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PRÍHOVOR PREDSEDU SZVK

Ing. Ľudovít Kováč,
predseda SZVK

Vážení členovia SZVK a ostatní čitatelia nášho časopisu.

Som rád, že sa vám môžem prihovoriť začiatkom roka, 
v ktorom naše združenie oslavuje 20. výročie svojho vzniku. 
Založené bolo 21. apríla 1998 v Košiciach ako samostatné 
odborné a neziskové spoločenstvo právnických osôb zame-
raných na oblasť výroby drveného a ťaženého kameniva. 
Časom k výrobcom pribudli aj dodávatelia strojov a potreb-
ných technológií. Pri tejto príležitosti organizujeme slávnost-
né stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 8. 6. 2018 o 16.00 hod. 
v Dome umenia v Košiciach, kde budem mať možnosť 
s mnohými z vás sa stretnúť a v príjemnej atmosfére zaspo-
mínať a porozprávať sa aj o ďalšom smerovaní združenia.

Roky končiace osmičkou boli v našom štáte často výni-
močné a nasmerovali náš vývoj vždy určitým smerom, či už 
to bol rok 1948, 1968 alebo 1988. Niečo podobné zažívame 
aj v tomto roku. Desaťtisíce ľudí na námestiach sú prejavom 
silnej občianskej spoločnosti, snahy ľudí ovplyvňovať verej-
né veci a boja za lepšiu a slušnejšiu spoločnosť. Je len smut-
né, že iniciatívu "Za slušné Slovensko" naštartovala až vražda 
investigatívneho reportéra a jeho snúbenice. Pokojné protes-

ty sú dôkazom toho, že slušné Slovensko nie je len fráza. 
Nesú so sebou silnú myšlienku. A tou je slušnosť a nesko-
rumpovaná politika.

Teraz je potrebná značná dávka sebareflexie politických 
špičiek, aby sme v tom slušnom duchu vedeli kontinuálne 
pokračovať a neskĺzli sme len do roviny hľadania vinníkov za 
súčasný stav.

Čo sa týka stavebníctva a hlavne dobudovania cestnej 
infraštruktúry, pomaly ale predsa sa to hýbe správnym sme-
rom. Na tak často spomínanej D1 je v súčasnosti vo výstavbe 
5 úsekov. Po viac ako dvoch rokoch sa konečne znovu roz-
behnú práce na úseku Ivachnová – Hubová. Po Košice ostá-
va spustiť už len úsek Turany – Hubová, kde prebieha proces 
EIA. Na rýchlostných cestách je vypísaná súťaž na zhotovite-
ľa na 3 úsekoch a ďalšie sa pripravujú. K tomu treba ešte 
zahrnúť PPP projekt Bratislavský obchvat a trend postupné-
ho zvyšovania spotreby stavebného kameňa môže pokračo-
vať. Pre informáciu prikladám spotrebu stavebných surovín 
od roku 2013 z výročnej správy HBU.

Prajem našim členom, ku ktorým táto zvýšená spotreba 
ešte nedorazila, aby sa tak stalo v čo najkratšom čase a všet-
kým úspešný podnikateľský rok.

Zdar Boh!
Ing. Ľudovít Kováč

jednotka 2013 2014 2015 2016 2017

Stavebné suroviny kt. 21 008 24 613 29 257 25 556 27 965
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AKTUALITY SZVK

Kancelária SZVK informuje

Ing. Eduard Duda,
výkonný tajomník 

Činnosť SZVK sa riadi plánom práce. Ako je už známe, SZVK 
presadzuje dodržiavanie pravidiel „Etického kódexu“ u všetkých 
výrobcov kameniva na Slovensku, aby sa tak vytvorilo rovnaké 
podnikateľské prostredie v tomto významnom odvetví národného 
hospodárstva.

V hodnotenom období SZVK usporiadalo dva odborné seminá-
re. Konkrétne v dňoch 9. - 10. 11. 2017 sa konal XIX. odborný 
seminár v Novom Smokovci. Záštitu nad týmto odborným seminá-
rom prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.   

XIX. odborný seminár mal za úlohu, podľa schváleného ročné-
ho plánu na rok 2017 podporovať vzdelávanie členov, zároveň 
vytvoriť priestor pre konzultácie všetkých zúčastnených strán, 
ktorých sa ťažba a následné spracovanie kameniva týka. 

Odborné prednášky boli zamerané hlavne na: 
- Surovinovú politiku SR 

- Aktuálny stav banskej legislatívy a vybrané poznatky z čin-

nosti Hlavného banského úradu a obvodných banských 
úradov SR 

- Geologické štruktúry, nerastné suroviny a životné prostredie 

- Využitie kameniva v činnosti Slovenského vodohospodár-
skeho podniku 

- Pozemkové úpravy, sceľovanie pozemkov, súvisiaca legisla-
tíva 

- Spôsob uzatvárania a podmienky nájmu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesov 
Slovenskej republiky, š.p., na účely dobývania nerastov 

- Kontrolná činnosť vykonávaná odbormi inšpekcie ochrany 
vôd

Už pravidelnou súčasťou tohto odborného podujatia sú aj pre-
zentácie firiem, konkrétne sa ich teraz zúčastnilo formou výstavko-
vých stolov 12 firiem a formou prednášky 5 firiem.
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Kancelária SZVK informuje

Ďalší odborný seminár, sa konal pod záštitou predsedu 
Hlavného banského úradu dňa 12. 4. 2018 vo Zvolene, so zame-
raním na uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov na 
zaistenie BOZP a BP a aktuálnych ďaľších predpisov súvisiacich 
s BČ a ČVBS, v nadväznosti na praktické skúsenosti z týchto čin-
ností.

Odborné prednášky boli zamerané na:
- Aktuálny stav banskej legislatívy a vybrané poznatky z čin-

nosti Hlavného banského úradu a obvodných banských 
úradov SR 

- Pracovná úrazovosť 2017 v obvode pôsobnosti Obvodného 
banského úradu Bratislava a jej porovnanie s predchádzajú-
cim obdobím

- Analýza činnosti Hlavnej banskej záchrannej stanice 
a Závodnej banskej záchrannej stanice v obvode OBÚ BA

- Havarijné plány

- Aktuálna dokumentácia k zaisteniu BOZP a BP v predvýrobe

- Vývoj pracovnej úrazovosti v úradnom obvode OBÚ 
v Spišskej Novej Vsi za roky 2013-2017

- Nedostatky zisťované pri razení tunelov z banského pohľadu

- Nedostatky zisťované pri razení tunelov z pohľadu strojných 
a elektrických zariadení

- Nové poznatky v úradnej činnosti pri povoľovaní a výkone 
trhacích prác

- Bilancia výkonu hlavného dozoru v oblasti elektrických 
zariadení

- Odvodňovanie lomov a čerpanie banských vôd

- Vyvlastňovanie nehnuteľností pri banskej činnosti

Rok 2018 je pre nás významný predovšetkým z hľadiska 
pôsobnosti SZVK, nakoľko slávime 20. výročie založenia SZVK. 

Začiatok činnosti SZVK bol poznamenaný malou dôverou 
ťažobných podnikov v existenciu tohto Združenia. Táto skutočnosť 
však nikoho neodradila a dnes je zrejmé, že myšlienka združiť 
ťažiarske spoločnosti bola veľmi prospešná. Mnohí z vás si iste 
s obľubou zaspomínajú na tieto začiatky SZVK.

Ing. Eduard Duda, 
výkonný tajomník a člen Rady združenia



8
1 / 2018www.szvk.sk

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S UEPG

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

UEPG

V tomto čísle časopisu som by som vám rada priblížila základné 
informácie z diania UEPG v roku 2017. Zdrojom informácií je 
Výročná správa UEPG za rok 2016 - 2017. Tento dokument, ale aj 
mnohé ďalšie sú k dispozícii na web-stránkach http://www.uepg.
eu/publications

Krátke info o ťažbe kameniva a UEPG:
- UEPG má členov v 27 krajinách
- Sektor ťažby kameniva je najväčším sektorom v rámci ne -

energetického ťažobného priemyslu (počet prevádzok, spo-
ločností, zamestnancov, ale aj množstvo vyrobených ton)

- Sektor ťažby kameniva zahŕňa cca 15 000 spoločností 
(najmä malé a stredné podniky), 26 000 prevádzok 
a cca 200 000 zamestnancov (vrátane dodávateľov)

- Priemerná potreba kameniva je cca 5 ton na obyvateľa 
ročne

- Ročná spotreba kameniva v Európe je cca 2,7 miliardy ton, 
čo reprezentuje ročný obrat cca 15 miliárd €.

- Po vode a vzduchu je kamenivo najpoužívanejším materiá-
lom. A preto UEPG nerieši otázku, či používať kamenivo, ale 
ako používať kamenivo čo „najudržateľnejším“ spôso-
bom.

Úspechy UEPG v roku 2016-2017:
• UEPG preskúmalo balík legislatívy obehového hospodárstva 

zverejnený 2. decembra 2015 vrátane pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov k existujúcej rámcovej smernici EÚ 
o odpade. Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu prijalo 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v marci 2017, v ktorom 
p. Simona Bonafé, poslankyňa európskeho parlamentu 
(S & D, Taliansko) splnomocnila UEPG na vstup do rokovania. 
UEPG uverejnilo svoje stanovisko k návrhom a zmenám v rámci 
smernice o odpade a skládkach a bolo tak predložených 1100 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a kompromisných 
zmien a doplnení Európskemu parlamentu.

• V decembri 2016 Európska komisia uverejnila hodnotenie EÚ 
o kontrole vhodnosti Smernice o vtákoch a biotopoch. 
Vypracované závery potvrdili, že v oblasti biodiverzity zostali 
smernice relevantné a vhodné pre daný účel. Avšak pre 
dosiahnutie ich cieľov je potrebné zabezpečiť podstatné zlep-
šenie procesov. Vzhľadom na zlepšenie implementácie smer-
níc Natura 2000, Európska komisia vypracovala akčný plán 
a uverejnila plán EÚ, v ktorom sa identifikujú hlavné výzvy 
a činnosti. UEPG poskytla Európskej komisii svoje prvé reakcie 
a odporúčania. Odporúčania UEPG sa zameriavali na potrebu 
väčšej flexibility a pružnejšieho prístupu k riadeniu biodiverzity 
s odkazom na možné riešenia, ktoré poskytuje UEPG. 
Priemysel môže poskytnúť napríklad koncept "Dočasnej príro-
dy" („Temporary Nature“). UEPG zdôraznilo, že ťažobný prie-
mysel kameniva je dôveryhodným partnerom a súčasťou rieše-
nia na zlepšenie ochrany prírody v Európe, čo bolo zohľadnené 
v akčnom pláne EÚ uverejnenom v apríli 2017.

• Výsledky hlásenia NEPSI 2016 preukázali trvalý záväzok 
k sociálnemu dialógu EÚ. Vďaka členom UEPG sa podávanie 
správ o sektore ťažby kameniva ďalej zlepšovalo. Reakcia 
Európskej komisie na NEPSI bola tiež pozitívna. V máji 2016 
vydala Európska komisia návrh na zahrnutie činnosti "Práca 
zahŕňajúca vystavenie prachu dýchateľného kryštalického kre-
míka vytvorenému pracovným procesom" do Prílohy I k smerni-
ci o karcinogénoch a mutagénoch so záväzným limitom vysta-
venia pri práci v koncentrácii 0,1 mg / m3 v prílohe III k smerni-
ci. Návrh tiež uznal NEPSI ako cenný nástroj na doplnenie 
regulačných požiadaviek a na podporu efektívnosti implemen-
tácie. UEPG prispelo k posilneniu uznania výhod NEPSI ako 
dohody medzi inštitúciami a partnermi EÚ v rámci legislatívnych 
procesov.

