelnej 
plochy, ktorá je pracovnou plochou snímača, je tepelne izolovaný.

Pokusy na vzorkách andezitu Ruskov a žuly Hnilec boli robené 

pomocou acetylénovo-kyslíkového plameňa. Ústie dýzy s výtoko-
vým prierezom 1 mm2 bolo v určitej konštantnej vzdialenosti od 
povrchu vzorky. Bezprostredne pred samotnými pokusmi s horni-
novými vzorkami boli najprv merané prestupové charakteristiky 
plameňa pomocou medeného snímača.

Experimenty boli robené pri dvoch vzdialenostiach ústia dýzy 
od povrchu vzorky: 6 a 10 cm. Samotné pokusy s termickým 
odlupovaním boli robené podľa nasledujúcej schémy. Po zmeraní 
tepelných a prestupových charakteristík plameňa bol snímač pre-
sunutý spod plameňa. Horninové vzorky boli umiestnené v zásob-
níku tak, aby vzdialenosť od ústia dýzy po povrch vzorky bola 
rovnaká ako vzdialenosť po povrch snímača. Vzorky boli postupne 
posúvané pod plameň a boli prekryté sibralovou doskou, ktorá 
zabraňovala pôsobeniu plameňa na ich povrch pred samotným 
meraním. Bezprostredne po odstránení tejto dosky z povrchu 
vzorky sa zaznamenával čas do nástupu odlupovania a povrchová 
teplota vzorky pri nástupe odlupovania. Po nástupe odlupovania 
bol povrch vzorky opäť prekrytý doskou. Teplota bola meraná 
v osi plameňa na povrchu vzorky pomocou infračervenej kamery, 
čas bol meraný pomocou rýchlosnímacej kamery.

Na základe známych hodnôt tepelných a prestupových charak-
teristík plameňa  a známych hodnôt tepelno-technických paramet-
rov skúšaných hornín bolo možné určiť časový priebeh nárastu 
teploty povrchu horninovej vzorky pri pôsobení plameňa. Zmena 
teploty povrchu horninovej vzorky bola vypočítaná pre okrajové 
podmienky druhého aj tretieho druhu pre oba typy hornín a boli 
vypočítané aj priebehy teploty v povrchovej časti horninovej vzor-
ky. 

Z výpočtov je zrejmé, že použitie okrajovej podmienky druhého 
druhu pre výpočet teploty vedie k vyšším hodnotám povrchovej 
teploty ako použitie okrajovej podmienky tretieho druhu a podob-
ne, že okrajová podmienka druhého druhu vedie k vyšším hodno-
tám tepelných gradientov v povrchovej časti ohrievaných hornino-
vých vzoriek.

Zo známych časových priebehov teploty v povrchovej vrstve 
horninových vzoriek je možné vypočítať priebehy napätí, ktoré 
pôsobia paralelne s povrchom, na ktorý v smere normály pôsobí 
plameň, podľa vzťahu:

kde xx, yy – napätia pôsobiace v rovine normálovej na os 
plameňa [MPa], h(T) – hodnota koeficientu lineárnej tepelnej 
rozťažnosti horniny [K-1], E(T) – hodnota Youngovho modulu pruž-
nosti  [MPa], T – zmena teploty vo vyšetrovanom bode [K], (T) 
– hodnota Poissonovho čísla.

Na obrázku 3 sú znázornené priebehy izoterm 500 a 506 K 
v povrchovej vrstve vzoriek andezitu Ruskov a zároveň sú tam 
vyznačené oblasti tvorby odlupkov, ktoré boli stanovené na zákla-
de experimentálnych údajov. Oblasť tvorby odlupkov je daná 
hrúbkou vytvorených odlupkov a časom do nástupu odlupovania. 
Z obrázku 4 vyplýva, že použitie okrajovej podmienky druhého 
druhu pri výpočte teplotného poľa v hornine, na povrch ktorej 
pôsobí plameň, dáva reálne výsledky.

Na obrázku 4 sú znázornené priebehy tlakových napätí xx 

(2)
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v povrchovej vrstve vzoriek žuly pri použití obidvoch typov okrajo-
vej podmienky pre výpočet teplotného poľa vo vzorkách a pre 
obidve vzdialenosti ústia dýzy od povrchu vzoriek. V obrázkoch sú 
vyznačené aj oblasti tvorby odlupkov, tak ako boli určené z expe-
rimentálnych údajov. V prípade žuly Hnilec pretínajú oblasti tvorby 
odlupkov izolínie 250 a 300 MPa, ktoré približne zodpovedajú 
dvojnásobku pevnosti žuly Hnilec v prostom tlaku. Ako východzia 
hodnota pevnosti v prostom tlaku bola braná hodnota, určená na 
vzorkách s veľkosťou podstavy 10 mm. Tieto výsledky ukazujú, že 
je vhodné pre medzný stav porušenia horniny a tvorbu odlupku  
použiť kritérium pevnosti horniny podľa Balandina [4]:

kde 1, 2 - hlavné napätia [MPa], xx, yy – napätia indukova-
né v rovine normálovej voči osi plameňa [MPa], d – pevnosť 
horniny v dvojosovom tlaku [MPa], tl - pevnosť horniny v prostom 
tlaku [MPa].

Obr. 3. Priebeh izoterm 500 K a 506 K pre obidva typy okra-
jovej podmienky pre výpočet teploty a vyznačená oblasť tvorby 
odlupkov, stanovená na základe experimentov pri termickom 
odlupovaní andezitu Ruskov: a) označenie a1, T1 zodpovedá 
1 = 953 Wm-2K-1, TE1 = 1542 K, resp. q1 - q1 = 1,16 MWm-2, 
b) označenie a2, T2 zodpovedá 2 = 685 Wm-2K-1, TE2=1380 K, 
resp. q2 - q2 = 0,71 MWm-2.

Obr. 4. Priebeh napätí xx = 250 MPa a xx = 300 MPa pre 
obidva typy okrajovej podmienky pre výpočet teploty a vyzna-
čená oblasť tvorby odlupkov, stanovená na základe experimen-
tov pri termickom odlupovaní žuly Hnilec: a) označenie a1, T1 
zodpovedá 1 = 953 Wm-2K-1, TE1 = 1542 K, resp. q1 - q1 = 
1,16 MWm-2, b) označenie a2, T2 zodpovedá 2 = 685 Wm-2K-1, 
TE2 = 1380 K, resp. q2 - q2 = 0,71 MWm-2.

Mechanizmus tvorby odlupkov pri pôsobení plameňa na povrch 
horniny je možné popísať nasledujúcou schémou – obr. 5. 

V povrchovej vrstve horniny sa indukujú tlakové napätia, ktoré 
pôsobia paralelne s rozpojovaným povrchom, teda normálovo voči 
osi pôsobiaceho plameňa. Existujúci zárodok trhliny, resp. existu-
júca mikrotrhlina (obr. 5a), v povrchovej vrstve horniny sa začne 
šíriť v smere pôsobiacich tlakových napätí (obr. 5b). Zárodkom 
trhliny môže byť existujúca mikrotrhlina v objeme horniny alebo sa  
mikrotrhlina môže vyvinúť vplyvom štruktúrnych termických napä-
tí. Po dosiahnutí kritickej veľkosti, resp. po splnení podmienky 
porušenia, sa ďalej šíri v smere rastúceho napätia k povrchu, 
až ho dosiahne a uvoľní sa odlupok od ostatného objemu horniny 
(obr. 5c). Tým vznikne horninový odlupok, ktorý má v priečnom 
smere približne šošovkovitý tvar (obr. 5d).

Použitie plameňa

(3)
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Obr. 5. Mechanizmus tvorby odlupkov pri pôsobení plameňa 
na povrch horniny.

Na obrázku 6 sú typické odlupky, vytvorené pri pôsobení pla-
meňa na povrch vzorky andezitu Ruskov a žuly Hnilec.

Záver
Pri pôsobení plameňa na povrch horniny, sa povrchová časť 

horniny rozpojuje vo forme tenkých odlupkov a preto bol tento 
spôsob rozpojovania horniny označený termínom termické odlu-
povanie. Skúmanie vytvorených horninových odlupkov ukázalo, 
že veľkosť horninových odlupkov je veľmi premenlivá, odlupky 
majú priemer od rozmerov pod 1 mm až po niekoľko cm. V prieč-
nom priereze majú mnohé odlupky približne šošovkovitý tvar. 

Bol zistený výrazný rozdiel v priebehu povrchovej teploty vzo-
riek a samozrejme aj v rozložení teploty vo vzorkách pri aplikácii 
konkrétnej okrajovej podmienky pre výpočet teploty. Porovnanie 
teoretických hodnôt s experimentálne určenými hodnotami teplo-
ty jednoznačne ukázalo na vhodnosť aplikácie okrajovej podmien-
ky druhého druhu pre výpočet teplotného poľa vo vzorkách hor-
nín. Toto porovnanie bolo možné urobiť na základe znalosti prie-
behu koeficientu lineárnej tepelnej rozťažnosti andezitu Ruskov 
v závislosti od teploty. 

Aj z pokusov na žule Hnilec sa ukázalo, že reálnym podmien-
kam vyhovuje použitie okrajovej podmienky druhého druhu pri 
výpočte teplotného poľa v hornine, na povrch ktorej pôsobí pla-
meň. Preukázala sa vhodnosť aplikácie Balandinovho kritéria 
porušenia horniny pre dvojosový tlak v povrchovej časti vzoriek, 
ktoré sú tepelne namáhané pôsobením plameňa na ich povrch.

Na základe experimentálnych poznatkov bol navrhnutý mecha-
nizmus tvorby horninových odlupkov, ktorý zohľadňuje aplikáciu 
Balandinovho kritéria porušenia a zistený šošovkovitý tvar odlup-
kov v priečnom smere

Tento príspevok vznikol aj vďaka podpore projektu Vega 
2/0160/15, 2/0080/16.
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Obr. 6. Odlupky ande-
zitu Ruskov a žuly Hnilec 
(v spodnej časti) uvoľne-
né pri pôsobení plameňa 
s hustotou tepelného 
toku 0,5 MWm-2 (jeden 
dielik predstavuje 1 cm).



18
2 / 2017www.szvk.sk

Správa o výrobe kameniva na Slovensku

DOBRÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH OBJEMU
VÝROBY KAMENIVA NA SLOVENSKU

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

Úvod
Tak ako každý rok Európska asociácia výrobcov kameniva 

(UEPG), ktorej členom je aj Slovenské združenie výrobcov kame-
niva, vydala správu o výsledkoch výroby kameniva v Európe.
UEPG dodržuje prísne pravidlá Európskeho protimonopolného 
úradu a preto zverejňuje UEPG výsledky vždy s oneskorením mini-
málne o jeden rok. Preto boli teraz zverejnené údaje za rok 2015. 
Údaje za rok 2016 sa predkladali UEPG v septembri 2017 a budú 
publikované až začiatkom roku 2018.