• UEPG prispelo k vypracovaniu protokolu EÚ o riadení staveb-
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UEPG

ných a demolačných odpadov poskytlo kľúčové informácie. 
Protokol bol uverejnený v novembri 2016 a oficiálne schválený 
UEPG.

• UEPG ocenilo 41 účastníkov na prestížnom ceremoniáli 
16. novembra 2016 v bruselskom Centre umeleckých diel 
a ukázalo tak, že producenti kameniva majú záujem o trvalo 
udržateľný rozvoj. V roku 2017 oslávilo UEPG svoje 30. výro-
čie. Od roku 1987 UEPG rastie, zviditeľňuje sa, v rámci napre-
dovania spolupracuje s inštitúciami EÚ, mimovládnymi organi-
záciami a partnermi, čo dokazuje, že kamenivo je nevyhnutné 
pre zabezpečenie rastu a bývania v Európe, štandardov, miest-
nej zamestnanosti a udržateľnosti.

Ekonomický rozvoj a ukazovatele:
Súčasťou výročnej správy UEPG sú aj zaujímavé štatistické 

údaje, ktoré sú k dispozícii aj v samostatnej časti web-stránky 
UEPG: http://www.uepg.eu/statistics; čo je riešené v samostat-
nom článku tohto časopisu.

Vízie, poslanie, základné hodnoty a ambície UEPG
• Aplikovať a dodržiavať tie najlepšie postupy v oblasti bezpeč-

nosti a ochrany zdravia vo všetkých našich procesoch s cieľom 
dosiahnuť "nulovú úrazovosť" pre všetkých zamestnancov, 
dodávateľov, subdodávateľov a návštevníkov priemyslu.

• Zabezpečiť udržateľný prístup k primárnym miestnym zdrojom, 
s ohľadom na dopravu a efektívne využitie pozemkov tak, aby 
ťažba kameniva bola uznaná za činnosť vo verejnom záujme 
s rovnakou prioritou, ako napríklad poľnohospodárstvo, lesníc-
tvo, ochrana prírody a ochrana vôd.

• Prispieť k rozvoju obehového hospodárstva prostredníctvom 
efektívneho využívania zdrojov, recyklácie a rekultivácie ťažob-
ných priestorov s cieľom preukázať prínos ťažby kameniva 
k obehovému hospodárstvu.

• Pomôcť pri zlepšení a zjednodušení procesov plánovania vyu-
žitia územia a surovinovej politiky s cieľom optimalizácie pláno-
vania ťažby kameniva.

• Vytvárať a udržiavať rovnaké podmienky pre každého prostred-
níctvom dôslednej implementácie legislatívy EÚ, prípadne 
miestnych právnych predpisov. 

• Podporiť zlučiteľnosť procesu ťažby kameniva s ochranou 
životného prostredia a pomôcť členom UEPG dosiahnuť stav 
zodpovednej ťažby kameniva. Ťažba kameniva by nemala byť 
automaticky zakázaná z environmentálnych dôvodov.

• Zlepšiť informovanosť verejnosti o ťažbe kameniva a prezento-
vať ju ako činnosť prospešnú pre spoločnosť. Pomôcť členom 
UEPG v rámci kampane na podporu vzťahov s verejnosťou, aby 
sa dosiahlo pozitívne vnímanie a výhody tohto sektoru pre spo-
ločnosť.

• Presadzovať pridanú hodnotu ťažby kameniva pre miestne 
komunity s cieľom povzbudiť členov UEPG, aby uskutočňovali 
verejné podujatia, rozvíjali komunikačné nástroje a školenia 
v oblasti PR.

• Predstaviť verejnosti ťažobný priemysel ako oblasť, ktorá ponú-
ka atraktívne kariérne príležitosti najmä mladým ľuďom 
a pomôcť členom UEPG zvýšiť povedomie v oblasti vzťahov 
s verejnosťou, pracovných agentúr a rodovej rovnosti v zamest-
návaní.

• Zabezpečiť kvalitné dodávky produktov a služieb tak, aby bol 
priemysel ťažby kameniva uznávaný ako dôveryhodný a zodpo-
vedný partner vo všetkých odberateľských odvetviach, najmä 
v odvetví výroby betónu a asfaltu.

Zdroj: 
web-stránky UEPG, mailová komunikácia s UEPG.
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UEPG

TRANSPORTBETÓN NA SLOVENSKU A VÝZNAM 
KAMENIVA PRI ZVYŠOVANÍ JEHO KVALITY

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

Úvod
Po cemente je najdôležitejšou zložkou betónu kamenivo, pre-

to požiadavky na jeho kvalitu sú v trvalej pozornosti všetkých vý-
robcov transportbetónu, obzvlášť v období keď neustále rastú 
požiadavky na kvalitu vytváraných stavebných diel. Odhaduje sa, 
že v roku 2017 bolo na Slovensku len na výrobu transportbetónu 
spotrebovaných 4,5 až 4,8 milión ton kameniva.

Charakteristika výroby betónu na Slovensku
Údaje o celkovej výrobe betónu na Slovensku nie sú komplex-

ne štatisticky sledované (sledovaná je len menšia časť výroby 
transportbetónu a prefabrikovaného betónu) a preto pre cha-
rakterizovanie situácie v betóne sú spravidla používané údaje 
o transportbetóne, ktorý predstavuje rozhodujúci podiel betónu 
vyrábaného na Slovensku a údaje o ňom sú sledované členmi 
Slovenskej asociácie výrobcov kameniva (SAVT). U členov Európ-
skej aso ciácie výrobcov transportbetónu (ERMCO) sa odhaduje, 
že do výroby transportbetónu ide v jednotlivých členských kraji-
nách rôzne percento celkovej spotreby cementu v danej krajine 
(23 až 87 %) – priemerne je to v krajinách - členoch ERMCO pri-
bližne 50 %. Odhadujeme, že na Slovensku je táto hodnota rovná 
cca. 40 – 43 %. Vychádzajúc z tejto hodnoty je potom možné 
odhadnúť celkovú predpokladanú výrobu transportbetónu na Slo-
vensku.

Transportbetón na Slovensku prekonal v minulých rokoch 
ťažké roky krízy v stavebníctve, pričom dosiahol dno svojej pro-
dukcie v roku 2014. Vrchol produkcie transportbetónu na Slo-
vensku sa dosiahol ešte v roku 2008, keď výroba predstavovala 
cca. 3,7 mil. m3. Vtedy sa aj zaznamenala doteraz historicky naj-
vyššia výroba transportbetónu na jedného obyvateľa Slovenska – 
0,69 m3 / obyvateľ. Odhad vývoja výroby transportbetónu na Slo-
vensku v rokoch 2008 až 2017 je uvedený na obr. 1. Presné údaje 
o výrobe transportbetónu u členov SAVT sú sledované od roku 
1995 (keď bola založená SAVT).

Čo sa týka súčasnej spotreby transportbetónu na 1 obyvate-
ľa patrí Slovensko do skupiny krajín tvoriacich tretinu s najnižšou 
spotrebou transportbetónu medzi členmi ERMCO. U členov ERM-
CO bola v roku 2016 priemerná spotreba – 0,7 m3 / obyvateľ, ale 
u členov ERMCO z krajín EÚ bola podstatne nižšia – len 0,5 m3 /
obyvateľ. Prehľad výroby transportbetónu na 1 obyvateľa u členov 
ERMCO je uvedený na obr. 2. Našťastie podstatný nárast výroby 
transportbetónu na Slovensku v roku 2017 (nárast na odhadova-
ných cca. 2,4 mil.m3, čo znamená priemernú spotrebu 0,44 m3/
obyvateľ), pravdepodobne podstatne posunie Slovensko smerom 
k priemeru (a Slovensko bude tak pravdepodobne na čele tejto 
tretiny členských krajín ERMCO s najnižšou spotrebou transport-
betónu).

Rast výroby transportbetónu v roku 2017 má predpoklad po-
kračovať aj v roku 2018 (aj keď pravdepodobne s nižším tempom) 
a odrazí sa aj na ďalšom zvýšení spotreby kameniva na jeho vý-
robu. Svedčia o tom mnohé rozostavané veľké stavebné sústavy 
objektov a aj pokračujúca výstavba diaľnic a tunelov. Dá sa pred-
pokladať, že to prinesie aj mierne zvýšenie priemernej ceny kame-
niva na Slovensku v roku 2018, nakoľko cena kameniva do betónu 
je spravidla vyššia ako cena kameniva používaného na podklady 
ciest a pod.

Požiadavky výrobcov transportbetónu na kvalitu vyrába-
ného kameniva

Vo výrobe transportbetónu na Slovensku a v jeho dosahovanej 
kvalite majú rozhodujúci význam veľkí, na výrobu transportbetó-
nu špecializovaní výrobcovia transportbetónu. V minulom roku sa 
podarilo, po prvýkrát v histórii výroby transportbetónu na Sloven-
sku, dosiahnuť jednému výrobcovi transportbetónu – spoločnos-
ti ZAPA beton SK, s.r.o., Bratislava, výrobu transportbetónu viac Obr. 1 Vývoj výroby transportbetónu na Slovensku od roku 2008

Obr. 2 Výroba transportbetónu na jedného obyvateľa u členov ERMCO 
(r. 2016)
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ako 500 tisíc m3 za rok. Sieť výrobcov betonární veľkých výrobcov 
transportbetónu po Slovensku je však doplnená veľkým počtom 
malých výrobcov transportbetónu, celkový počet výrobní trans-
portbetónu na Slovensku presahuje číslo 300. Týmto v oblasti 
výroby transportbetónu bolo vytvorené veľmi silné konkurenčné 
prostredie, ktoré počas krízy v stavebníctve vytvorilo enormný 
tlak na znižovanie cien transportbetónu. Toto spôsobilo, že ceny 
transportbetónu v niektorých oblastiach Slovenska sa už dostali 
na hranicu únosnosti a niekedy už aj pod túto hranicu. Preto sna-
ha výrobcov transportbetónu o šetrenie nákladov pri jeho výrobe, 
v súčasnom období zostreného konkurenčného prostredia priná-
ša často aj tlaky na znižovanie cien dodávaného kameniva od vý-
robcov kameniva na Slovensku.

Ceny vyrábaného transportbetónu u členov ERMCO sú značné 
rozdielne (tieto ceny nie sú priemerné ceny za celú krajinu, pretože 
tieto sa nedajú zistiť, ale sú to priemerné ceny za členov národnej 
asociácie výrobcov transportbetónu v danej krajine - cena je vrá-
tane dopravy transportbetónu). Na obr. 3 sú uvedené priemerné 
ceny transportbetónu dosiahnuté u členov ERMCO v roku 2016. 
Najvyššie ceny sa dosahujú v severných krajinách Európy. Tu tre-
ba uviesť, že na výšku cien transportbetónu vplývajú hlavne ceny 
vstupných surovín. Treba tiež uviesť, že sú to priemerné ceny čle-
nov národných asociácií výrobcov transportbetónu – ich členovia 
vyrábajú spravidla najnáročnejšie druhy betónov a preto uvádzané 
priemerne ceny sú určite nad priemernou cenou transportbetónu 
v danej krajine.