Výsledky výrobcov kameniva na Slovensku za rok 2015 ako 
sme už tušili boli tentorazmimoriadne dobré.

Štatistické výsledky výroby kameniva členov UEPG 
v roku 2015

V tabuľke 1 je uvedená výroba kameniva v roku 2015 u členov 
UEPG. V tabuľke sú aj údaje o počte výrobcov kameniva, počte 
aktívnych výrobní (využívaných ložísk). Údaje o ťažbe kameniva sú 
rozdelené podľa jednotlivých druhoch kameniva a uvádzajú sa aj 

odhady o výrobe umelého kameniva a spotrebe recyklovaného 
a znovu použitého kameniva.

V roku 2015 vyrobili členovia UEPG (39 krajín) 3,775 miliárd 
ton kameniva (čo je nárast oproti roku 2014 o 0,6 %) vo 29 331 
výrobniach, v celkovej hodnote vyše 15 miliárd €. Týmto je prie-
mysel výroby kameniva ďaleko najväčšie ťažobné odvetvie 
v Európe (mimo energetického ťažobného priemyslu). V člen-
ských krajinách EU + EFTA sa vyrobilo 2,660 miliárd tón kameni-
va, čo je nárast oproti rok 2014 o 1,1 %. Priemerná spotreba 
kameniva na 1 obyvateľa bola v členských krajinách UEPG – 
5,0 t (u členov EU + EFTA bola o niečo vyššia – 5,1 t). Z použitého 
kameniva bolo 91,2 % kameniva ťaženého z prírodných zdrojov 
a 8,8 % predstavovalo ostané kamenivo, z ktorého bolo 5,6 % 
recyklované a znovu použité kamenivo, 1,7 % umelo vyrábané 
kamenivo a 1,5 % kamenivo ťažené z mora. Kamenivo ťažilo 
a vyrábalo okolo 16 900 spoločností (väčšinou išlo o malé a stred-
né podniky, tzv. SME), ktoré zamestnávali vyše 203 000 zamest-
nancov.

Krajina UEPG 
členstvo

Celkový 
počet 

výrobcov

Celkový 
počet 

štrkovní 
a lomov

Ťažba: 
štrk 

a piesok 
(mil.t.)

Ťažba: 
stavebný 
kameň 
(mil.t.)

Kamenivo 
z mora 
(mil.t.)

Umelé 
kamenivo 

(mil.t)

Recyklované 
kamenivo 

(mil.t.)

Znovu použité 
kamenivo

na stavbách
 (mil.t.)

Celková 
spotreba 
kameniva 

(mil.t.)
Albansko nečlen 167 370 7,6  2,8  0,0  0,0  0,0  0,0  10
Rakúsko riadny 1068 1362 63,0  33,0  0,0  2,0  4,0  0,0  102
Belgicko riadny 84 112 13,4  45,5  6,4  1,0  15,0  0,0  81
Bosna-Herceg. nečlen 15 30 9,2  3,2  0,0  0,0  0,0  0,0  12
Bulharsko pridružený 217 296 11,3  19,8  0,0  0,0  1,3  0,0  32
Chorvátsko riadny 170 250 2,8  15,5  0,0  0,0  0,0  0,0  20
Cyprus riadny 24 24 0,0  3,9  0,0  0,0  0,0  0,0  4
Česká rep. nečlen 177 373 20,0  40,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60
Dánsko riadny 214 332 36,7  0,2  5,9  0,0  2,0  0,0  45
Estónsko pridružený 190 290 7,0  5,5  0,0  0,0  0,0  0,0  13
Fínsko riadny 567 2530 32,5  43,7  0,0  0,0  2,0  0,0  81
Francúzsko riadny 1668 2723 111,0  182,0  6,0  4,2  20,3  neudané 323
Nemecko riadny 1382 2771 231,0  207,0  10,0  29,0  68,0  5,0  545
Grécko pridružený 105 196 0,1  20,5  0,0  0,0  0,5  0,0  21
Maďarsko pridružený 461 760 40,0  16,0  0,0  0,0  2,0  0,0  58
Island pridružený 28 56 1,8  0,4  0,4  0,0  0,0  0,0  3
Izrael pričlenený 15 32 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60
Írsko riadny 104 430 6,0  22,0  0,0  0,0  0,0  0,0  28
Taliansko nečlen 1120 2800 63,0  88,0  0,0  0,0  4,0  0,0  155
Lotyško riadny 55 105 11,7  2,2  0,0  0,0  0,0  0,0  14
Litva nečlen 70 205 7,5  3,3  0,0  0,0  0,0  0,0  11
Luxembursko pridružený 7 13 0,2  0,9  0,0  3,0  0,0  0,0  4
Macedonsko nečlen 8 15 1,2  3,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4
Malta nečlen 5 10 0,4  1,0  0,0  0,0  0,2  0,2  2
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Krajina UEPG 
členstvo

Celkový 
počet 

výrobcov

Celkový 
počet 

štrkovní 
a lomov

Ťažba: 
štrk 

a piesok 
(mil.t.)

Ťažba: 
stavebný 
kameň 
(mil.t.)

Kamenivo 
z mora 
(mil.t.)

Umelé 
kamenivo 

(mil.t)

Recyklované 
kamenivo 

(mil.t.)

Znovu použité 
kamenivo

na stavbách
 (mil.t.)

Celková 
spotreba 
kameniva 

(mil.t.)
Čierna hora nečlen 28 36 0,5  1,5  0,0  0,0  0,0  0,0  2
Holandsko riadny 245 295 49,7  0,0  12,2  0,0  17,6  0,0  80
Norsko riadny 853 972 14,3  67,4  0,0  0,1  2,0  0,0  84
Poľsko pridružený 1675 2734 168,0  64,0  0,5  11,5  5,0  7,0  256
Portugalsko riadny 240 252 4,9  25,5  0,0  0,0  0,2  0,0  31
Rumunsko riadny 980 1100 55,5  34,5  0,0  0,0  0,0  0,0  90
Rusko nečlen 1181 1485 250,0  259,0  0,0  0,0  0,0  0,0  509
Srbsko nečlen 20 65 11,0  7,0  0,0  0,0  0,0  0,0  18
Slovensko pridružený 193 270 10,5  18,3  0,0  0,2  0,2  0,5  30
Slovinsko pridružený 123 154 2,8  8,3  0,0  0,0  0,0  0,0  11
Španielsko riadny 1000 1830 21,0  73,0  0,0  0,4  1,2  0,0  96
Švédsko riadny 481 1391 13,0  73,0  0,0  1,7  0,0  0,0  88
Švajčiarsko riadny 536 537 39,5  4,9  0,0  0,0  4,6  0,0  49
Turecko riadny 751 780 47,0  451,0  1,5  0,0  0,0  0,0  500
Veľká Británia riadny 716 1346 49,2  121,0  11,7  12,0  52,3  2,0  248
39 krajín UEPG 16843 29331 1475 1968 55 65 202 10 3755
EU-28 + EFTA 14758 26518 1089 1241 53 65 202 10 2660
len EU-28 krajiny 13341 24953 1033 1168 53 65 196 10 2524

Tabuľka 1: Výroba kameniva u členov UEPG v roku 2015

Obrázok 1: Medziročný rast/poklesvýroby kameniva v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014

Veľmi dôležitým ukazovateľom je aj medziročný rast výroby 
kameniva. Tento ukazovateľ bol pre Slovensko v roku 2015 veľmi 
priaznivý – Slovensko sa umiestnilo na 2.mieste medzi 39 členmi 
UEPG v medziročnom porovnaní výroby kameniva medzi rokmi 
2015/2014, keď tento rast na Slovensku predstavoval 17%. 
Predbehlo nás už len Chorvátsko, ktoré dosiahlo medziročný 
nárast  18%. Tento trend bol veľmi priaznivý ak vezmeme do úvahy 

fakt, že v celom UEPG bol priemerný medziročný rast len 0,6%. 
Na Slovensku v roku 2015 pôsobili dva priaznivé faktory: dočer-
pávali sa eurofondy za určitéplánovacie obdobie a začala výstavba 
viacerých nových úsekov diaľnic. Medziročný rast/pokles výroby 
kameniva u členov UEPG, vrátane Slovenska medzi rokmi 
2015/2014 je zobrazený na obrázku 1.

Situácia vo výrobe kameniva sa na Slovensku za posledné dva 
roky vyvíjala veľmi priaznivo a dvojciferné medziročné rasty zna-
menali zvýšenie výroby kameniva oproti roku 2013 o temer 40 %. 
Týmto sa podarilo priblížiť k doterajšej najvyššej výrobe kameniva 
na Slovensku, ktorá bola v roku 2008 - 32,8 mil.t (výroba kameni-
va v roku 2015 už predstavovala cca. 91 % výroby kameniva 
v rekordnom roku 2008). Ak sa porovná pokles výroby kameniva 
na Slovensku oproti rekordne vysokému roku je už situácia v 
porovnaní s inými krajinami – členmi UEPG, nie najhoršia. U čle-
nov UEPG je tento pokles v roku 2015 voči roku s najväčšou 
výrobou kameniva (ktorým bol rok 2008) - cca. 25 %.

Žiaľ skutočnosť roku 2016 už bola menej priaznivá – na 
Slovensku nastal medziročný pokles výroby kamenivaoproti roku 
2015 o cca. 14 % (toto sú naše predbežné výsledky, ale tie nebu-
dú významné odlišné od toho čo zverejní UEPG na budúci rok). 
Podľa prvých údajov roku 2017 sa však našťastie ukazuje zase 
priaznivá zmena: nárast výroby kameniva - vplyvom pokračovania 
výstavby diaľnic, výstavby závodu „Jaguár“ v Nitre, zvýšenej spot-
reby kameniva pri výrobe betónu a tiež stúpajúceho predaja 
kameniva pre maloodberateľov. Preto sa v roku 2017 očakáva 
viacpercentný nárast výroby kameniva na Slovensku (možno aj 
dvojciferný).
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Hlavné ukazovatele výroby kameniva u členov UEPG 
v roku 2015

UEPG sa podarilo zapojiť (na rozdiel od iných európskych pro-
fesijných asociácií) do poskytovania štatistických údajov o výrobe 
kamenivavšetky štáty EU a EFTA a aj niektoré ďalšie krajiny (napr. 
Turecko, Izrael, Rusko). O toto sa veľkou mierom zaslúžil pán 
JimO´Brien, čestný prezident UEPG, ktorý dosiaholvýrazne zvý-
šenie počtu členov UEPG a aj posilnenie ich vzájomnej spoluprá-
ce. Žiaľ hospodárska kríza v minulých rokoch spôsobila, 
že z finančných dôvodov boli prinútené vystúpiť z UEPG niektoré 
významné krajiny, napr. Taliansko. Prehľad o forme členstva 
v UEPG je uvedený v tabuľke 1. V súčasnosti má UEPG 39 členov, 
má k dispozícii štatistické výsledky všetkých 28 členov EÚ a čle-
nov EFTA.