Používanie európskej normy Eurokódu 2 pri projektovaní sta-
vieb na Slovensku sa prejavilo aj požiadavkou na dosahovanie 
predpísanej hodnoty modulu pružnosti u vyrábaného betónu (kto-
rého hodnota sa dovtedy len odvodzovala z pevnosti betónu v tlaku 
a projektanti ju vo svojich projektoch uvádzali ako skutočne dosa-
hovanú hodnotu). Medzitým však praktické poznatky z výsledkov 
skúšok ukázali, že hodnoty modulu pružnosti betónu odvodzova-
né z pevnosti betónu v tlaku sú vo väčšine prípadov vyššie ako 
skutočne dosahované hodnoty modulu pružnosti na konkrétnom 
betóne. Preto veľmi dôležitou zložkou betónu pre dosiahnutie po-
žadovanej hodnoty modulu pružnosti betónu sa stalo kamenivo 
vyššej kvality, s väčšími hodnotami Dmax, čo v takých prípadoch 
úplne zmenilo potrebnú skladbu kameniva pri výrobe betónu.

Zvyšujú sa tiež požiadavky na kamenivo, ktoré sa používa na 
výrobu čerpaného betónu. V súčasnosti predstavuje u členov 
SAVT čerpaný betón 46 %, u členov ERMCO sa v priemere čerpá 
45,2 % (rok 2016) z celkovo vyrobeného transportbetónu - pozri 
obr.4 a v najvyspelejších krajinách sa čerpá až 70 - 80 % všetkého 

vyrobeného transportbetónu. Dá sa preto oprávnene očakávať, 
že objem čerpaného betónu sa bude v budúcich rokov na Sloven-
sku výrazne zvyšovať. Aby bol betón dobre čerpateľný je veľmi 
dôležité, aby sa u prírodného ťaženého kameniva do frakcie ka-
meniva 0/4 mm a 4/8 mm nepridávali predrvované zrná kameniva 
(vznikajúce predrvením kameniva s väčším maximálnym zrnom). 

Pokiaľ sa tieto zrná do uvedených frakcií kameniva pridávajú je 
potrebné, aby sa ich podiel v kamenive od jednej dodávky k druhej 
výrazne nemenil (nie je možné raz pridať 5 %, potom 15 % alebo 
40 %). Ak podiel predrvovaných zŕn v kamenive kolíše, spôsobu-
je to veľké problémy pri čerpaní betónu, dokonca to môže úplne 
znemožniť jeho čerpanie, čo prináša vážne problémy na stavbách 
(vrátane postihov výrobcov transportbetónu, ktoré sú v takom prí-
pade značne vysoké). Obdobne na čerpateľnosť betónu má veľký 
vplyv množstvo tvarovo nevhodných zŕn kameniva; zvýšený a hlav-
ne výrazne sa meniaci podiel týchto zŕn v kamenive spôsobuje 
veľké problémy pri čerpaní betónu (pričom po granulometrickej 
stránke môže toto kamenivo stále vyhovovať).

Výrobcovia betónu často požadujú, aby krivka zrnitosti dodá-
vaného kameniva bola zúžená oproti krivke zrnitosti predpísanej 
v príslušných normách (teda aby sa znížili rozptyly prepadov na 
jednotlivých sitách - charakterizujúce množstvo zŕn danej frakcie 
v kamenive). Zvlášť je to dôležité u pohľadového betónu, ktoré-
ho používanie sa aj na Slovensku postupne zvyšuje. Pre podporu 
jeho využitia v stavebných konštrukciách a hlavne pre jeho správ-
nu aplikáciu a spôsob zhotovenia vydala Slovenská asociácia vý-
robcov transportbetónu „Smernicu pre pohľadový betón“, ktorá 
sa postupne začína stávať aj meradlom požiadaviek na pohľadový 
betón (často je aj súčasťou obchodno-dodávateľských zmlúv).

Prax ukazuje, že je potrebné ešte vyvinúť aj veľa úsilia 
v správnom uplatňovaní revidovanej európskej normy pre betón 
STN EN206 v projektoch stavieb (správne uplatňovanie požiada-
viek na betón, čo sa týka predpisovaných stupňov odolnosti voči 
vplyvom okolitého prostredia, ale tiež napr. správne predpisovanie 
požadovanej konzistencie betónu – toto všetko sa odráža na vý-
slednej cene 1 m3 transportbetónu). Pre tieto účely SAVT vyda-
la malé publikácie usmerňujúce správne používanie revidovanej 
normy STN EN206 pre betón a tiež správny postup pri betonáži 
a ošetrovaní betónu, tieto publikácie sú propagované medzi pro-
jektantmi a spoločnosťami realizujúcimi stavebné diela.

Výroba základných stavebných materiálov akými sú betón, ce-
ment a kamenivo v minulom období prekonala ťažké obdobie. Ako 
ukazuje obr. 5, ani skoro po 10 rokoch sa nepodarilo dosiahnuť 
úroveň ich produkcie, ktorá vrcholila v roku 2008. Uvádzané údaje 

Obr.3 Priemerná cena 1 m3 transportbetónu (vrátane dopravy) 
u členov ERMCO (r. 2016)

Obr. 4 Percento čerpaného transportbetónu z jeho celkovej výroby 
u členov ERMCO (r. 2016)
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sú úplne presné pri kameniva, kde ich zhromažďuje HBÚ (zatiaľ 
nie sú dostupné údaje za rok 2017, ale v roku 2017 sa očakáva 
výrazný nárast spotreby kameniva). Pri cemente a transportbetóne 
ide o odhady (napr. pri transportbetóne sú údaje na základe kvali-
fikovaných odhadov SAVT). Z uvedeného obrázku tiež vyplýva, že 
spotreba kameniva je výrazne ovplyvňovaná aj začiatkom výstavby 
určitých úsekov diaľnic, prípadne veľkých priemyselných závodov 
(napr. v roku 2017 bude spotreba kameniva výrazne ovplyvnená 
výstavbou závodu „Jaguar Land Rover“ v Nitre).

Záver
Výroba transportbetónu je jednou z dôležitých oblasti spotreby 

kameniva na Slovensku. Preto vývoj situácie v priemysle trans-
portbetónu na Slovensku  výrazne vplýva aj na kameňopriemysel 
Slovenska. Stúpajúce nároky na kvalitu transportbetónu sa pre-
mietajú aj do zvýšených nárokov výrobcov transportbetónu na do-
dávané kamenivo.
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Obr. 5 Vývoj spotreby cementu, transportbetónu a kameniva 
na Slovensku (odhad)
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Abstract
The paper reports about the results of the project MINATURA 

2020 and the definition of the new category of mineraldeposits 
– the Mineraldeposits of Public Importance (MDoPI). The reisem-
phasized the general opposition of public against mineral exploita-
tion  in Slovakia. It causes thatrecently the only chance to launch 
a new mining activity ispossible only in the region swith old mining 
tradition.

Keywords: mining, mineraldeposits, environmentalprotection, 
socialimpact

Úvod
Rozvoj európskeho priemyslu a zabezpečovanie spoločen-

ských potrieb vyžaduje  efektívnu ťažbu ložísk nerastných surovín 
na území jednotlivých členských a asociovaných štátov Európskej 
únie (EÚ). V prípade nedostatkových surovín je dôležité, aby ťažba 
nebola obmedzovaná, či dokonca znemožnená prípadnými menej 
kvalifikovanými rozhodnutiami, odvolávajúcimi sa napr. na menej 
podložené environmentálne riziká, či negatívny dopad na infraš-
truktúru, a to nezriedka ešte v štádiu prieskumných prác.

Európska komisia prostredníctvom Generálneho riaditeľstva 
pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podni-
ky – DG GROWTH – rozhodla o potrebe zadefinovania kategó-
rie Ložísk nerastov verejného významu (Mineral Deposits of 
Public Importance - MDoPI), čomu mal napomôcť trojročný pro-
jekt (1. 2. 2015 – 31. 1. 2018) MINATURA 2020 „Developing a 
conceptfor a European minerals deposit framework“ na platforme 
programu EÚ HORIZON 2020. Medzinárodným koordinátorom 
projektu (grant č. 642139) bol Dr. GuenterTiess z agentúry MinPol 
- Agency for International Minerals Policy, Rakúsko. Riešiteľskou 
organizáciou za Slovensko bol Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra (ŠGÚDŠ).

Dosiahnuté výsledky riešenia medzinárodným riešiteľ-
ským kolektívom

Výsledky trojročného riešenia problematiky Ložísk nerastov 
verejného významu celým konzorciom projektu MINATURA 2020 
(t. j. všetkými zapojenými štátmi) sú zosumarizované podľa jednot-
livých pracovných balíkov riešenia (Work Package – WP).

Riešenie projektu medzinárodným riešiteľským kolektívom malo 
za cieľ vyvinúť najprv koncepciu a metodológiu - tzv. harmonizo-
vaný mapovací rámec (Harmonized Mapping Framework; HMF) 

- t. j. čo všetko a v akom rozsahu by sa malo zahrnúť do hod-
notiaceho procesu, ktorého výsledkom malo byť definovanie 
a následná ochrana Ložísk nerastov verejného významu 
(MDoPI). Z detailného pohľadu išlo o:

- Preskúmanie možných konfliktov záujmov medzi baníctvom 
a inými potenciálnymi spôsobmi využitia územia realizáciou analýz 
a interpretácií na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej a ce-
loštátnej) a zostavením možných budúcich scenárov.

- Ustanovenie detailných kvalifikačných podmienok (Qualifying-
Conditions) pre vytvorenie vhodného mapovacieho rámca (HMF) 
a klasifikáciu MDoPI na regionálnej, národnej a celoeurópskej 
úrovni. Preskúmanie a definovanie vhodných legislatívnych krokov 
pre ochranu MDoPI.

- Otestovanie a demonštrovanie vyvinutej metodológie na via-
cerých územiach a v rôznych mierkach (lokálnej, regionálnej, ce-
loštátnej a celoúniovej), zohľadňujúc rozdielne politické scenáre 
s cieľom zabezpečiť funkčnosť a prenosnosť metodológie medzi 
členskými štátmi EÚ.

V prvom pracovnom balíku (WP1) - Posúdenie využitia úze-
mia – boli na testovaných územiach v Portugalsku, Maďarsku, 
Taliansku, Poľsku, Slovinsku, Švédsku a Veľkej Británii identifi-
kované potenciálne zdroje nerastných surovín vo vzťahu k súčas-
nému a budúcemu využitiu územia, t. j. z pohľadu možnej exis-
tencie aj iných (konkurenčných) spôsobov využitia konkrétneho 
územia. Aplikáciou softvéru QUICKScan a iCLUE modelovania 
bola pre testované štáty a oblasti vytvorená časová séria máp, zo-
brazujúcich využitie územia v rokoch 2012, 2020, 2030, 2040 
a 2050 (Cormont et al., 2016, 2017), ktorá zvýraznila potenciálne 
konfliktné zóny, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s budúcou ťaž-
bou nerastných surovín.

Výsledkom modelovania bolo zistenie, že najväčšou prekážkou 
budúceho rozvoja banských aktivít je urbanizácia, t. j. postupné 
zväčšovanie rozlohy zastavaných oblastí. Na druhej strane - zväč-
šovať sa bude aj plocha neobhospodarovanej pôdy, čo (1) môže 
poskytnúť priestor pre ťažbu ložísk nerastných surovín (ak by sa 
tam nachádzali), ale tiež (2) môže byť predmetom záujmu rôznych 
združení ochrany prírody a krajiny, ktoré tam naopak môžu brániť 
potenciálnej ťažbe nerastných surovín. Použitá metodika predik-
cie budúceho využitia územia – až do roku 2050 - umožňuje za-
definovať strategické priority, t. j. či na predmetnom území bude 
možná ťažba nerastných surovín, alebo prioritu bude mať iné vy-
užite územia.
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V druhom pracovnom balíku (WP2) - Vytvorenie harmonizo-
vaného mapovacieho rámca (HMF) pre identifikáciu, určenie 
a ochranu MDoPI boli zadefinované MDoPI na európskej, ná-
rodnej a regionálnej úrovni. Prvá verzia definície Ložiska neras-
tu verejného významu bola schválená na pracovnom zasadaní 
v Dreistettene (Rakúsko) 21. 1. 2016: Ložisko nerastu je verej-
ne významné, keď dostupné informácie potvrdzujú, že jeho 
dlhodobo udržateľná ťažba môže poskytnúť ekonomický, 
sociálny alebo iný úžitok pre EÚ (alebo členské štáty, alebo 
konkrétny región / obec).

Ložiská nerastov verejného významu sa členia do troch kategó-
rií: 

(a) MDoPI-EU - Ložiská nerastov verejného významu 
v celoeurópskom meradle reprezentujú ložiská kritic-
kých surovín (Sb, Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, PGM, REE, 
Ta, W rudy, grafit, fluorit), a tiež ložiská ďalších rúd;

(b) MDoPI-CL - Ložiská nerastov verejného významu na 
úrovni jednotlivých štátov zahrňujú ložiská nasledovných 
surovín: barit, bentonit, bór, bróm, žiaruvzdorné íly, diato-
mit, dolomit, živce, sadrovec, jód, kaolín, vápenec, magne-
zit, perlit, fosfáty, kremeň, sklársky piesok, síra, draselná 
a kamenná soľ, talk, zirkón, atď.

(c) MDoPI-RL - Ložiská nerastov verejného významu re-
gionálnej úrovne: ložiská piesku, štrku, drveného kameniva 
a tehliarskej hliny.

Zaradenie niektorého konkrétneho ložiska do kategórie MDo-
PI je multikriteriálne, t. j. berie do úvahy všetky relevantné krité-
riá - geologické, ekonomické, sociálne, environmentálne a faktor 
územného plánovania. Spočiatku geologické a sociálne kritérium 
absentovalo (považovalo sa za menej dôležité). Tieto dve kritériá 
boli zaradené do procesu evaluácie pre MDoPI na základe argu-
mentov a tlaku predovšetkým Portugalska a Slovenska na zasa-
daní v Dreistettene (21. 1. 2016) a v Ľubľane (15. – 17. 11. 2016).

Navrhnutá metodika sa stretla s kritikou kvôli nedostatku exakt-
nosti a kompatibility medzi jednotlivými štátmi EÚ. Z toho dôvodu 
portugalský a poľský riešiteľský kolektív vypracovali metodi-
ku matematického hodnotenia jednotlivých kritérií:

Portugalský návrh (Mateuset al., 2017):
- Dostupné geologické informácie pre každú lokalitu (napr. 

výpovedný odkryv, či výskyt nerastnej suroviny so zohľadne-
ním rozdielnej významnosti rozdielnych lokalít rovnakej suro-
viny) tvoria parameter LGK (Level of Geological Knowledge 
– úroveň geologického poznania).

- Ťažba nerastnej suroviny je ohodnotená sústavou kritérií za-
hrňujúcich ekonomický (Ec), environmentálny (Ev) a sociálny 
(SDA) aspekt.

MDoPIr = n LGK + m (Ec + EV+ SDA)

Z dôvodu, že akumulácia nerastných surovín je produktom ge-
ologickej evolúcie (na konkrétnom mieste v dôsledku unikátnych 
metalogenetických procesov), by LGK parametermal byť najdôle-
žitejší, t. j. mal by platiť vzťah n > m. To zohľadňuje aj fakt, že rôzne 
podnikateľské a iné aktivity sa dajú robiť na rôznych miestach, ale 
ložisko je viazané na danú konkrétnu lokalitu – nie je ho možné 
presunúť na iné miesto, t. j. jeho ťažbu realizovať inde. Ak by súčet 
mal dosiahnuť 10, tak pri predpoklade, že n = 5,5, potom m sa 

musí rovnať 1,5. Ak v ideálnom prípade sa každý parameter rovná 
1 (t. j. LGK = Ec = Ev = SDA = 1), relatívna váha ekonomického 
aspektu (Ec), environmentálneho (Ev) a sociálneho (SDA) aspektu 
je 4,5:  

MDoPIr = 5,5 + 4,5 = 10

Poľský návrh (Nieć a Radwanek-Bąk, 2016; Kot-Niewia-
domska, 2017) berie do úvahy štyri kritériá: (1) geologické (zdro-
je a kvalita suroviny), (2) banské podmienky, (3) environmentálne 
obmedzenia, a (4) obmedzenia z dôvodu územného plánovania. 

Každé z týchto štyroch kritérií je hodnotené alfabetickými sym-
bolmi: najvyšší (N), vysoký (W), bežný alebo nízky (Z)

Každé ložisko má priradený štvorpísmenový symbol podľa hod-
notenia jednotlivých štyroch kritérií – napr. NNWN, WNWZ, a pod. 
Každá surovina má symboly zadefinované osobitne, zohľadňujúc 
jej vlastnosti a množstvo zásob.

Návrh šiestich krokov pre jednoduché a efektívne určenie har-
monizovaného mapovacieho rámca uvádza Horváth et al. (2016):

1. Analýza surovinovej politiky a kvalifikovaný odhad budúcich 
požiadaviek na nerastné suroviny z pohľadu ekonomického kon-
textu.

2. Identifikácia potenciálnych budúcich MDoPI (napr. s vy-
užitím vytvoreného algoritmu – obr. 1).

3. Analýza iných (konkurenčných) možností využitia územia po-
tenciálneho budúceho MDoPI.

4. Navrhnutie a vyčlenenie chránených ložiskových území 
(MSAs - Mineral Safeguarding Areas) pre každé budúce MDoPI.

5. Schválenie konkrétnych Ložísk nerastov verejného významu 
(MDoPI) na chránených ložiskových územiach (MSAs).

6. Zahrnutie chránených ložiskových území do územno-pláno-
vacích dokumentov.

Z výsledkov z rokovaní zainteresovaných subjektov, ktoré sa 
uskutočnili v jednotlivých participujúcich štátoch vyplynulo, že 
zrealizovať vyššie uvedených šesť krokov na ceste k zadefi-
novaniu MDoPI v jednotlivých štátoch by predstavovalo enor-
mnú administratívnu záťaž. Preto je vyššie uvedená procedúra 
len nezáväzným doporučením. Záväzné sú len kroky 2 a 4.

Projekt MINATURA 2020 zosumarizoval proces zaraďova-
nia konkrétneho ložiska nerastnej suroviny do kategórie MDoPI 
v obr. 1. Zaradenie ložiska do kategórie MDoPI minimálne v slo-
venských podmienkach má malé šance byť úspešné predovšet-
kým z dôvodu negatívnej akceptácie baníctva verejnosťou (posled-
ne uvádzané kritérium v schéme).
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Obr. 1. Metodika posudzovania jednotlivých ložísk pre ich zaradenie do kategórie Ložísk nerastov verejného významu. Slovenský preklad meto-
diky zosumarizovanej v Brožúre č. 3 tohto projektu. 

Tretí pracovný balík (WP3) - Legislatívny rámec - navrhol me-
todiku inkorporovania koncepcie Ložísk nerastov verejného význa-
mu do národnej/regionálnej/EÚ surovinovej politiky a územného 
plánovania jednotlivých štátov s cieľom vytvoriť spoločnú Európ-
sku víziu pre Ložiská nerastov verejného významu.

Analýza legislatívy 22 európskych štátov/regiónov priniesla 
poznatky o veľkých rozdieloch v ochrane ložísk nerastov a stupni 
previazanosti surovinovej a územno-plánovacej politiky. Vo väčši-
ne európskych štátov je surovinová politika previazaná s územným 
plánovaním, aj keď ložiskám nerastov sa v územných plánoch pri-
sudzuje rôzna váha (Tiess a Murguia, 2016; Tiess et al., 2018).

Ak by všetky členské štáty EÚ identifikovali a definovali MDoPI 
ložiská, vznikla by priestorová databáza, ktorá by umožnila získať 
priehľad o tom, kde sú MDoPI situované, aký je ich surovinový 
potenciál a ako môžu koexistovať s inými spôsobmi využitia úze-
mia. Projekt MINATURA 2020 predostrel aj hypotézu, že by 
priamo európska komisia (EC) spravovala sieť Európskych 
MDoPI ložísk. 

Vo štvrtom pracovnom balíku (WP4) - Prezentovanie a pilotné 
testovanie vyvinutej metodológie v prípadovej štúdii sa metodika 
HMN a MDoPI, vyvinutá vo WP2, testovala v štátoch, uvedených 
pri opise WP1, ale tiež v ostatných členských štátoch EÚ. Vhod-

nosť metodiky bola testovaná zhodnotením potenciálne možných 
konfliktov a prekážok, a tiež z pohľadu celkovej vhodnosti určenia 
MDoPI v danej oblasti.

Implementácia zainteresovaných subjektov do procesu ur-
čovania Ložísk nerastov verejného významu (WP5) pozostávala 
z dialógov reprezentantov všetkých zainteresovaných subjektov na 
lokálnej, regionálnej a EÚ úrovni, vrátane verejnosti, verejnej sprá-
vy a samosprávy, odborníkov z oblasti vedy a priemyslu, územ-
ného plánovania, baníctva a súvisiacej legislatívy. Zrealizovalo sa 
32 národných workshopov za účasti vyše 500 účastníkov. Konšta-
tovalo sa uprednostnenie iniciatívy smerom zhora nadol na úrovni 
EÚ. Očakáva sa, že by to mohlo uľahčiť a zatraktívniť spoluprácu 
rôznych spoločenských sektorov pri vytváraní MDoPI. Na národ-
nej úrovni sa očakáva, že by baníctvo mohlo profitovať z vytvorenia 
celospoločenského povedomia o dôležitosti nerastných surovín 
pre rozvoj spoločnosti.

Výstupom šiesteho pracovného balíka (WP6) - prezentácia 
výsledkov a riešenia projektu - bolo veľké množstvo publikácií, 
prezentácií a propagačných akcií v rámci jednotlivých členských 
štátov EÚ. Mnoho publikačných a prezentačných výstupov je do-
stupných aj na webe, formujúc až celosvetové povedomie o ne-
rastných surovinách. 
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Výsledky riešenia projektu slovenským riešiteľským kolek-
tívom a prínos projektu pre ťažbu nerastných surovín na Slo-
vensku

Medzinárodný koordinátor projektu MINATURA 2020, ale tiež 
zahraniční partneri zdôraznili, že významným prínosom slovenské-
ho riešiteľského kolektívu popri veľkom množstve publikácií a pre-
zentácií boli aj tri slovenské zasadania zainteresovaných subjektov 
v problematike Ložísk nerastov verejného významu.