Z celkového množstva spotrebovaného kameniva v roku 2015 
bolo 1,475 miliardy ton prírodného ťaženého kameniva; 
1,968 miliardy ton drveného kameniva; 55 mil. t kameniva z mora; 
212 mil. t. recyklovaného kameniva (či už použitého na podklado-
vé konštrukcie pri výstavbe ciest, budov alebo na výrobu betónu) 
a 65 mil. t umelého kameniva (medzi ktoré patrí napr. hrubá vyso-
kopecná troska použitá ako náhrada kameniva) – pozri obrázok 
2.Tento pomer spotreby jednotlivých druhov kameniva sa v jednot-
livých krajinách z roka na rok mení, ale na úrovni priemeru UEPG 
je za posledné 4 roky temer stabilný.

Oproti členom UEPG bol v roku 2015 na Slovensku podiel 
spotreby drveného kameniva o cca.10 % vyšší ako bol priemer 
v UEPG a naopak o 3 % nižší u prírodného ťaženého kameniva. 
Podstatne nižší je na Slovensku podiel recyklovaného kameniva.

Obrázok 2: Podiel rôznych druhov kameniva na jeho celkovej výrobe 
v roku 2015 u členov UEPG

Rozhodujúcim ukazovateľom pri porovnaní členských štátov 
UEPG je výroba kameniva na 1 obyvateľa, táto je zobrazená na 
obrázku 3. Priemerná výroba za všetky členské štáty UEPG v roku 
2015 bola 5,0 tony kameniva na obyvateľa (v roku 2007 to bolo 
ešte 7,2 tony). Na Slovensku bola táto výroba 5,5 t/obyvateľ, čím 
bola výroba kameniva na jedného obyvateľa vyššia ako je priemer 
členov UEPG. 

Na Slovensku bolo pri ťažbe kameniva v roku 2015 zamestna-
ných 2106 vlastných zamestnancov (z toho pri ťažbe a výrobe 
drveného kameniva 1323 pracovníkov a pri ťažbe a spracovaní 
štrkopieskov 783 pracovníkov).

Obrázok 3: Výroba kameniva na 1 obyvateľa v jednotlivých členských štátoch UEPG v roku 2015
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Zaujímavým ukazovateľom (z hľadiska zapojenia výrobcov 
kameniva do činnosti svojej profesijnej organizácie v danej krajine) 
je podiel výroby kameniva vyrobeného u členov národnej profesij-
nej organizácie na celkovej výrobe kameniva v štáte. Výroba 
kameniva u členov SZVK má veľmi významný podiel na celkovej 
výrobe kameniva na Slovensku, čo dokazuje podiel členov SZVK 
na celkovej výrobe, ktorý predstavoval v roku 2015 - 54 %, pričom 
priemerný podiel u členov UEPG bol 39 % - pozri obrázok 4.
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Obrázok 4: Podiel národnej organizácie výrobcov kameniva na celkovej výrobe kameniva v danej krajine v roku 2015
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Záver
Rast vývoja výroby kameniva na Slovensku bol v roku 2015 

mimoriadne priaznivý. Svojím medziročným rastom (v porovnaní 
s rokom 2014) o 17 % sa Slovensko umiestnilo na 2. mieste medzi 
39 členmi UEPG. V roku 2015 prispelo k tomu hlavne zvýšené 
využívanie eurofondov pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. 
Zostáva len veriť, že od roku 2017 a aj v ďalších rokoch bude tento 
priaznivý trend rastu výroby a spotreby kameniva na Slovensku 
naďalej pokračovať.

Literatúra:
Štatistické údaje HBÚ a SZVK za rok 2015
Jim O´Brien: Analýza ukazovateľov UEPG za rok 2015
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Sceľovanie pozemkov

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
- SCEĽOVANIE POZEMKOV

Ing. Vladimír Uhlík, 
predseda Komory pozemkových úprav SR, Bratislava

Príspevok do časopisu v súvislosti s XIX. odborným seminárom 
SZVK.

1. Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva.
Pozemkové vlastníctvo po páde socializmu a pozemkové 

úpravy 
Po novembri 1989 nastali na Slovensku zásadné spoločenské 

zmeny vo všetkých oblastiach života.
Transformácia spoločnosti  priniesla zmenu ekonomiky z cen-

trálne plánovanej na trhovú a s tým súvisiacu potrebu návratu 
k súkromnému vlastníctvu, ktoré bolo násilne potlačené a umŕtve-
né kolektivistickou formou hospodárenia počas éry socializmu. 
Tieto zmeny si vyžiadali aj zmenu celého právneho poriadku tak, 
aby sa vytvorila možnosť zmierniť majetkové krivdy z obdobia 
rokov 1948 – 1989 voči vlastníkom a súčasne bolo potrebné pri-
jať opatrenia na odstránenie rozdrobenosti vlastníctva a rozdielov 
medzi právnym a skutočným stavom. Zmenou spoločenských 
pomerov po roku l989 sa vytvorili aj podmienky pre obnovu výko-
nu vlastníckeho práva. Vytvorili sa podmienky pre reštitúcie 
a zmiernenie majetkových krívd, čím súčasne vznikla aj potreba 
obnoviť údaje o vlastníctve a vlastníkoch. 

Vari najväčšie problémy a výzvy to prinieslo do oblasti poľno-
hospodárstva a pozemkového vlastníctva vôbec.

V praxi si táto transformácia vyžiadala:
- reštitúciu pozemkového vlastníctva (vrátenie skonfiš-

kovanej pôdy pôvodným vlastníkom),
- obnovu a aktualizáciu evidencie pozemkového vlast-

níctva (RVP, ZRPS, ROEP),
- umožnenie užívania pozemkového vlastníctva (dočas-

né "náhradné užívanie")
- rekonštrukciu pozemkového vlastníctva (formou 

pozemkových úprav).

Prvé tri činnosti sú hradené výlučne zo štátneho rozpočtu SR 
a štvrtá aj z rozpočtu SR, aj z prostriedkov EU.

S ohľadom na právne aspekty a na administratívnu  a technickú 
náročnosť  uvedených procesov, bol a je ich vykonávateľom štát 
prostredníctvom špecializovanej verejnej správy, pričom dodáva-
teľom technických podkladov potrebných na ich vykonanie je 
komerčná sféra.

Pre tento účel a na dosiahnutie zlepšenia starostlivosti a poľno-
hospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodných vlastníckych 
vzťahov bol v roku 1991 prijatý zákon č. 229 o úprave vlastníc-
kych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku – 
zákon o pôde. 

Zákon, ktorý je v podstate určený na obnovenie vlastníckych 
vzťahov ustanovuje okruh oprávnených osôb, ktoré majú nárok 
na vydanie nehnuteľností a lehotu na predkladanie písomných 
dôkazov o uplatnení nároku. 

Rozpor medzi súčasným stavom v poľnohospodárskom a les-
nom extraviláne a stavom určeného operátu katastra rieši zákon 
č. 330/1991 z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemko-
vom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Pozemkové 
úpravy definuje zákon ako ich sceľovanie, delenie, rozmiestnenie 
a usporiadanie pozemkov na základe vlastníckych a užívacích 
vzťahov a s tým súvisiace vykonávanie terénnych, komunikač-
ných, vodohospodárskych, rekultivačných a zúrodňovacích opat-
renie. Pozemkové úpravy sú tak príležitosťou na odstránenie 
odchýlok a nápravu nezrovnalostí, príležitosťou sceliť roztrúsené 
spoluvlastnícke podiely a roztrúsené vlastníctvo, v prípade, keď 
jeden vlastník je vlastníkom množstva drobných parciel.

Aktualizácia a obnova pozemkového vlastníctva
Od roku 1990 dochádza postupne k aktualizácii a obnove 

pozemkového vlastníctva a k obnove jeho výkonu.
Štátna správa na úseku katastra nehnuteľností začala zakladať 

evidenciu právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam v extra-
viláne a právnych vzťahov k nim a to počnúc prípadmi, keď prišlo 
k zmene vlastníckeho práva alebo k zmene pôvodného pozemku 
po 1.1.1991.

Pod pôvodnými nehnuteľnosťami sa rozumeli pozemky 
a stavby, ktoré sú evidované poznámkou v časti D listov vlastníctva 
alebo sú evidované ešte najmä v operátoch pozemkovej knihy, 
pozemkového katastra, vo výsledných parcelačných plánoch 
a nemôžu byť evidované v súbore "C" evidovanie nehnuteľností.

Údaje evidencie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnos-
tiam sa ukladali na pamäťové médiá počítača v rámci registra evi-
dencie nehnuteľností v samostatnom subregistriúdajov o pôvod-
ných nehnuteľnostiach so stručným označením písm. "E".
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Úplnosť údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a vlastníkoch sa 
zistila identifikáciou, pričom pod identifikáciou pôvodnej nehnu-
teľnosti sa rozumie porovnanie údajov uvádzaných v pozemko-
voknižnej vložke, zápisnici, protokole alebo v listine s údajmi 
obsiahnutými v operáte určenom ako podklad pre vedenie pôvod-
ných nehnuteľností a vlastníctva k pôvodným nehnuteľnostiam. 
Spravidla to bola identifikácia stavu pozemkovoknižného na stav 
pozemkového katastra.

Konanie o pozemkových úpravách
Pôvodný zámer vykonať v čo najkratšom čase projekty pozem-

kových úprav v rozsahu celého štátu, ako jediného komplexného 
spôsobu riešenia úloh štátu spojených s obnovením výkonu vlast-
níckych práv a usporiadania pozemkového vlastníctva, sa ukázal 
vzhľadom na mieru technických nezrovnalostí v evidenčnom sys-
téme katastra nehnuteľností a rozsah rozdielov medzi právnym 
a skutočným stavom ako nereálny.

Rozsah nezrovnalostí v evidencii pozemkového vlastníc-
tva presahuje stav bežných rozdielov. A to do tej miery, že nie 
sú zvládnuteľné štandardnými postupmi v rámci katastrálneho 
či súdneho konania alebo doterajších špeciálnych administratív-
nych konaní tak, aby znamenali v prijateľnom čase významný 
posun v celoštátnom meradle. 

Preto Ministerstvo pôdohospodárstva SR prerušilo v roku 
1992 väčšinu projektov pozemkových úprav začatých z dôvodov 
potreby usporiadania vlastníckych pomerov a odstránenia preká-
žok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou 
zákona o pozemkových úpravách, v etape spracovania registra 
pôvodného stavu a spolu s rezortom geodézie, kartografie 
a katastra navrhlo opatrenia legislatívneho a technického charak-
teru, s cieľom urýchlenia a skvalitnenia procesu zisťovania a evi-
dencie právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam.

Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva
Výsledkom bola Koncepcia usporiadania pozemkového vlast-

níctva v Slovenskej republike a jej organizačné zabezpečenie.
Koncepciu usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej 

republike schválila vláda SR uznesením č. 869 z 23. 11. 1993 
a uznesením č. 572 zo 14. 7. 1994 aj organizačné zabezpečenie 
projektu usporiadania pozemkového vlastníctva.

Koncepcia člení opatrenia na usporiadanie pozemkového vlast-
níctva do troch základných skupín:

• obnova a aktualizácia evidencie pozemkového vlastníctva,
• využívanie pozemkového vlastníctva,
• rekonštrukcia pozemkového vlastníctva
Opatrenia sú jednak povahy organizačnej (výkonnej) a jednak 

legislatívnej.

Obnova a aktualizácia evidencie pozemkového vlastníctva
Štátna správa na úseku pozemkových úprav začala v osobit-

nom administratívnom konaní podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. 
zostavovať už z ukončených registrov pôvodného stavu podklady 
na založenie evidencie právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľ-
nostiam a k ostatným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti vo 
forme registra vlastníckych práv (zjednotené operáty) alebo 
zjednodušeného registra pôvodného stavu (nezjednotené 
operáty).

Skúsenosti a výsledky však ukazovali a nakoniec aj ukázali, že 

len postupmi podľa zákonov o katastri nehnuteľnosti a o pozem-
kových úpravách je usporiadanie pozemkového vlastníctva v prija-
teľnom čase nezvládnuteľné.

Preto NR SR prijala 11. júla 1995 zákon č. 180 o niektorých 
opatreniach na usporiadanie pozemkového vlastníctva k pozem-
kom, ktorý celý proces usporiadania pozemkového vlastníctva, a 
nielen v kolektivizovanom extraviláne, urýchľuje resp. mal urýchliť.

Podľa tohto zákona štátna správa na úseku pozemkových úprav 
a štátna správa na úseku katastra nehnuteľností obnovujú eviden-
ciu niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim zostavovaním 
registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).

Využívanie pozemkového vlastníctva
Podľa § 15 Zákona NR 330/1991 Zb.z. vlastníci, ktorí chceli 

začať užívaťsvoje pozemky ale nebolo to možné: Mali možnosť 
uplatniť si svoje práva a začať hospodáriť na  náhradných pozem-
koch, ktoré mohli užívať do času konania pozemkových úprav

 
Rekonštrukcia pozemkového vlastníctva
Obsahom je predovšetkým racionálne priestorové rozmiestne-

nie pozemkov a odstránenie rozdrobenosti,  má nielen rozsiahly 
obsahový prienik s pozemkovými úpravami, ale je ich nevyhnut-
nou súčasťou a podmienkou vykonania ďalších opatrení v oblasti 
ekológie, protipovodňovej a protieróznej ochrany i celkovej revita-
lizácie vidieka.

Pozemkové úpravy sú riešením situácie.

Čo sú pozemkové úpravy?
• Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové 

usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území 
a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného 
majetku s ním spojeného  v súlade s požiadavkami a pod-
mienkami ochrany životného prostredia... (Zákon 
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách...)

• Pozemkové úpravy sú podľa doterajších skúseností spraco-
vateľov i účastníkov pozemkových úprav jedinečným nástro-
jom slúžiacim na pretvorenie a ochranu krajiny, zjednoduše-
nie správy nehnuteľností, výkon investičných zámerov a na 
prehľadné a hospodárne využívanie územia.

2. Pozemkové úpravy.

Dôvody pozemkových úprav – náprava toho, čo na prvý 
pohľad nevidieť.
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Dôvody pozemkových úprav
• Neusporiadané/rozdrobené pozemkové vlastníctvo
• Vykonanie zmien/zásahov v krajine vo verejnom záujme

Obsah pozemkových úprav
• Usporiadanie pozemkového vlastníctva (scelenie pozemkov, 

komasácia)
• Plánovanie funkčného využitia krajiny (návrh zariadení 

a opatrení – komunikačných, ekologických, protieróznych, 
protipovodňových a vodozádržných...)

• Realizácia navrhnutých opatrení – stavba spoločných zaria-
dení a opatrení- komunikačných (poľné a lesné cesty), pro-
tieróznych (zariadenia a opatrenia zabraňujúce vodnej 
a veternej erózii), protipovodňových (zariadenia a opatrenia 
zabezpečujúce zadržiavanie vody v území a ochranu pre 
povodňami), vodohospodárskych (úpravy vodných tokov 
a výstavba vodohospodárskych zariadení a opatrení), ekolo-
gických (výsadba zelene)  

Dôsledky rozdrobenosti pozemkového vlastníctva
• Sťažený resp. znemožnený výkon vlastníckych práv 

k pozemkom 

• brzdí rozvoj trhu s pôdou
• Vedie k užívateľskej homogenizácii  poľn. pôda je obrába-

ná v obrovských celkoch  negatívny dopad na ekologickú 
stabilitu územia, erózne procesy

• Zložité a nákladné vysporiadanie (výkup) pozemkov pri 
investičnej výstavbe Akákoľvek investičná činnosť alebo 
pozitívne ochranné zásahy do krajiny (napr. protipovodňová 
ochrana) sú podmienené súhlasom vlastníka pozemku, 
ktorý je pri takto rozdrobenom vlastníctve problém získať

• Pozemkové vlastníctvo drobných vlastníkov sa stáva „umŕt-
veným kapitálom“ (peruánsky ekonóm Hernandode Soto) – 
spoluvlastnícke podiely sú tak malé, že je ekonomicky 
nevýhodné s nimi akokoľvek nakladať

Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva v SR nadobudla také 
rozmery, že sťažuje, prípadne dokonca v jednotlivých prípadoch 
vylučuje ich racionálnu evidenciu, prijímanie vlastníckych rozhod-
nutí i rozhodovanie orgánov verejnej správy, vznik zmluvných 
právnych pomerov medzi vlastníkmi a  užívateľmi, ako aj vytváranie 
racionálnych hospodárskych celkov ale najmä realizáciu investič-
ných zámerov.

Rakúsko vs SR SR v minulosti (Hriňová)

Dôsledky rozdrobenosti pozemkového vlastníctva – homogenizácia užívateľských celkov

Uhorský dedičský systém a jeho dôsledky.
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Dôsledky rozdrobenosti poz. vlastníctva – vodná  a veterná erózia, degradácia pôdy

Spôsoby vykonávania PÚ.
Nástroje používané na usporiadanie pozemkového vlastníctva v 

PPÚ sú povahy legislatívnej a technickej.
Právne nástroje spočívajú v súbore zákonných noriem týkajú-

cich sa pozemkového vlastníctva a ich aplikácii v konaní o PÚ. 
Technické a organizačné nástroje predstavujú rôzne spôsoby 

riešenia funkčného usporiadania pozemkového vlastníctva, návr-
hy komunikačných, protieróznych, ekologických, vodohospodár-
skych a iných zariadení a opatrení.

Pre ďalšie uvažovanie o spôsoboch vykonávania PÚ v SR je 
dôležité uvedomiť si, že obe tieto zložky PPÚ je možné súčasne 
použiť v rôznom pomere podľa dôvodu vyhlásenia PÚ a očakáva-
ného výsledku. Tento pomer určuje aj technickú náročnosť PPÚ, 
dobu spracovania a náklady na jeho spracovanie.

Príkladom PÚ, kde použitie legislatívnych nástrojov vysoko 
prevyšuje použitie nástrojov technických, je usporiadanie vlast-
níctva v zriadených záhradkárskych osadách podľa zákona 
č. 64/1997 a jednoduché pozemkové úpravy, opačným príkla-
dom sú „komplexné“ pozemkové úpravy.

Podľa rozsahu použitia legislatívnych a technických nástrojov v 
projekte pozemkových úprav môžeme PÚ rozdeliť na:

• „Komplexné“ pozemkové úpravy (KPÚ)
• Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)

Podľa druhu pozemkových úprav rozlišujeme žiadateľov 
o pozemkové úpravy.

V prípade tzv. komplexných PÚ, ktoré sú hradené v súčas-
nosti z prostriedkov štátneho rozpočtu ale najmä z rozpočtu EÚ 
(PRV SR 2007-2013, PRV SR 2014-2020), sa tieto PÚ nariaďujú.

To znamená, že ich vyhlasuje a financuje štát. Požiadať o ne 
môžu obce resp. vlastníci prostredníctvom obcí, ale i samot-
ní vlastníci, užívatelia pozemkov priamo Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR, sekciu legislatívy, odbor pozem-
kový  resp. príslušný Okresný úrad, obvod pozemkový a lesný , 
ale výber katastrálnych území, v ktorých sa budú vykonávať PÚ, 
vykoná ministerstvo na základe stanovených kritérií. 

V prípade jednoduchých PÚ sa PÚ prevažne povoľujú.
To znamená, že o ne požiada investor, ktorý ich aj financuje. 

Teda požiada o ich povolenie  investorpríslušný Okresný úrad, 
obvod pozemkový a lesný. Ten po preskúmaní dôvodov, ktoré 

uviedol investor v žiadosti, posúdi ich opodstatnenosť v príprav-
nom konaní a v prípade kladného vyjadrenia ich povolí. Ďalej bude 
na ich zákonnosť dohliadať ako správny orgán v tomto konaní. 

Investorom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, mesto, obec, vyšší územný celok, poľnohospodársky 
podnik, malý farmár, združenie vlastníkov pozemkov vytvore-
né na tento účel. V podstate ktokoľvek kto má záujem na 
tom, aby touto formou scelil rozdrobené pozemky a využil 
ich na poľnohospodárske prípadne iné účely.

3. „Komplexné“ pozemkové úpravy.
Nariaďuje ich štát v celom katastrálnom území mimo zastavané-

ho územia obce.
Dôvodom prečo sa vykonávajú je prevažne §2 ods. 1 
(1) Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak a) je to 

potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov 
a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým 
vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Tieto PÚ riešia komplexné problémy územia, vyriešia obrovskú 
rozdrobenosť vlastníckych vzťahov a navrhnú nové funkčné uspo-
riadanie územia  v zmysle komunikačných, vodohospodárskych, 
protieróznych a ekologických zariadení a opatrení. 

Doba ich vykonania v minulosti 5 - 7 rokov, po racionalizácii 
4 - 5 rokov.

Stav pre PÚ
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Obvodom PPÚ je spravidla celé územie extravilánu, z kto-
rého sú vyňaté zastavané časti.