Prvé zasadanie 30. 3. 2016 bolo cielené na oživenie vzájom-
nej diskusie zástupcov baníctva a geológie (prítomnosť zástupcov 
relevantných ministerstiev, banských a geologických subjektov, 
vysokých škôl a SAV). Jeho závery je možné zhrnúť nasledovne: 

V zmysle stručnej definície ložiska nerastu verejného významu 
je možné zaradiť do MDoPI kategórie úplne všetky ložiská vo všet-
kých štátoch EÚ, ktorých ťažba sa nestretne s odporom verejnos-
ti. Z definície vyplýva, že nie je požiadavka, aby bol úžitok súčasne 
aj ekonomický, aj sociálny, alebo “iný”. Stačí, keď bude splnená 
jedna z týchto podmienok. 

Druhé zasadanie 30. 11. 2016 malo zámer vzájomnej disku-
sie zástupcov baníctva a geológie s reprezentantmi štátnej správy 
a samosprávy. Slovensko je jedným zo štátov, kde principiálnym 
faktorom pre úspešný rozbeh ťažby nerastných surovín je pozitívny 
postoj verejnosti, reprezentovanej samosprávnymi orgánmi. Preto 
sa zdôraznilo, že problematika sociálnej akceptácie baníctva ve-
rejnosťou musí byť integrálnou súčasťou stratégie pre povoľova-
nie a ťažbu nerastných surovín, rovnako ako projektu MINATURA 
2020 a definície ložiska nerastu verejného významu (MDoPI).  

Tretie zasadanie 25. 11. 2017 umožnilo vzájomnú diskusiu 
zástupcov baníctva a geológie s odporcami banských aktivít – re-
prezentantmi Greenpeace Slovensko, Brečtan a Slovenský zväz 
ochrancov prírody a krajiny. V úvodnej prednáške boli zdôrazne-
né tri paradoxy, ktorými sa vyznačuje súčasné obdobie z pohľadu 
vzťahu baníctva a ochrany životného prostredia:

Paradox č. 1. Ťažba nerastných surovín je novým ekolo-
gickým nástrojom, t. j. nástrojom v prospech skvalitňovania 
životného prostredia. 

Ťažba nerastných surovín je nevyhnutná pre výrobu nových 
efektívnych spôsobov výroby elektrickej energie - fotovoltaic-
kých zariadení, veterných elektrární, energeticky nízkonáročné-
ho osvetlenia, a pod. Dôležitá je pre výrobu hybridných vozidiel 
a elektromobilitu, nové zliatiny a materiály vysokých pevností a 
nízkych hmotností, ale tiež pre ekologické stavby a prevenciu proti 
živelným pohromám.

Paradox č. 2. Neťažiť nerastné suroviny v štátoch EÚ 
(a teda ani na Slovensku) či v najvyspelejších štátoch sveta, 
je krokom proti ochrane životného prostredia: 

V rozvojových krajinách sa ochrana životného prostredia pri 
ťažbe berie na zreteľ minimálne, čo spôsobuje globálne znečis-
ťovanie atmosféry, hydrosféry (likvidácia planktonických foriem 
v moriach, oceánoch), zmenšovanie plochy pôvodnej vegetácie 
(napr. dažďových pralesov v južnej Amerike), a pod. Kontrastom 
neekologickej ťažby v rozvojových krajinách sú vyspelé štáty, 
ktoré aplikujú environmentálne šetrné formy ťažby a úpravy 

nerastných surovín (napr. vylúčenie kyanizácie pri extrakcii 
Au, a pod.).

Paradox č. 3. Všetkým zainteresovaným subjektom v prob-
lematike ťažby nerastných surovín ide o to isté – zvyšovanie 
(neznižovanie) životnej úrovne občanov jednotlivých štátov 
EÚ či konkrétnych regiónov a kvalitný život v environmentál-
ne neškodnom prostredí. 

Tomuto cieľu napomáha aj ťažba nerastných surovín, ktorá je 
výsledkom konsenzuálnych („win-win“) rozhodnutí pri rešpektova-
ní a vzájomnom uznaní konštruktívnych stanovísk občanov, ťažia-
rov, environmentalistov, ochrancov kultúrneho dedičstva, a pod. 
Súčasné príklady aj zo Slovenska dokladajú, že banská činnosť 
môže krajinu obohatiť o ďalšie možnosti budúceho využitia, t. j. 
pre regióny môže byť zdrojom pridanej hodnoty.

Závery rozsiahlej diskusie na 3. zasadaní zainteresovaných 
subjektov boli zhrnuté do nasledovných bodov:

1. V zmysle slovenskej legislatívy je postupnosť krokov schva-
ľovacieho procesu, ktoré vedú od zistenia výskytu nerastnej suro-
viny až po ťažbu konkrétneho ložiska, jasne zadefinovaná. V slo-
venských podmienkach vyplýva, že nie je predpoklad, že by došlo 
k zjednodušeniu schvaľovacieho procesu, vedúceho k ťažbe ložis-
ka, a to ani v prípade ložísk z kategórie ložísk verejne významných, 
ktoré musia tiež prejsť všetkými krokmi schvaľovacieho procesu. 
Navyše, kategorizovať ložisko ako verejne významné je na 
Slovensku možné len v prípade aktívne ťažených ložísk, lebo 
v prípade neťažených ložísk sa ich budúca ťažba nedá zaru-
čiť, a to ani v prípade ložísk, ktoré by potenciálne mohli byť 
klasifikované ako verejne významné. Práve dlhodobo udržateľ-
ná ťažba je základným atribútom verejne významného ložiska.

2. Definícia ložiska verejného významu sa hodí sa pre akékoľ-
vek ťažené ložisko. Efektívnejšie by bolo, keby Európska komisia 
zadefinovala ložiská spočiatku ako ekonomickú kategóriu - 
t. j. ložiská ekonomického významu pre EÚ, prípadne kon-
krétny štát, konkrétny región. Až v následnom kroku, ak by 
nenastal vážny konflikt, napr. so stanoviskom verejnosti, by 
sa ložiská ekonomického významu mohli preklasifikovať na 
ložiská verejného významu, pričom by sa rešpektoval aj iný ve-
rejný záujem a iné priority, ktoré boli stanovené v územnom plá-
novaní. Metodika určovania Ložísk verejného významu musí byť 
komplexná a transparentná.

3. V slovenských podmienkach je potrebné presmero-
vať výnosy z banskej činnosti (úhrady za dobývací priestor 
a úhrady z vydobytých vyhradených nerastov) na regióny 
a obce, kde sa banská činnosť realizuje, a to v plnej finančnej 
výške.

Záver
Výsledkom medzinárodného projektu MINATURA 2020 bolo 

vytvorenie metodiky pre zadefinovanie Ložísk nerastov verejné-
ho významu MDoPI troch kategórií (celoúniovej – MDoPI-EU, 
na úrovni jednotlivých štátov – MDoPI-CL, a regionálnej úrovni 
– MDoPI-RL). Metodika zaraďovania ložísk do kategórie MDoPI 
pozostáva z analýzy, kde budúce ťažené ložisko nebude elimi-
nované inými spôsobmi využitia konkrétneho územia (vyriešia 
sa strety záujmov). Potom na priaznivom mieste bude vytvorené 
chránené ložiskové územie a zadefinované Ložisko verejného vý-
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znamu, ktoré bude v blízkej, či vzdialenej budúcnosti ťažené. Na 
základe skúseností z bežnej praxe, slovenskí riešitelia priebežne 
upozorňovali, že ani chránené ložiskové územia, ani určenie do-
bývacieho priestoru nie je zárukou budúcej ťažby z dôvodu veľkej 
opozície voči baníctvu. Táto skutočnosť je pre zahraničných part-
nerov nepochopiteľná. Na Slovensku z hľadiska možností rozbehu 
ťažby na nových lokalitách existuje v súčasnosti pozitívna výnimka 
v podstate len v oblastiach s baníckou tradíciou, kde občania pri-
navrátenie banských aktivít a ekonomické oživenie regiónu vítajú. 

Projekt MINATURA 2020 má pokračovanie v novom projekte 
MINLAND, ktorý je špecializovaný na vzťah baníctva a územného 
plánovania.
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BANSKÉ PRÁVO V SÚVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONA 
EIA VYKONANOU ZÁKONOM Č. 314/2014 Z.Z.

JUDr. Ing. Ivan Krajník,
predseda Obvodného banského úradu v Košiciach

Úvod
Banské právo od prijatia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 

a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sa neustále mení 
a doplňuje (17 novelizácií), čo spôsobuje zmätok a právnu neistotu 
nielen v odbornej verejnosti, ale aj v povedomí spoločnosti.

Žiaľ v posledných rokoch sa rozvinula silná propaganda ekolo-
gických hnutí a rôznych občianskych združení, ktoré svojimi 
dezinformáciami vytvárajú paniku medzi miestnymi obyvateľmi 
a zástupcami samospráv v súvislosti s využívaním ložísk. Vo veci 
využívania vyhradených nerastov – zlata a rádioaktívnych nerastov 
sa táto problematika aj stala nástrojom politického boja na 
komunálnej úrovni.

Aj keď sa prípadné využívanie rádioaktívnych nerastov netýka 

dobývania a výroby kameniva, uvádzam ho v stručnosti v tomto 
článku ako odstrašujúci príklad, čo by sa v banskom zákone 
nemalo v žiadnom prípade zopakovať. Bol „pretlačený“ najmä 
ekologickými hnutiami a združeniami a vykonaný novelami ban-
ského zákona č. 219/2007 Z.z. a 104/2010 Z.z. Spočíva v tom, 
že povoľovací proces banskej činnosti v tomto prípade a vôbec 
získanie povolenia z dôvodu právomocí pridelených obciam je 
reálne nemožné (je potrebné získať aj povolenie Ministerstva 
životného prostredia SR, vydanie tohto povolenia je podmienené 
získaním súhlasného stanoviska, nielen obce v ktorej katastri sa 
má využívanie vykonávať, ale aj všetkých susediacich obcí, ako aj 
vyššieho územného celku). Zakotvenie týchto požiadaviek je 
podľa názoru odbornej baníckej a časti právnickej verejnosti 
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v rozpore so zásadami tvorby práva z dôvodu, že obciam bola 
nepriamo pridelená právomoc použitia práva veta (proti nesúhlas-
ným stanoviskám vydaných obcami a vyšším územným celkom nie 
je možnosť použitia žiadneho opravného prostriedku, zakotvené 
právne požiadavky spôsobia reálne rozpory v rámci rozhodovania 
jedného ministerstva, ako aj rozpory z dôvodu určenia kompeten-
cií v tejto veci štyrom subjektom – ministerstvu, obciam, samo-
správnemu kraju a obvodným banským úradom.

Novelami banského zákona vykonanými zákonmi 
č. 479/2005 Z.z., 219/2007 Z.z., 114/2010 Z.z. a 104/2010 
Z.z. došlo k sprísneniu podmienok pri využívaní nerastného 
bohatstva a to najmä určením povinnosti v oblasti zabezpečenia 
ochrany životného prostredia. Vplyv na organizácie sa prejavil 
aj určením zodpovednosti za skládky, odvaly a odkaliská pri ich 
možnom poškodení.