Komplexnosť takýchto pozemkových úprav sa prejavuje dvoja-
ko - v rozsahu spracovávaného územia i v rozsahu problémov, 
ktoré chceme v území vyriešiť, teda v rozsahu navrhovaných zaria-
dení a opatrení.

Výhody: 
• Vlastníkovi scelíme jeho všetok nehnuteľný majetok
• Nové funkčné usporiadanie pozemkového vlastníctva 

a vytvorenie územných rezerv
• Opatrenia navrhujeme v celom území s dôrazom na vyrieše-

nie čo najväčšieho okruhu problémov
• Po PÚ dostávame kvalitatívne novú homogénnu katastrálnu 

mapu
• Usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve štátu
• Oddelenie vlastníctva známych a neznámych vlastníkov
Nevýhody:
• Časová náročnosť (po zracionalizovaní 4-5 rokov, dnes 7)
• Relatívna finančná náročnosť (vyššia celková cena, ale niž-

šia jednotková cena)

4. Jednoduché pozemkové úpravy.
Sú hradené investorom (samospráva, poľnohospodársky pod-

nik, vlastník, iný subjekt). 
Štát ich povoľuje resp. sám pre svoje účely nariaďuje.  
Majú zjednodušenú dokumentáciua trvajúkratšie,pretožesa 

neriešicelé katastrálne územie,ale spravidla lenčasť.
Slúžia na majetkovoprávne usporiadanie pozemkového vlast-

níctva v záujmových lokalitách. Umožnia za pomerne krátky čas 
(1-2 roky) usporiadať vlastníctvo na takom území, kde to nie je 
možné klasickým spôsobom, napríklad geometrickými plánmi, 
kúpnymi, zámennými alebo darovacími zmluvami,

JPÚ umožnia nielen sceľovanie poľnohospodárskych a les-
ných pozemkov za účelom lepšieho obhospodarovania poľnohos-
podárskych pozemkov ale územie môže byť nanovo vlastnícky 
usporiadané aj pre iné hospodárske účely ako je poľnohospodár-
ske využitie, napríklad za účelom vytvorenia vlastnícky usporiada-
ného územia pre individuálnu bytovú výstavbu alebo  jeho využitie 
pre rekreačné účely. Rovnako aj na realizáciu veľkých investič-
ných zámerov. Vytvoria sa tak lepšie podmienky na podnikanie, 
keďže sa takto umožní viacerým subjektom lepšie a efektívnejšie 
využitie pozemkového vlastníctva.

Spravidla nenavrhujeme žiadne nové spoločné zariadenia opat-
renia.

Výhody: 
• Žiadateľovi (investorovi)  scelíme  jeho nehnuteľný majetok 

v danej lokalite
• Konanie môže byť pomerne rýchle (1,5 - 2 roky)
• Jednoduché pozemkové úpravy financuje investor
Nevýhody:
• Po PÚ nedostávame novú súvislú katastrálnu mapu
• Malé zníženie rozdrobenosti a rozptýlenosti pozemkového 

vlastníctva v rámci celého katastrálneho územia
• Účastníkom PÚ scelíme len pozemky v obvode PPÚ, ich 

zvyšné pozemky v danom katastrálnom území zostávajú 
nescelené

• PÚ prakticky iba využívajú inštitút konania o pozemkových 
úpravách na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 
v určitom území

Posledné novelyotvorili cestu k efektívnejším jednoduchým 
pozemkovým úpravám, ktoré by mali umožniť sceľovanie pôdy 
nielen poľnohospodárom, ale rozviazali by ruky aj obciam naprí-
klad pri bytovej výstavbe. Dávajú tiež šancu investorom, aby rých-
lejšie rozbehli svoje podnikateľské zámery v danom území. 

Stav po PÚ

Register pôvodného stavu - stav pred PÚ

Register nového stavu - stav po PÚ
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Pravda, jednoduché pozemkové úpravy nebudú zadarmo. Nebude 
ich hradiť štát, ale tí v záujme ktorých sa budú robiť.

Novely umožnia v najnaliehavejších prípadoch sceľovať pozem-
ky jednoduchšie. Nepôjde však o pozemkové úpravy dotýkajúce 
sa celého katastrálneho územia, ale o sceľovanie pozemkov pre-
važne na menších lokalitách o výmere zhruba od 5 do 20 hektárov 
(i keď výmera nie je limitujúca a robili sa aj na 600 hektároch). 
Samozrejme, treba nájsť investora, ktorý to zaplatí. Pri jednodu-
chých pozemkových úpravách na takto malých výmerách (cca 
5 ha) treba rátať so sumou začínajúcou pri 15-tisícoch eur. 

Jednoduché pozemkové úpravy však na rozdiel od tzv. kom-
plexných nezahŕňajú riešenie aj protieróznych, ekologických či 
vodohospodárskych pomerov v danom území. Ich podstatou je 
usporiadať pozemkové vlastníctvo v lokalite, kde sa úpravy 
pozemkov majú odohrať a ktoré nie je možné urobiť štandardnými 
spôsobmi (teda geometrickými plánmi a kúpnymi alebo zámenný-
mi zmluvami). Výsledkom je  scelenie rozptýlených majetkových 
podielov jednotlivých vlastníkov do jedného celku, kde budú vlast-
niť podiel v 1/1, pričom treba brať ohľad na výmeru, bonitu i polo-
hu pôvodných a nových pozemkov a samozrejmosťou je ich odsú-
hlasenie samotnými vlastníkmi. Takisto dôležité je, že sa zabezpe-
čia prístupy k týmto pozemkom po verejných cestách.

V. Legislatíva v súvislosti s jednoduchými pozemkovými 
úpravami?

Významné sú  2 novely zákona č. 330/1991 Zb., ktoré sa 
najviac dotýkajú JPÚ.

• Novela - zákon č. 115/2014 Z. z., s účinnosťou od 1.5.2014
• Novela – zákon č. 153/2017 Z.z., s účinnosťou od 1.9.2017

Doteraz bolo spolu 27 noviel zákona
Teda najnovšia novela je 28. v poradí, už asi posledná, 

pripravuje sa nový zákon s predpokladanou účinnosťou 
v roku 2018.

Až novelou č. 115/2014 Z. z., s účinnosťou od 1.5.2014 sa 
podrobne rozpísali JPÚ a otvorila sa cesta k efektívnejšiemu 
a jednoduchšiemu vykonávania JPÚ.

Dovtedy boli JPÚ riešené iba veľmi stručne v dvoch § a to 
§8 a § 8b.

Zákonodarca pôvodne ani neuvažoval s iným druhom 
pozemkových úprav ako s tzv. veľkými v celom katastrálnom 
území, ktoré bude hradiť štát zo ŠR resp. z iných zdrojov 
(EÚ).

V súčasnosti zákon rozdeľuje jednoduché pozemkové úpravy 
podrobne do piatich skupín.

Prvú skupinu tvorí úprava zákonných postupov pri jedno-
duchých pozemkových úpravách pre poľnohospodárske 
a lesné využitie pozemkov. Vlastníci sa môžu rozhodnúť o 
novom usporiadaní pozemkov, a to vzhľadom na zmenu obhospo-
darovania pozemkov alebo zmenu vlastníctva, napríklad skúpením 
pozemkov v jednej ucelenej časti územia jedným vlastníkom alebo 
viacerými vlastníkmi. 

Druhú skupinu tvoria postupy pri jednoduchých pozemko-
vých úpravách, ktoré sa vykonávajú z iných dôvodov, ako je 
hospodárenie na pôde. Konanie o pozemkových úpravách má 
široké možnosti využitia pri usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

nie vždy musí ísť o účel poľnohospodárskej výroby alebo lesnej 
výroby. Hlavne ide o riešenie scelenia pozemkov a vytvorenie 
ideálnych tvarov pre výstavbu napríklad rodinných domov, rekre-
ačných chát, záhradkových osád, ale aj pre dokončenie čiastoč-
ne vysporiadaných pozemkov pod cestami, vodnými plochami, 
hospodárskymi dvormi alebo pri realizácii veľkých investičných 
zámerov. Pri týchto konaniach nie je potrebné použiť všetky 
postupy ako pri bežných pozemkových úpravách, ktoré sa podľa 
zákona nariaďujú.

Tretiu skupinu tvoria jednoduché pozemkové úpravy v 
prípadoch investičnej výstavby,ktorá svojím zásahom dote-
rajšieho usporiadania pozemkov spôsobí po jej výstavbe 
obmedzenie obhospodarovania dotknutých pozemkov. 
Realizáciou výstavby, hlavne líniových stavieb, ako sú cesty, želez-
nice, vodné cesty, vodné plochy, ale aj priemyselných parkov a 
rozsiahlej bytovej výstavby, dochádza k rozbitiu pôvodných 
pozemkov a k ich zneprístupneniu. Investor bude mať zo zákona 
povinnosť odstrániť tento negatívny jav a uviesť pozemky do také-
ho stavu, aby nakladanie s nimi nebolo obmedzené.

Štvrtú skupinu tvoria jednoduché pozemkové úpravy 
vykonávané v súvislosti so zmenou štátnej hranice. Zákon 
rieši problematiku, ktorá vznikla v minulosti v súvislosti so zmenou 
štátnej hranice. V tomto prípade posledná novela vymedzila na 
podanie návrhu ústredný orgán štátnej správy, z ktorého podnetu 
bola zmena štátnej hranice vykonaná, pričom ústredný orgán 
štátnej správy je povinný si zabezpečiť na vykonanie pozemko-
vých úprav finančné prostriedky zo svojej rozpočtovej kapitoly.
Vyrovnanie sa poskytne iba v pozemkoch, ktoré poskytuje 
Slovenský pozemkový fond alebo správca, pričom vlastníkom sa 
poskytnú nové pozemky v rovnakej výmere a druhu pozemku, ako 
mali pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu.

Piatu skupinu tvoria pozemkové úpravy vykonávané pre 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom 
pod osídleniami. Posledná novela zákona riešicitlivú problemati-
ku v súvislosti s potrebou usporiadania vlastníckych a užívacích 
pomerov k pozemkom nachádzajúcim sa pod osídleniami margi-
nalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),teda ide o 
urbanistické sídla marginalizovaných rómskych komunít. V prípa-
de pozemkov pod osídlením zákon dáva vlastníkom pozemkov a 
vlastníkom spoluvlastníckych podielov možnosť rozhodnúť sa pre 
vyrovnanie a to; v nových pozemkoch, v pozemkoch pod osídle-
ním alebo  v peniazoch. Pokiaľ si vlastník takto dotknutých pozem-
kov vyberie z možnosti pozemky na účely vyrovnania, alebo 
peniaze, jeho pôvodný pozemok, resp. jeho spoluvlastnícky 
podiel k pôvodnému pozemku, pod osídlením prejde do vlastníc-
tva obce, pričom obec nesmie tento pozemok scudziť ani zaťažiť 
s výnimkou prevodu do vlastníctva obyvateľa obydlia. Zákon defi-
nuje čo rozumieme pod pojmom osídlenie.