Posledné dve cit. novely banského zákona najmä ďalej sprísni-
li podmienky pri určovaní dobývacieho priestoru pre využívanie 
akéhokoľvek nerastu (po naplnení podmienok určených zákonom 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov /zákon EIA/). Novela banského zákona (vykonaná 
zákonom č. 114/2010 Z.z. v znení § 28 ods. 4), obdobne aj záko-
na SNR č. 51/1988 Zb. (vykonaná zákonom č. 145/2010 Z.z. 
v znení § 18 ods. 1) vo veci konania o určenie dobývacieho 
priestoru, jeho zmeny a zrušenia ako aj konania o povolenie ban-
skej činnosti a dobývania ložiska nevyhradeného nerastu rozšírili 
okruh účastníkov konania o fyzické a právnické osoby, ktorým toto 
postavenie vyplýva z osobitného predpisu (ide o zainteresovanú 
verejnosť, ktorá bola definovaná § 24 až 27 vtedy platného zákona 
EIA, pozn.: uvedené paragrafy boli novelou zákona EIA zrušené, 
resp. nahradené novým znením).

Zmeny vykonané zákonom č. 314/2014 Z.z. (novelou 
zákona EIA):

Prijatím novely č. 314/2014 Z.z. sa zákon EIA stal ešte kompli-
kovanejšou právnou úpravou ako jej pôvodné znenie, čo je pod-
mienené tým, že do procedúry posudzovania môže vstúpiť, okrem 
konkrétne určených subjektov s pridelenými právomocami 
a povinnosťami, aj ďalší pomerne neobmedzene veľký počet sub-
jektov – verejnosť, ďalej určením postupov a procesov posudzo-
vania aj zavedením rozhodovacích procesov podľa správneho 
poriadku – aj za platnosti všeobecných predpisov o správnom 
konaní a umožnením súdneho preskúmavania ich písomných 
„výstupov“ – rozhodnutí. Výsledkom zavedenia – sprísnenia dote-
rajších administratívnych postupov je minimálne časové predĺže-
nie nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti vydaných roz-
hodnutí.

Zákonom č. 314/2014 Z.z. bol novelizovaný aj banský zákon, 
ako aj zákon SNR č. 51/1988 Zb. Tieto novely len ďalej skompli-
kovali právnu situáciu, najmä tým, že zaviedli ďalšie povinnosti pre 
obvodné banské úrady, ako aj navrhovateľov, ustanovenie týchto 
povinnosti tiež len vedie k predĺžovaniu administratívnych povoľo-
vacích konaní. 

Táto novela výrazne posilnila postavenie verejnosti v rozhodo-
vacom procese o povoľovaní činnosti. Umožnila výrazne presa-
dzovať ich stanoviská najprv v konaní o posudzovaní vplyvov 
a potom v samotnom konaní o povolenie činnosti, čo časovo pre-
dĺžuje samotný proces a prenáša sa do povoľovania činnosti 

a vytvára priestor aj pre možné obštrukcie v konaní o povolenie 
banskej činnosti a dobývania ložísk nevyhradených nerastov.

V ostatnom období sú zo strany niektorých orgánov ochrany 
prírody, dotknutej verejnosti, ako aj orgánov samosprávy vyvíjané 
požiadavky na vykonanie posudzovania vplyvov na životné pros-
tredie už aj v etape určovania dobývacieho priestoru, ako aj 
v etape povoľovania činnosti, aj keď neprojektovaná činnosť 
v zmysle stanovených kritérií nepodlieha posudzovaniu. Obvodné 
banské úrady sa musia vo svojich rozhodnutiach vyporiadať aj 
s takto uplatnenými požiadavkami.

Podľa dôvodovej správy významnou zmenou oproti súčasnému 
stavu je posilnenie právnych účinkov a záväznosti záverečného 
stanoviska, ktoré sa z polohy nezáväzného výsledku procesu 
posudzovania stáva rozhodnutím. Doteraz so záverečným stano-
viskom bola spojená len povinnosť doložiť ho ako jeden z podkla-
dov pre následné povoľovacie konanie, pričom povoľujúci orgán 
bol len „povinný zohľadniť záverečné stanovisko“. Právoplatné 
záverečné stanovisko oprávňuje navrhovateľa podať návrh na 
začatie povoľovacieho konania. Zmenili sa ustanovenia upravujú-
ce záverečné stanovisko tak, že v odseku 1 ho podrobnejšie 
špecifikuje z hľadiska procesu, ktorý predchádza jeho vydaniu, 
formy (ide o rozhodnutie) a právneho následku spojenému s prá-
voplatným záverečným stanoviskom. Dňom nadobudnutia právo-
platnosti vzniká totiž navrhovateľovi oprávnenie na podanie žia-
dosti o začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti 
alebo jej zmene, a to v totožnom variante, aký bol v záverečnom 
stanovisku odsúhlasený.

Ustanovila sa 30-dňová lehota na vydanie záverečného stano-
viska. Lehota začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia 
odborného posudku.

Je upravená aj forma záverečného stanoviska, v ktorom sa 
vyjadrí popri samotných vplyvoch navrhovanej činnosti obsiahnu-
tých v hodnotení súhlas alebo nesúhlas s navrhovanou činnosťou 
z pohľadu jej možných vplyvov na životné prostredie, realizačné 
podmienky z pohľadu životného prostredia a v prípade súhlasu aj 
odporúčaný realizačný variant a rozsah poprojektovej analýzy, 
zameriavajúcej sa na reálne vplyvy existujúcej činnosti na jednot-
livé zložky životného prostredia a kumulatívne vplyvy.

Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak sa 
počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení 
činnosti.

Bola doplnená aj možnosť súdneho prieskumu záverečného 
stanoviska, čo bola jedna z požiadaviek formálneho oznámenia.

Niektoré konkrétne aspekty novely č. 314/2014 Z.z.:
Znenie nového § 24 ods. 2 určuje dotknutej verejnosti postave-

nie účastníka konania v konaniach uvedených v tretej časti noveli-
zovaného zákona a následne v povoľovacích konaniach za pred-
pokladu splnenia dvoch podmienok, za prvé, ak uplatní postup 
podľa odseku 3 alebo odseku 4, za druhé prejavením záujmu na 
navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení. 
Prejavenie záujmu sa preukazuje podaním odôvodnených stano-
vísk k zámeru, správe o hodnotení činnosti, oznámení o zmene, 
resp. odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrho-
vanej činnosti alebo jej zmeny. Raritou je uzákonenie možnosti pre 
verejnosť stať sa účastníkom konania aj po vydaní platného roz-
hodnutia v zisťovacom konaní alebo po vydaní záverečného stano-
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viska uplatnením odvolania proti týmto rozhodnutiam, aj keď 
nebola účastníkom týchto konaní, podaním odvolania je deklaro-
vaná aj právna skutočnosť, že verejnosť týmto podaním prejavila 
záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolenie. Podľa 
znenia odseku 4 môže nastať kontroverzná právna situácia z dôvo-
dov, že na preukázanie záujmu na navrhovanej činnosti a na kona-
ní o jej povolení postačí podať odvolanie aj proti rozhodnutiu 
vydaného v zisťovacom konaní, teda aj proti rozhodnutiu, ktorým 
sa deklaruje, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať, 
podaním odvolania sa verejnosť stane účastníkom povoľovacieho 
konania aj vo veci, ktorá nebola a nebude posudzovaná. Navyše 
novelou zákona EIA č. 314/2014 Z.z. bol čl. III a IV novelizovaný 
aj banský zákon a zákon SNR č. 51/1988 Zb. Týmito novelami 
pribudli ďalšie rarity, a to nové znenia § 28b a § 18e, ktoré umož-
nili stať sa účastníkom konania hocikomu, aj keď v obmedzenom 
rozsahu, nielen dotknutej verejnosti, a to podaním odvolania proti 
rozhodnutiu o určení dobývacieho priestoru, resp. proti rozhodnu-
tiu o povolení banskej činnosti, aj keď nebol účastníkom týchto 
konaní za podmienky, že týmto konaniam predchádzali konania 
podľa zákona EIA.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pojmy „verejnosť“, „dotknutá 
verejnosť“ a „mimovládna organizácia podporujúca ochranu život-
ného prostredia“ boli definované § 3 písm. r), s) a t) novely 
č. 314/2014 Z.z. takto:

písm. r): „verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba 
alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organi-
zácie alebo skupiny,

písm. s): "dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá 
alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životné-
ho prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že 
mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného pros-
tredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v tomto zákone má 
záujem na takom konaní,

písm. t): mimovládna organizácia podporujúca ochranu 
životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný fond, 
nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby 
okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia 7a) založená na účel 
tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania 
prírodných hodnôt, ..." a podľa bodu 2 cit. novely sa slová „zain-
teresovaná verejnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte záko-
na nahrádzajú slovami „dotknutá verejnosť“ v príslušnom tvare.  

Podľa dôvodovej správy je táto novela, okrem Ústavy Slovenskej 
republiky, ústavných zákonov, práva Európskej únie a medziná-
rodných zmlúv, v súlade aj s zákonmi a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

S týmto konštatovaním tiež nemožno v plnom rozsahu súhlasiť. 
Novela naďalej neobsahuje minimálne terminologické prepojenie 
s doteraz platným a účinným banským zákonom v oblasti inštitútu 
dobývacieho priestoru. 

Áno síce novelou vykonanou zákonom č. 314/2014 Z.z. v čl. III 
boli do banského zákona zakotvené osobitné ustanovenia o posu-
dzovaní vplyvov na životné prostredie pri rozhodovaní o určení, 
zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru, ale naďalej zostala 
sporná otázka potreby posudzovania určenia dobývacích priesto-
rov podľa zákona EIA. Jediným argumentom pre uplatnenie záko-
na EIA už pri určovaní dobývacieho priestoru môže byť len znenie 
§ 1 ods. 1 písm. a) bodu 2 tohto zákona v ktorom je uvedené, 

že tento zákon upravuje aj postup posudzovania navrhovaných 
činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povo-
lením podľa osobitných predpisov v spojení s § 3 (vysvetlenie 
základných pojmov) písm. f), ktorým je definovaná navrhovaná 
činnosť alebo jej zmena ako realizácia stavieb, iných zariadení, 
realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo 
do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, vrátane ťažby nerastnej 
suroviny. Špecifická povinnosť pre príslušný orgán je ustanovená 
podľa § 38 ods. 4 ešte pri vydávaní záväzných stanovísk, kde sa 
od tohto orgánu požaduje vydať záväzné stanovisko osobitne vo 
vzťahu aj k územnému konaniu o využití územia, ale táto povinnosť 
sa vyťahuje len na povoľovacie konanie podľa stavebného záko-
na. Pre úplnosť je potrebné ešte uviesť, že slovo „územie“ je 
uvedené ešte v § 38 ods. 8, tiež bez jednoznačného určenia vo 
vzťahu k dobývaciemu priestoru.