Poslednú šiestu skupinu tvoria pozemkové úpravy vyko-
návané pre usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v 
hospodárskych dvoroch. V prípade hospodárskych dvorov 
posledná novela zákona prináša možnosť usporiadania vlastníc-
kych vzťahov k pozemkom, na ktorých boli zriadené stavby poľno-
hospodárskych podnikov do 24. júna 1991 v hospodárskych 
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dvoroch, a to v záujme rozvoja vidieka, ako aj z hľadiska prevádz-
kovo-ekonomickej podpory. Zákon definuje čo rozumieme pod 
pojmom hospodársky dvor.

6. Spracovateľ pozemkových úprav- geodetická firma.
Spoločnosti ktoré spracovávajú projekty pozemkových 

úprav sú zväčša geodetické firmy, ktoré sú nositeľmi prác. 
Uvedená činnosť , ktorá sa vykonáva v rámci pozemkových úprav 
je tak zložitá, že si vyžaduje spoluprácu a aktívne zapojenie rôz-
nych profesií geodetov, poľnohospodárov, lesných inžinierov, 
krajinných inžinierov, stavebných inžinierov, vodohospodárov, 
ekológov. Garantom je zodpovedný projektant pozemkových 
úprav v zmysle oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 
(§ 25a  ods. 1 Zákona NR SR 330/1991 Z. z.). 

Pozemkové úpravy - členenie projektu pozemkových 
úprav

1. Úvodné podklady
• Operát obvodu projektu (určenie hranice obvodu projektu, 

účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt)
• Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty 

pozemkov
• Register pôvodného stavu - súpis všetkých pozemkov kaž-

dého vlastníka aj s určením hodnoty
• Miestny územný systém ekologickej stability pre potreby 

projektu
• Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvo-

de projektu - návrh spoločných zariadení a opatrení
2. Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu
• Zásady umiestnenia nových pozemkov
• Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení
• Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacie-

ho plánu
3. Vykonanie projektu
• Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových 

pozemkov v teréne
• Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického 

plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním

4. Realizácia v projekte navrhnutých spoločných zariadení 
a opatrení

Teda
- Najprv sa celé územie podrobne zmapuje (pretože stav 

katastrálnych máp je veľmi máloaktuálny)
- vyhotoví sa tzv. register pôvodného stavu - súpis všetkých 

pozemkov každého vlastníka aj surčením ich hodnoty cez 
BPEJ a lesné dielce, prípadne znalecké posudky na porasty 
– v tejto etape vlastník dostane výpis z registra pôvodného 
stavu spolu s hodnotami svojich pozemkov, táto hodnota  ale 
slúži len na účely pozemkových úprav, nie je to trhová cena. 
Tu sa dozvie všetko o svojich pozemkoch  , na ktorých sa 
vykonávajú pozemkové úpravy

- Spracuje sa MÚSES a Všeobecné zásady funkčného uspo-
riadania územia - v nich sa určí, akochceme mať funkčne 
usporiadanú krajinu - komunikačná kostra (poľné cesty, aj 
cyklotrasy), protierózne a ekologické opatrenia (biokoridory, 
líniové prvky, medze...), vodohospodárske  zariadenia (nádr-

žky, poldre...), rekreačné zariadenia ... – ku týmto návrhom 
sa vyjadruje nepriamo prostredníctvom svojich zvolených 
zástupcov v predstavenstve združenia účastníkov pozemko-
vých úprav.

- Výmeru pozemkov potrebných na tieto zariadenia a opatre-
nia poskytne v prvom rade štát, potom obec, nakoniec ak sa 
inak nedá rovným dielom vlastníci (môže to byť cca 1 %) - je 
to akýsi územný plán pre extravilán s tým, že má vyriešené 
vlastnícke vzťahy

- Vlastníkom pozemkov, na kt. sú spoločné zariadenia a opat-
renia sa po zápise PPÚ do katastrastáva obec

- Následne sa na poľnohospodárskej a lesnej pôde naprojek-
tujú každému vlastníkovi jeho novéscelené pozemky (ak mal 
pôvodne napr. 20 podielov na pozemkoch, kde bol spo-
luvlastníkom s celou rodinou, po PÚ by mal mať 1-3 pozem-
ky v podiele 1/1) – teda tu spracovateľ pozemkových úprav 
priamo rokuje s vlastníkom a umiestňuje mu  nové pozemky.

- Aby nikto neprišiel skrátka, zákon stanovuje kritériá primera-
nosti – vo výmere, hodnote  a umiestnení

- Projekt sa zverejní verejnou vyhláškou a po vyriešení námie-
tok zapíše do katastra nehnuteľností – vlastníkovi sa zapíšu 
jeho nové pozemky do KN a môže s nimi nakladať

- výsledkom je nová aktualizovaná vektorová katastrálna 
mapa, všetky pozemky sú v registriCKN 

Osobitosti pozemkových úprav
- Dôraz sa kladie na racionálne a funkčné usporiadanie 

pozemkového vlastníctva s vyriešenýmivlastníckymi vzťahmi 
k navrhnutým spoločným zariadeniam a opatreniam - vlastní-
kom sa stáva obec

- Snaha vykonávať tzv. komplexné pozemkové úpravy - t.j. 
naraz v celom katastrálnom území svyriešením čo možno 
najväčšieho okruhu problémov (rozdrobenosť pozemkového 
vlastníctva, prístup k pozemkom, ekologické a protierózne 
opatrenia) 

- Neznámych vlastníkov v konaní zastupuje štát - kto niekedy 
pripravoval väčšiu investičnú akciu, vie, že pozemky nevy-
sporiada, ak natrafí na neznámych vlastníkov (mŕtvy, v zahra-
ničí...)

- Na komunikáciu vlastníkov, užívateľov a inak dotknutých 
osôb so správnym orgánom

(pozemkový úrad) je založené združenie účastníkov pozemko-
vých úprav, zapojená je

samospráva - verejný charakter konania
- PPÚ je v SR jediným zmysluplným spôsobom ako v extravi-

láne vykonať katastrálne mapovanie
- Doba spracovania bola doteraz 6-7 rokov, po zracionalizova-

ní PPÚ by sa mala skrátiť na 4-5 rokov
- Spoločné zariadenia a opatrenia možno začať budovať už 

po schválení Všeobecných zásadfunkčného usporiadania 
územia - nahrádzajú rozhodnutie o umiestnení stavby (to je 
cca 2-3 roky po začatí projektu)

7. Výhody pozemkových úprav pre vlastníkov, agropodni-
kateľov, farmárov, samosprávu.

Výhody pozemkových úprav – čo prinesú  bežným obyvateľom 
Slovenska, vlastníkom?

• Scelenie a sprístupnenie pozemkov. Rozdelenie spoluvlast-
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níctva a obdržanie 1-2 vlastných pozemkov zväčša v podiele 
1/1. 

• Reálne vytýčenie v teréne. Vlastník vie kde má svoje hrani-
ce.

• Svoje vlastníctvo – pozemky má sprístupnené, po zväčša 
poľných cestách, ktoré sú vo vlastníctve obce

• Má možnosť reálne nakladať so svojím majetkom – začať ho 
užívať, prípadne ho prenajať alebo predať

• Zmapovanie skutočného stavu v teréne, spresnenie výmer 
parciel. Úprava tvaru pozemkov tak, aby ich bolo možné v čo 
najväčšej miere samostatne užívať.

• Možnosť odpredať malé podiely do 400 m2 Slovenskému 
pozemkovému fondu., teda podiely veľakrát reálne nemožné 
akokoľvek využiť, trhovo nezaujímavé

• Pre vlastníkov radikálne zvýšenie trhovej hodnoty pozemkov, 
• Rozvoj poľnohospodárstva z dôvodu sprehľadnenia vlastníc-

kych vzťahov, vytvorenia vhodných pozemkov veľkosťou 
i tvarovo, sprístupnením pozemkov, vytvorenie podmienok 
pre vznik nových malých fariem

Zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva pre 
1 vlastníka. Počet spoluvlastníckych podielov v Registri 
pôvodného stavu: 51 Počet parciel registra nového stavu: 4

Význam pozemkových úprav pre samosprávu.
Neusporiadané a rozdrobené vlastníctvo k pozemkom 

v katastrálnych územiach našich obcí a miest znemožňuje inves-
tičné aktivity, rozvoj malého a stredného podnikania na poľnohos-
podárskej pôde, rozvoj trhu s pôdou a tým aj rozvoj vidieka vo 
všeobecnosti.

• rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít, zvýšenie záujmu 
investorov a developerov

• rozvoj poľnohospodárstva z dôvodu sprehľadnenia vlastníc-
kych vzťahov, vytvorenia vhodných pozemkov veľkosťou 
i tvarovo, sprístupnením pozemkov, vytvorenie podmienok 
pre vznik nových malých fariem a podpora stredného 
a malého podnikania vôbec, čo vytvára predpoklady zamest-
nanosti na vidieku

• zlepšenie vodohospodárskych pomerov v krajine, zabráne-
nie veternej a vodnej erózii, eliminovanie hrozby povodní, 
prepojenie susedných obcí 

• občan má možnosť reálne nakladať so svojím majetkom – 
začať ho užívať, prípadne ho prenajať alebo predať

• sprehľadnenie pozemkového vlastníctva pre výber daní 
z nehnuteľností a investičné zámery

• zvýšenie kultúrneho vzhľadu krajiny, revitalizácia vidieckej 
krajiny a zatraktívnenie územia pre oblasť vidieckeho turizmu 
a cykloturizmu

• celkový rozvoj vidieka, zvýšenie zamestnanosti, návrat oby-
vateľov späť do obce vytvorením podmienok pre prácu 
a lepší život.

Význam pozemkových úprav pre agropodnikateľov.
• Niektorým poľnohospodárom síce momentálne môže vyho-

vovať terajšia neprehľadnosť vo vlastníckych vzťahoch 
k poľnohospodárskej pôde, avšak táto dočasná výhoda sa 
môže v krátkom čase stať nevýhodou v okamihu, keď sa 
vlastníkom pôdy stanú noví, finančne silní a odborne zdatní 
vlastníci. Vtedy je lepšie, keď je vlastníctvo usporiadané - 
takéto vlastníctvo skôr dokáže udržať stabilné vlastnícke 
a užívacie vzťahy.

• V absolútnej väčšine prípadov podnikajú poľnohospodári na 
prenajatých pozemkoch drobných vlastníkov, podnikajú 
v krajine, ktorú svojou činnosťou zásadne ovplyvňujú a pro-
stredníctvom pozemkových úprav majú najlepšiu možnosť 
deklarovať, že im na tejto krajine záleží a že sa chcú o pre-
najaté pozemky naozaj zodpovedne postarať, ochrániť ich 
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pre eróziou a všestranne podporiť opatrenia v krajine ktoré 
smerujú k jej stabilizácii a ochrane. 

• Možnosť majetkovoprávneho  usporiadania poľnohospodár-
skych dvorov (veľkého to problému slovenských poľnohos-
podárov) - samozrejme podmienkou je dobrá spolupráca 
všetkých účastníkov PÚ .

• Zmena miery extrémnej rozdrobenosti pozemkového vlast-
níctva na jedného Vlastníka – zníži sa počet parciel na 
1 vlastníka

• Zníženie počtu spoluvlastníkov na 1 parcelu  - väčšina vlast-
níkov v 1/1

• Zvýšenie  priemernej výmery parcely
• Optimalizácia  tvaru parciel
• Sprístupnenie všetkých pozemkov, resp. zabezpečenie lep-

šieho prístupu k pozemkom
• Zlepšenie prístupu k parcelám umožňuje ušetriť podnikom 

prostriedky a čas na prepravu úrody, hnojív a iných materiá-
lov. Znížia sa náklady na prepravu materiálov, osív, sadív, 
hnojív, kultiváciu a ošetrovanie pozemkov vplyvom racionál-
nejšieho rozmiestnenia a tvaru parciel, lepšieho prístupu 
k pozemkom. 

• Pozemkové úpravy vyriešia súčasné nezrovnalosti v eviden-
cii pozemkového vlastníctva, keď informačný systém LPIS 
dokumentujúci produkčné plochy jednotlivých obhospoda-
rovateľov nie je kompatibilný s bázou údajov katastra nehnu-
teľností. Z uvedeného dôvodu súčasní obhospodarovatelia 
pozemkov nemajú možnosť uzatvoriť korektné nájomné 
zmluvy k reálnym pozemkom v držbe. Hranice pôvodných 
pozemkov evidované v katastri nehnuteľností presahujú hra-
nice produkčných blokov obhospodarovanej poľnohospo-
dárskej pôdy. 

• Pozemkové úpravy vytvárajú právny rámec pre poskytovanie 
priamych platieb na pôdu bez možných sankcií, podmienky 
pre uzatváranie korektných nájomných vzťahov na pôdu 
a podmienky pre výber daní z nehnuteľností. 

• Pozemkové úpravy zabezpečia nerušené užívanie poľno-
hospodárskych a lesných pozemkov, pretože väčšina 
súčasných poľných a lesných ciest nie je majetkovoprávne 
usporiadaná. Tento stav spôsobuje obmedzenie výkonu 
vlastníckeho práva na pozemkoch, na ktorých boli v pred-
chádzajúcom období tieto cesty a ekologické prvky vytvore-
né. V rámci pozemkových úprav navrhnuté cesty sa stávajú 
vlastníctvom príslušnej obce bez možnosti ich scudzenia, 
zaťaženia vecným bremenom a s presne vymedzeným úče-
lovým určením ich využitia.

• V súčasnosti ministerstvo rozbieha projekt „Moja pôda“, cez 
ktorý umožní nakupovať záujemcom, poľnohospodárom, 
pozemky, a dokonca aj spoluvlastnícke podiely v pozemkoch. 
Je to dobrý projekt, ktorý pomôže rozvinúť trh s pôdou, 
pomôže drobným, začínajúcim farmárom a malým farmám. 
Ale jeho význam vzrastie jedine v spolupráci s pozemkovými 
úpravami. Dôvodom je, že okrem vlastníctva potrebuje začí-
najúci farmár reálne ucelené pozemky na ktorých môže začať 
hospodáriť, a ktoré mu cez pozemkové úpravy vieme dať na 
jedno miesto a vieme mu ich sprístupniť. V opačnom prípade 
ich bude mať rozmiestnené po celej obci a reálne bude môcť 
hospodáriť opäť len na prenajatých.

Výsledok scelenia vlastníckych pomerov investora

Zladenie vlastníckych a užívacích pomerov
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Register pôvodného stavu

Register nového stavu

8. Výsledky pozemkových úprav. 
Hlavný cieľ 
Vypracovať a realizovať projekty pozemkových úprav pre nové 

priestorové a funkčné
usporiadanie územia.

Špecifické ciele
• Usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom;
• Zabezpečiť prístup k pozemkom;
• Vytvoriť podmienky pre racionálne hospodárenie na pôde 

a rozvoj trhu s pôdou;
• Ekologicky stabilizovať krajinu.

Pozemkové úpravy  nie sú nástrojom ako zmeniť, či vylepšiť  
evidenciu vlastníckych vzťahov v katastri nehnuteľností  (na to 
slúžia ROEPy)- ako je im to v ostatnom období neprávom 
a nesprávne vytýkané, ale spôsobom ako zmeniť samotné pozem-
kové vlastníctvo - jeho organizáciu, priestorové rozmiestnenie 
a formu spoluvlastníctva takým spôsobom, aby neboli brzdou 
slobodného podnikania v poľnohospodárstve a pri pretváraní 
vidieckej krajiny. Obrovský synergický a nadčasový efekt pozem-
kových úprav pre viaceré oblasti bytia ľudskej spoločnosti, 
je v súčasnej úrovni poznania určite nespochybniteľný.

Projekty PÚ neriešia len sceľovanie, teda komasáciu. 
Veľmi dôležité je aj tzv. nové priestorové a funkčné uspo-

riadanie územia a postupná realizácia v projektoch pozem-
kových úprav navrhnutých  spoločných zariadení a opatrení. 

Nové priestorové a funkčné usporiadanie územia sa napĺňa 
predovšetkým prostredníctvom:

• zabezpečenia prístupu k pozemkom rekonštrukciou a budo-
vaním účelových komunikácií – poľných ciest, ktoré zároveň 
môžu slúžiť aj na prepojenie susedných obcí a rozvoj cyklo-
turizmu

• ekologickej stabilizácie a ochrany krajiny realizovaním vodo-
hospodárskych, protieróznych, ekologických a rekultivač-
ných opatrení – teda budovaním zariadení, napr. vetrolamov, 
ktoré zabránia  vodnej  a veternej erózii, zadržia vodu 
v území a ochránia tak územie pred hrozbou povodní, výsad-
bou zelene, ktorá zlepší stav  životného prostredia v území, 
a pod.

Po zrealizovaní navrhnutých zariadení a opatrení v teréne sa 
zvýši kultúrny vzhľad krajiny, zabezpečí sa revitalizácia vidieckej 
krajiny a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.
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Sceľovanie pozemkov

Teda k hlavným pozitívam a výsledkom projektov PÚ patrí 
predovšetkým:

• výrazné zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, 
ktoré sa tak stáva skutočným predmetom trhu s pôdou 
a umožňuje jeho samostatné užívanie, resp. vznik a posilne-
nie malých fariem

• sprístupnenie pozemkov z verejných alebo spoločných 
komunikácii poľnohospodárskeho charakteru

• príprava a vlastnícke vysporiadanie pozemkov na vykonanie 
pozitívnych zásahov do krajiny v oblasti ekológie, protipo-
vodňovej a protieróznej ochrany.

• Scelenie a sprístupnenie pozemkov. Rozdelenie spoluvlast-
níctva a obdržanie 1-2 vlastných pozemkov zväčša v podiele 
1/1. 

• Reálne vytýčenie v teréne. Vlastník vie kde má svoje hrani-
ce.

• Svoje vlastníctvo – pozemky má sprístupnené, po zväčša 
poľných cestách, ktoré sú vo vlastníctve obce

• Má možnosť reálne nakladať so svojím majetkom – začať ho 
užívať, prípadne ho prenajať alebo predať

• Zmapovanie skutočného stavu v teréne, spresnenie výmer 
parciel. Úprava tvaru pozemkov tak, aby ich bolo možné v čo 
najväčšej miere samostatne užívať.

• Sprehľadnenie pozemkového vlastníctva pre výber daní 
z nehnuteľností a investičné zámery.

• Vytvorenie spoločných zariadení a opatrení - obecných 
pozemkov s komunikačnými, protieróznymi, vodohospo-
dárskymi a ekologickými funkciami, ktorých výmera sa 
pokryje v prvom rade zo štátnej pôdy a na ktorých je 
možné prepojiť aktivity PÚ s opatreniami Integrovaného 
manažmentu povodí.

• Možnosť odpredať malé podiely do 400 m2 Slovenskému 
pozemkovému fondu., teda podiely veľakrát reálne nemožné 
akokoľvek využiť, trhovo nezaujímavé

• Pre vlastníkov radikálne zvýšenie trhovej hodnoty pozemkov, 
• Rozvoj poľnohospodárstva z dôvodu sprehľadnenia vlastníc-

kych vzťahov, vytvorenia vhodných pozemkov veľkosťou 
i tvarovo, sprístupnením pozemkov, vytvorenie podmienok 
pre vznik nových malých fariem

• Rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít, zvýšenie záujmu 
investorov, developerov

• Zatraktívnenie územia pre oblasť vidieckeho turizmu, cyklo-
turizmu atď.

• Doterajšie analógové katastrálne mapy sú nahradené novou 
vektorovou katastrálnou mapou, ktorá je predpokladom 
nespochybniteľného a presného vytýčenia nových pozem-
kov kedykoľvek v budúcnosti.

• V projekte pozemkových úprav schválené Všeobecné zása-
dy funkčného usporiadania územia nahrádzajú rozhodnutie 
o využití územia (územné rozhodnutie) –čiastočne nahrade-
ná  inžinierska  činnosť, možnosť jednoduchšieho zrealizo-
vania navrhnutých a zamýšľaných aktivít

• Po zrealizovaní navrhnutých opatrení v teréne zvýšenie kul-
túrneho vzhľadu krajiny, revitalizácia vidieckej krajiny

• Zlepšenie vodohospodárskych pomerov v krajine, zabráne-
nie veternej a vodnej erózii, zabránenie hrozbe povodní, 
prepojenie susedných obcí 

• Celkový rozvoj vidieka, zvýšenie zamestnanosti, návrat oby-
vateľov späť do obce vytvorením podmienok pre prácu 
a lepší život

Ing. Vladimír Uhlík
predseda Komory pozemkových úprav SR, 

predseda Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie

+421 905 345 292
 uhlik@geodezia-ba.sk
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Drôtené, harfové 
a prstové sitá

Laboratórne sitá 
a zariadenia

Polyuretánové 
a gumené sitá

Sklzové antiabrazívne 
plochy

Membránové sitá pre 
vysokofrekvenčné triediče

Dopravníkové valčeky 
a pražce

ŠPECIALIZUJEME SA NA DODÁVKY 
PRE ŤAŽOBNÝ PRIEMYSEL

VOMET, spol. s r. o.
Trstínska cesta 19 | 917 01 Trnava | Slovenská republika | +421 33 590 37 11 | vomet@vomet.sk
pobočka Košice: Južná trieda 78 | 040 01 Košice | Slovenská republika | www.vomet.sk
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SPECIÁLNÍ BETONY 2017
(XIV. konferencia)

10. – 11. október 2017
Bystřice nad Pernštejnem,

Hotel Skalský dvůr

www.sekurkon.cz/kurz/10068Zameranie konferencie: vysokopevnostný betón, špeciálne betóny a kompozity, be-
tóny v rôznych prostrediach, prísady, prímesi, systémy spojív novej generácie, betóny 
vyhovujúce označeniu „udržateľné“ a zložky, experimentálne metódy a merania. Akcia 
spojená s fakultatívnou odbornou exkurziou.