Pričom podľa osobitnej časti dôvodovej správy bol pojem 
„navrhovaná činnosť“ v písm. f) definične upravený s ohľadom na 
potrebu zdôraznenia a vyzdvihnutia skutočnosti, že ide o priamu 
realizáciu činností meniacich fyzickú tvár krajiny. Skutočnosť, 
že definícia pojmu zahŕňa už priamo realizáciu činnosti a pod. 
vrátane jej zmeny, nie je v rozpore so slovom „navrhovaná“, teda 
niečo, čo sa ešte len v budúcnosti zamýšľa uskutočniť, a to práve 
s ohľadom na definíciu pojmu „navrhovateľ“ v § 3 písm. g) (cit.: 
„navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má 
záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu 
si povolenie,..."), kde sa uvádza, že ide o osobu, ktorá z časového 
hľadiska ešte len má záujem realizovať navrhovanú činnosť, prí-
padne zmenu už zrealizovanej činnosti, teda má záujem v budúc-
nosti reálne uskutočňovať realizáciu stavieb prípadne zmenu sta-
vieb pred povolením alebo už zrealizovaných stavieb. Navrhovateľ 
ako osoba vystupujúca v celom postupe posudzovania vplyvov je 
nerozlučne spätá s pojmom „navrhovaná činnosť“, a preto bolo 
možné pojmy definovať navrhovaným spôsobom.

A tu podľa nášho názoru chýba jednoznačné prepojenie inšti-
tútu dobývacieho priestoru upraveného banským zákonom 
s potrebou posudzovania návrhov na určenie, zmenu a zrušenie 
dobývacieho priestoru podľa zákona o EIA. Určením a tobôž už 
nie zmenou (zmenšením) a zrušením dobývacieho priestoru 
nemôže ísť o priamu realizáciu činností meniacich fyzickú tvár 
krajiny alebo o iný zásah do prírodného prostredia. V danom prí-
pade zostáva neurčitý aj pojem "realizačný zámer" aj vo vzťahu 
k zdôvodneniu zavedeného pojmu "navrhovateľ" (že ide o osobu, 
ktorá z časového hľadiska ešte len má záujem realizovať navrho-
vanú činnosť). Na základe predloženého návrhu na určenie dobý-
vacieho priestoru sa rozhodnutím úradu na zemskom povrchu 
vymedzuje len plocha, možno v budúcnosti určená na ťažbu 
a zakladá právo na túto ťažbu a nakladanie s vydobytým nerastom 
a až potom sa predkladá žiadosť o povolenie činnosti (pokiaľ pre-
trváva záujem navrhovateľa o realizáciu činnosti), realizáciou, kto-
rej sa už zmení fyzická tvár krajiny. Aj podľa dôvodovej správy 
k § 3 písm. h) až j) novely č. 314/2014 Z.z. je dôležité upozorniť 
na definíciu „navrhovanej činnosti“ uvedenej v § 3 písm. f) novely 
č. 314/2014 Z.z. vo vzťahu k definícii „povolenia“ uvedenej 
v § 3 písm. j) tejto novely, pretože povolenie musí oprávňovať pria-
mo k realizácii navrhovanej činnosti (stavbe, inému zariadeniu, 
realizačnému zámeru alebo inému zásahu do prírodného prostre-
dia alebo krajiny meniacemu fyzické aspekty lokality). Napr. aj 
v prípade konaní podľa stavebného zákona (povoľovacie konania) 



23
1 / 2018 www.szvk.sk

Banské právo

sa povolením rozumie výlučne až rozhodnutie stavebného úradu 
alebo špeciálneho stavebného úradu. Je teda zrejmé, že pred 
vydaním samotných realizačných rozhodnutí nejde o povolenia, 
ale len o záväzné posudky, súhlasy, stanoviská, rozhodnutia alebo 
vyjadrenia dotknutých orgánov, bližšie vymedzených v § 3 písm. 
p) novely č. 314/2014 Z.z. definujúcom pojem „dotknutý orgán“.

Na záver k tejto problematike sú uvedené ešte ďalšie vecné 
a právne argumenty, ktoré možno uplatniť proti uplatneniu zákona 
EIA už v etape rozhodovania o určení dobývacieho priestoru:

a) pri určovaní dobývacích priestorov sa nemusia podľa plat-
ných predpisov (okrem nového znenia § 28 ods. 1 písm. f) ban-
ského zákona požadujúceho priloženie dokumentácie k návrhu 
v prípade plánovaných činnosti pri využívaní rádioaktívnych neras-
tov) uvádzať podstatné a konkrétne náležitosti o ťažbe,

b) sú známe prípady dlhých časových odstupov medzi určením 
dobývacieho priestoru a vydaním povolenia banskej činnosti 
v ňom (počas tohto obdobia môže dôjsť aj k zmene v oblasti stavu 
životného prostredia, z čoho vyplýva, že výsledok takto vykonané-
ho posúdenia bude neaktuálny) a prípady, že v určených dobýva-
cích priestoroch vôbec nebolo ani začaté vykonávanie banskej 
činnosti (v takomto prípade by bolo vykonanie posudzovania 
s úplnou istotou formálne a nepostačujúce),

c) dobývací priestor je vlastne aj inštitútom, ktorým sa zabezpe-
čuje ochrana výhradného ložiska ako celku proti staženiu alebo až 

znemožneniu jeho využívania v budúcnosti a môže byť určené na 
rozsiahlom území (napr. vo vnútri hraníc dobývacích priestorov 
určených na využívanie výhradných ložísk zemného plynu sa 
nachádza až niekoľko celých katastrálnych území), v takýchto 
prípadoch by bolo posudzovanie náročné a konečný výsledok 
posudzovania by bol neefektívny,

d) platné banské predpisy umožňujú dobývať výhradné ložisko 
aj po etapách (teda až v tomto štádiu môže byť známe konkrétne 
umiestnenie výkonu činnosti a z nej vyplývajúce konkrétne para-
metre o výške ročnej ťažby a o celkovom zábere územia pre túto 
ťažbu),

Čl. III novely č. 314/2014 Z.z. bol novelizovaný aj banský 
zákon:

Táto novelizácia spočívala v tom, že v doteraz platnom a účin-
nom banskom zákone bol:

a) bodom 1 preformulovaný § 27 ods. 15 na nové znenie.
b) bodmi 2 a 3 sa § 28 doplnil ods. 16 až 18 a za § 28 sa vlo-

žili dva nové paragrafy a to § 28a a § 28b. Zmeny sa týkajú 
zakotvenia nových povinností úradu, navrhovateľa a príslušného 
orgánu pri konaní o určenie dobývacieho priestoru, ale aj pri 
zmene a zrušení dobývacieho priestoru.

Podľa výsledkov prerokovania týchto nových povinností priamo 
so zodpovednými zástupcami Okresného úradu v Košiciach, 
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odboru starostlivosti o životné prostredie, podaný návrh na urče-
nie dobývacieho priestoru (aj na zmenu a zrušenie dobývacieho 
priestoru) nie je navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou podľa 
definície vymedzenej § 3 písm. f) novely č. 314/2014 Z.z. ani 
podľa prílohy č. 8 k zákonu o EIA a nebude potrebné aplikovať 
znenia paragrafov, na ktoré odkazujú poznámky uvedené za § 28a 
a 28b novely banského zákona pod čiarou odkazmi 13ba až 13bf. 
A to nie je potrebné aplikovať § 19 ods. 1 (nie je potrebné konanie 
o podnete vo veci posudzovania činnosti alebo jej zmeny, ktoré 
nie sú uvedené v prílohe č. 8 alebo nedosahujú tam uvedené 
prahové hodnoty), § 29 ods. 1 písm. b) a ods. 12 (nie je potrebné 
predkladať zámer a ani oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
pre potreby zisťovacieho konania) zákona EIA

Do úvahy prichádza možnosť aplikácie novelizovaného § 28 
ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyko-
naného bodom 6 čl. V novely č. 314/2014 Z.z. v znení:

„Okresný úrad v sídle kraja vydá k návrhu plánu alebo projek-
tu podľa odseku 3 odborné stanovisko k možnosti jeho 
významného vplyvu na územie sústavy chránených území. Ak 
sa plán alebo projekt má uskutočniť na území viacerých krajov, 
odborné stanovisko vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na 
území ktorého sa má uskutočniť najväčšia časť plánu alebo 
projektu. Odborné stanovisko môže vydať aj ministerstvo alebo 
okresný úrad v sídle kraja z vlastného podnetu, ak podnet na 

jeho vydanie bol zistený počas konania o vydanie výnimky, 
súhlasu alebo vyjadrenia podľa tohto zákona. Ak podľa odbor-
ného stanoviska plán alebo projekt môže mať samostatne 
alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný 
vplyv na toto územie, je predmetom posudzovania vplyvov 
podľa osobitného predpisu.64)“. Tu je zabezpečený aj súlad so 
znením § 18 ods. 1 písm. g) novely EIA. Územie sústavy chráne-
ných území je definované § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov.

Podľa druhej vety § 37 ods. 1 novely č. 314/2014 Z.z. takéto 
záverečné stanovisko vo forme rozhodnutia je záväzné pre ďalšie 
povoľovacie konanie.

Podľa nášho názoru pri predkladaní návrhu na zmenšenie dobý-
vacieho priestoru alebo jeho zrušenie nebude potrebné vydávať ani 
takéto odborné stanovisko a už vôbec nie, keď sa takýto návrh 
predkladá v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, 
resp. ochrany prírodnej pamiatky, jaskyne, prírodného vodopádu 
alebo chráneného krajinného prvku, o čom svedčí prípad vydania 
rozhodnutia úradu o zmenšení činného dobývacieho priestoru 
z dôvodu zabezpečenia ochrany novo objavenej jaskyne a jej 
ochranného pásma vo vápencovom lome v Prešovskom samospráv-
nom kraji. V Košickom samosprávnom kraji zatiaľ úspešne prebehli 
dve konanie vo veci návrhov na zmenu dobývacieho priestoru (na ich 
rozšírenie) bez potreby ich posudzovania podľa zákona EIA. 
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Úplne zbytočné sa javí zakotvenie znenia § 28a pod ods. 7 
v čl. III novely č. 314/2014 Z.z.: "Ak v priebehu konania podľa 
tohto zákona vznikne potreba vykonania zmeny navrhovanej 
činnosti,13bc) ktorá je predmetom povoľovania, je navrhovateľ 
povinný oznámiť obvodnému banskému úradu skutočnosť, 
že v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslušnému 
orgánu oznámenie o zmene podľa osobitného predpisu 13b 
d) alebo zámer podľa osobitného predpisu.13be) Obvodný ban-
ský úrad preruší konanie až do ukončenia konania príslušného 
orgánu k tejto zmene navrhovanej činnosti."

Táto požiadavka je naformulovaná len vo vzťahu k navrhovanej 
činnosti, nie k určovaniu dobývacieho priestoru.

Navyše ustanovenia pojednávajúce o posudzovaní životného 
prostredia zakotvené zákonom č. 314/2014 Z.z. do banského 
zákona majú obdobné až rovnaké znenie s ustanoveniami zákona 
EIA, napr. znenia § 28a ods. 3, 4 a 6 banského zákona so znením 
§ 38 ods. 7 až 9 zákona EIA. Ide o zbytočnú duplicitu.

Čl. IV novely č. 314/2014 Z.z. bol novelizovaný aj zákon 
SNR č. 51/1988 Zb.:

Bol novelizovaný 6-timi bodmi obdobného až rovnakého znenia 
ako body 2 až 4 novely banského zákona. Zmeny a doplnky sa 
týkajú zakotvenia nových povinností úradu, navrhovateľa a prísluš-
ného orgánu pri konaní o povolenie banskej činnosti alebo pri 
konaní o zmene banskej činnosti.