ZKOUŠENÍ ČERSTVÉHO BE-
TONU 2017 Medzilaboratorní 
zkoušky (odborný workshop)

12. október 2017 Brno
www.szk.fce.vutbr.cz

Teória a prax - postupy skúšania čerstvého betónu spojené s praktickými ukážkami.

CESTÁRSKY DEŇ
(odborné fórum)

12. október 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 - tentoraz venované skúsenostiam s použitím gabió-
nových konštrukcií a vystužených horninových konštrukcií v dopravných stavbách 
a zvyšovaniu životnosti vozoviek použitím oceľových výstužných sietí, predstavenie 
referenčných stavieb a príkladov riešení technických problémov.

Dni slovenských cestárov 
(XXII. ročník)

12. – 13. október 2017
Patince,

Wellness Hotel Patince Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
Organizačný garant: 
ANKOV group, s. r. o., 
Ivanka pri Dunaji
(info@ankov.sk, www.ankov.sk, 
0903 626 434)

Odborné podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR venované mechaniz-
mu získania a čerpania dodatočných zdrojov pre Operačný program Integrovaná in-
fraštruktúra na rozvoj cestnej siete, pokroku v oblasti projektov cestnej infraštruktúry 
financovanej z fondov EÚ, informáciám o správe a údržbe ciest v Nitrianskom samo-
správnom kraji. Podujatie dopĺňajú: cestárske rodeo /súťaž v jazde zručnosti vodičov 
zimnej údržby/, futbalový turnaj, firemné prezentácie.

Podzimní setkání těžařů 18. – 20. október 2017
Milovy, 

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

Situácia v ekologicky 
zaťažených regiónoch 
Slovenska a strednej Európy 
(XXV. vedecké sympózium)

19. – 20. október 2017

Hrádok, Zariadene 
Slovenských magnezi-
tových závodov, a. s., 

Jelšava

Slovenská banícka spoločnosť, 
Banská Bystrica
(Ing. Slavomír Hredzák, PhD., 
0904 667 385, hredzak@saske.sk,
banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk)Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia 

v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú.

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

Ďalej uvedené informácie  pochádzajú z internetových zdrojov jednotlivých usporiadateľov / organizačných garantov, prípadne 
z podkladov zaslaných autorke článku.

KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2017/2018
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ENVIRO 2017
(konferencia)

25. – 27. október 2017
Liptovský Ján,

Hotel SOREA MÁJ

EKO PLUS s. r. o., Košice
(p. Vincent Šušol, 
0948 013 089,
vincent.susol@ekoplus.sk)

Stretnutie odborníkov z ČR a SR venujúcich sa problematike životného prostredia. 
Cieľ II. ročníka konferencie: výmena praktických a legislatívnych skúseností na poli 
odpadového hospodárstva (problémy a úspechy nového zákona o odpadoch v SR, 
informácie o jeho pripravovaných novelizáciách), ochrany ovzdušia a zmeny klímy, 
posudzovania vplyvov (postavenie verejnosti v konaniach posudzovania vplyvov 
a integrovaného povoľovania), integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT (téma 
revízií dokumentov BREF). Sprievodný program konferencie: exkurzia do Mondi SCP, 
Ružomberok.

BETONY PRO MODERNÍ 
STAVBY A DESIGN
(seminár)

2. november 2017
9. november 2017

Plzeň, Parkhotel
Hradec Králové, EA hotel 

Tereziánský dvůr 
www.betonuniversity.cz

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

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

Seminár zameraný na podporu vzdelávania jeho členov vo viacerých oblastiach:
v oblasti banskej legislatívy, možnosti využitia Operačného programu Kvalita životné-
ho prostredia na rekultiváciu úložísk ťažobného odpadu. Seminár sprostredkuje infor-
mácie o nových technológiách a zariadeniach pre ťažobný priemysel, netradičných 
metódach vŕtania a rozpojovania hornín, vývoji ťažby nerastných surovín na území SR 
za ostatných 5 rokov, o požiadavkách EN na  recyklované kamenivo z demolácie sta-
vieb pri jeho použití v stavebníctve.

Požiarne dôsledky 
na stavbách a následná 
obnova stavieb (seminár)

15. november 2017
Bratislava, 

Dom ZSVTS

Slovenská stavebná vedecko-technická 
spoločnosť, Bratislava
(Ing. Eugénia Kiselyová, 
02/5020 7650,
stav@zsvts.sk)

Seminár je zameraný na postupnosť riešenia nadväzností spolupráce s organizácia-
mi, ktoré spolupracujú na odstránení škôd.

24. BETONÁŘSKE DNY
(konferencia)

22. – 23. november 2017
Litomyšl,

Zámecké návrší p.o., 
Jiráskova 133 Česká betonářska společnost ČSSI, 

Praha 
(cbsbeton@cbsbeton.eu, 
+420 775 124 100
www.cbsbeton.eu/aktualni -akce/
aktualni-akce/24-betonarske-dny-2017)

Výročná, prierezovo-bilančná akcia zameraná na oboznámenie účastníkov poduja-
tia s najzaujímavejšími betónovými konštrukciami postavenými v minulom roku V ČR 
aj v zahraničí a s najdôležitejšími novinkami v odbore betónových konštrukcií. Tema-
tické sekcie: výskum a technológie, modelovanie a navrhovanie, významné projekty 
a realizácia (mosty, budovy, tunely), rekonštrukcia a revitalizácia, normy, predpisy, cer-
tifikácia.

ASFALTOVÉ VOZOVKY
(konferencia)

28. – 29. november 2017
České Budějovice, 

Dům kultury, Metropol Česká silniční společnost, 
Praha
(+420/ 221 082 292, 
info@silnice.cz)

Tematické okruhy konferencie: moderné trendy v materiáloch a konštrukciách, navrho-
vanie vozoviek, skúšanie a výkonové hodnotenie materiálov a konštrukcií vozoviek, 
európske normy a technické predpisy v oblasti asfaltových vozoviek.
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HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, 
TUNELOV A INÝCH 
OBJEKTOV INŽINIERSKYCH 
STAVIEB (25. konferencia)

29. november  
- 1. december 2017

Podbanské,
Grand Hotel PERMON

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

Tematické zameranie konferencie: technické predpisy, materiály a hydroizolačné sys-
témy, nové poznatky a realizácia.

BETON – RIZIKA VAD 
A PORUCH (seminár)

30. november 2017
Brno,

Hotel International
www.betonuniversity.cz

XXII. Seminár Ivana Poliačka november 2017 Nízke Tatry Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
0905 164 992
www.cestnaspol.skSeminár je venovaný problematike obnovy cestných komunikácií.

SANÁCIA BETÓNOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ
(10. seminár)

7. - 8. december 2017
Smolenice,

Kongresové centrum SAV 
– zámok Smolenice

Združenie pre sanáciu betónových 
konštrukcií pri SZSI
(Ing. Róbert Sonnenschein, PhD., 
5927 4549, qmelnik@stuba.sk

Cieľom seminára je umožniť stretnutie širokej odbornej komunity z oblasti sanácie 
betónových a murovaných konštrukcií. Informácie o stave a príčinách porúch, nových  
technológiách a materiáloch, realizovaných a pripravovaných sanáciách. Odborné 
sekcie: chyby a poruchy betónových a murovaných konštrukcií, diagnostika a skú-ša-
nie týchto konštrukcií, materiály na sanáciu, technologické postupy sanácie, zosilňo-
vanie betónových a murovaných konštrukcií.

4. svätobarborský pochod 8. december 2017
Marianka,

Bridlicová štôlňa 
v Mariánskom údolí

Spolok PERMON Marianka

NEDESTRUKTIVNÍ METODY 
VE STAVEBNÍM ZKUŠEBNIC-
TVÍ 2018 (odborný kurz)

10. – 12. január 2018
17. – 19. január 2018

Brno www.szk.fce.vutbr.cz

DEN PRO DRŽITELE CERTI-
FIKÁTU “TECHNIK NDT ZK-
OUŠENÍ VE STAVEBNICTVÍ“
(odborný kurz)

19. január 2018 Brno www.szk.fce.vutbr.cz

KVALITA VE  STAVEBNÍM 
ZKUŠEBNICTVÍ 2018
(odborný kurz)

24. – 25. január 2018 Brno www.szk.fce.vutbr.cz

ZKOUŠENÍ CEMENTOVÝCH 
KOMPOZITŮ 2018
(odborný kurz)

26. január 2018 Brno www.szk.fce.vutbr.cz

Nestmelené a hydraulicky 
stmelené vrstvy vozoviek 
(9. konferencia)

február 2018
Podbanské, 

Grand Hotel Permon

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

Konferencia je zameraná na problematiku (terminológia, označovanie, navrhovanie, 
zloženie, zhotovovanie, skúšanie, legislatíva...) technológii cestného staviteľstva.
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IX. Odborný seminár SZVK
február alebo marec 

2018
Vyhne, 

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

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

Technologie 
(15. konferencia)

marec – apríl 2018 Jihlava 
Česká betonářska společnost ČSSI, Praha
(cbsbeton@cbsbeton.eu, 
+420 775 124 100)

RECYCLING 2018 
(23. ročník konferencie)

apríl 2018
Brno,

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

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

Cestársky deň
(odborný seminár 
– v spolupráci so SZVK)

jún 2018
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.

EXPO Mokrá
(12. ročník 
medzinárodného veľtrhu)

19. – 21. jún 2018 Lesní lom Těžební unie, Brno
(Mgr. Monika Praženková, 
+420/5 45 193 411,
prazenkova@tezebni-unie.cz)Medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný a úpravnícky prie-

mysel a stavebníctvo.

VÝROBA BETÓNU 2018
(odborný seminár)

3. – 5. október 2018
Štrbské Pleso, 

Hotel Patria Slovenská asociácia výrobcov 
transportbetónu, Bratislava
(Ing. Pavol Kňaze, CSc., 
0903 757 519,
savt@savt.sk)

Seminár zameraný na nové materiály pre výrobu betónu a nové možnosti použitia 
betónu v praxi, na nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri 
dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP. Novinky v oblasti leg-
islatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

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

celoročne podľa dohody

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