Záver:
Z vyššie uvedeného vyplýva, že konanie o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie je zložitý a komplikovaný proces a výsledok 
tohto procesu – písomný výstup je výsledkom rôznorodých pohľa-
dov a pripomienok (nielen odborných), čo má závažné dôsledky 
spočívajúce v tom, že navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním 
predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záko-
nom EIA, rozhodnutiami vydanými podľa neho a ich podmienkami, 
a že rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť v súlade s právo-
platným rozhodnutím vydaným podľa zákona EIA, čo má praktické 
právne následky.

Z tohto dôvodu by mali právoplatné písomné výstupy byť 
čo najbližšie k reálnemu stavu možného ohrozovania životného 
prostredia, mali by sa opierať o praktické namerané hodnoty 
škodlivín – hluku, prašnosti a vibrácií a čo je veľmi dôležité, musí 
byť ihneď od začiatku posudzovania striktne oddelené posudzo-
vanie vplyvu vlastnej činnosti na okolité prostredie od posudzova-
nia vplyvu samotnej prepravy na komunikácie a ich okolie tak, aby 
povolenie činnosti sa zaoberalo len eliminovaním a obmedzením 
nepriaznivých vplyvov v súvislosti s výkonom činnosti a nie použí-
vaním komunikácií na prepravu.

Toto nevyhnutné oddelenie posudzovania vplyvov na životné 
prostredie sa opiera o fakt, že vlastnou banskou činnosťou 
pozemné komunikácie nebudú dotknuté. Používať cestnú komuni-
káciu, sprístupňujúcu prevádzku lomu, budú prepravcovia kame-
niva. 

Riešenie a posudzovanie prepravy po miestnych komuni-
káciách nie je v kompetencii úradu.     

Povinnosť rozsahu riešenia stretov záujmov je upravená § 33 
banského zákona, ktorá sa vzťahuje na banskú činnosť v súvislos-
ti s využívaním výhradných ložísk. V § 33 ods. 1 sa vyžaduje pria-

my vzťah medzi činnosťou a chráneným objektom, alebo záuj-
mom, keď hovorí o ich ohrození: „Ak sú využitím výhradného 
ložiska ohrozené objekty a záujmy chránené podľa osobitných 
predpisov, 11) objekty a záujmy fyzických alebo právnických 
osôb, sú organizácie, orgány a fyzické a právnické osoby, kto-
rým prislúcha ochrana týchto objektov a záujmov, povinní 
vo vzájomnej súčinnosti riešiť tieto strety záujmov a navrhnúť 
postup, ktorý umožní využitie výhradného ložiska pri zabezpe-
čení nevyhnutnej ochrany uvedených objektov a záujmov.“

Znením § 31 ods. 4 banského zákona je organizácia povinná 
po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky po splnení urče-
ných podmienok (ak nie je možné iné využitie hlavných banských 
diel a lomov, alebo nemôže dôsť k ohrozeniu záujmov chránených 
zákonom o ochrane prírody a krajiny) vykonať ich likvidáciu 
a uskutočniť rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných 
pozemkov, ak sa nedohodla inak s vlastníkom podľa požiadaviek 
zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákona 
o lesoch).

Podľa §18 ods. 3 zákona EIA je ukončenie navrhovanej činnos-
ti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo 
s viac ako jednou z týchto činností samostatným predmetom 
posudzovania alebo zisťovacieho konania vtedy, ak také ukonče-
nie nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.

Kvitujem, že v Českej republike došlo v zákone o ochrane poľ-
nohospodárskeho pôdneho fondu k zavedeniu modernej možnos-
ti ponechania aspoň časti plôch po ťažbe pre tzv. prírode blízkej 
obnovy. Ide o vedecky podložený postup, ktorý je v rade štátov 
bežnou súčasťou rekultivácií. Jej podstatou je ponechanie územia 
po ťažbe v pôvodnom porušenom stave, teda ponechanie miest 
s malým obsahom živín v pôde aj vode. Takéto plochy vytvárajú 
priaznivý stav pre radu, ohrozených rastlinných a živočíšnych bio-
topov a v prípade prirodzeného zatopenia dna lomu aj umožnenie 
rekreačného využitia. Bližšie o tejto metóde a jej výhodách pojed-
náva článok autorov Jiřího Řehouneka a Milana Boukala s názvom 
„Existujú legálne varianty prírode blízkej obnovy po ťažbe na poľ-
nohospodárskych pozemkoch“ uverejnený v časopise 
„MINERÁLNÍ SUROVINY“ č. 4/2017.
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Záznamy a dokumentácia

ZÁZNAMY A DOKUMENTÁCIA 
V BANSKÝCH PREVÁDZKACH NA POVRCHU

Ing. Štefan Tóth, 
ústredný banský inšpektor, Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica 

K mnohým činnostiam vypracúvame dokumentáciu a vedieme 
záznamy. Podľa okolností a typu činnosti toto robíme dobrovoľne 
alebo povinne. Aj písmo vzniklo z potreby viesť evidenciu a doku-
mentárne záznamy. Sme civilizácia založená na zaznamenávaní 
rôznych faktov, okolností, príčin a následkov.

Vo výrobnom procese každý bezpečnostný predpis, prevádz-
ková technická norma, kontrolná a riadiaca činnosť vyžaduje 
vedenie záznamov. Vedú sa záznamy o obsluhe, údržbe, o opra-
vách, o priebehu výroby, o odstávkach, poruchách, o výkonoch 
a ďalších údajoch v prevádzke.

Význam vedenia záznamov sa preukáže v krízových situáciách. 
Vedenie záznamov rieši aj vyhláška č. 29/1988 Zb. Slovenského 

banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a 
činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu, piaty diel 
predpisu:

Základná dokumentácia
§ 21 Dokumentácia a záznamy
(1) Okrem kníh požadovaných inými predpismi na zaistenie 

bezpečnosti práce a prevádzky alebo osobitnými predpismi 
sa musia viesť 

a) evidenčná kniha, ktorá musí obsahovať
 1. základné údaje o chránenom ložiskovom území, dobýva-

com priestore, pozemkovom vlastníctve, územných roz-
hodnutiach, stavebných povoleniach a iných dôležitých 
úradných rozhodnutiach, 

 2. základné údaje o hlavných banských dielach a dôležitých 
stavbách a zariadeniach a rozhodnutia o povolení ich 
uvedenia do prevádzky, 

 3. základné údaje o spôsobe dobývania a základných dobý-
vacích metódach,

b) banský alebo stavebný denník, do ktorého sa zapisujú alebo 
zakladajú rozhodnutia orgánov štátnej banskej správy, ústredného 
orgánu štátnej správy, orgánov hygienickej služby a orgánov spo-
ločenskej kontroly a opatrenia a príkazy organizácie týkajúce sa 
bezpečnosti práce a prevádzky a racionálneho využívania ložísk, 

c) kniha odvodňovania,
d) kniha mimoriadnych udalostí,
e) knihy, do ktorých dozorné orgány a ostatní technici zazna-

menávajú výsledky svojich pochôdzok a predpísaných prehliadok. 
(2) Vedúci organizácie alebo ním poverený pracovník určí, kde 

a akým spôsobom sa musia viesť knihy podľa odseku 1 písm. 
a) až e). 

(3) Záznamy dozorných orgánov, hlásenia údajov snímačov, 
čidiel a pod., pri ktorých predpisy na zaistenie bezpečnosti práce 

a prevádzky nevyžadujú formu kníh, môžu sa vykonávať spôso-
bom, ktorý umožní uchovávanie a využívanie údajov počas urče-
nej doby. 

(4) Výsledky predpísaných prehliadok, kontrol, meraní a rozbo-
rov sú povinní zaznamenať pracovníci, ktorí ich vykonali. Ak nie je 
ustanovené inak, musia sa záznamy uchovať najmenej jeden rok. 

(5) O školení, zácviku a skúškach podľa predpisov na zaistenie 
bezpečnosti práce a prevádzky sa musia viesť záznamy. 

Riadenie dokumentácie a riadenie pracovníkov
Dokumentácia a jej pravidelná aktualizácia sú kľúčovými prvka-

mi, ktoré umožnia firme zaviesť efektívny, úspešný a primerane 
zrozumiteľný systém riadenia BOZP. Aj táto oblasť riadenia si 
vyžaduje zaviesť v organizácii presne stanovený systém (systém 
riadenia dokumentácie), aby práca s dokumentáciou spĺňala 
nasledovné zásady tak, aby:

- dokumenty mohli byť kedykoľvek vyhľadané
- dokumenty boli periodicky preskúmavané a podľa potreby 

revidované
- aktuálne dokumenty a údaje boli dostupné všetkým, ktorí 

ich majú využívať
- dokumenty a údaje, ktoré stratili platnosť, boli pohotovo 

odstránené zo všetkých miest alebo inak zabezpečené proti 
neúmyselnému zneužitiu

Systém riadenia dokumentácie musí zabezpečiť prepojenie 
informácií.

Napríklad, aby sa bezpečnostné inštrukcie výrobcu, obsiahnu-
té v technickej dokumentácii, dostali do osnov školení, aby perso-
nálna agenda o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov 
bola k dispozícii riadiacim pracovníkom, aby sa výsledky posudzo-
vania rizík dostali do havarijných plánov, ale aj školení zamestnan-
cov atď.

Ďalej je dôležitá práca s dokumentáciou a jej aktualizácia. 
Žiadna rekonštrukcia alebo iný zásah by sa nemali realizovať bez 
dokumentačných podkladov. Každá zmena na pracovisku sa musí 
vyznačiť v príslušnej dokumentácii.

Prevádzková dokumentácia podľa § 5 vyhlášky č. 29/1989 
Zb.:

(1) Pred začatím prác alebo činností, musí sa vypracovať prís-
lušná prevádzková dokumentácia, a to:

- technologický postup,
- pracovný postup,
- dopravný poriadok,
- prevádzkový poriadok alebo pokyny na obsluhu a údržbu.
(2) Prevádzková dokumentácia musí určiť nadväznosť, prípad-

ne súbežnosť pracovných operácií, podmienky pre bezpečný 
výkon práce, ohrozené miesta a spôsob ich označenia, prostried-
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ky a prístrojovú techniku na zaistenie bezpečnosti práce a pre-
vádzky a opatrenia na zabezpečenie pracoviska v čase, keď sa na 
ňom nepracuje.

(3) Prevádzková dokumentácia musí byť v súlade s požiadavka-
mi predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky, rozhod-
nutiami o povolení alebo schválení činností, stavby alebo zariade-
nia, technickými podmienkami výrobcu alebo dodávateľa zariade-
nia alebo stavby a návodmi výrobcu na obsluhu a údržbu zariade-
nia.

(5) Prevádzková dokumentácia sa musí pri zmene podmienok 
bezodkladne upraviť.

(7) Prevádzková dokumentácia sa musí uložiť na určenom 
mieste prístupnom pre pracovníkov, ktorí sú povinní ju dodržiavať.

(8) Prevádzková dokumentácia sa musí uchovať najmenej rok 
od ukončenia prác. Ak pri vykonávaní prác došlo k hromadnému, 
ťažkému alebo smrteľnému úrazu, musí sa prevádzková dokumen-
tácia uchovať najmenej 5 rokov od úrazu.

Pracovný postup je záležitosťou organizácie. Postupnosť kro-
kov pracovného postupu si určí vo vnútorných smerniciach orga-
nizácia.

Technologický postup podľa § 32 vyhlášky č. 29/1989 Zb.:
(1) Pre povrchové dobývanie a dobývanie a ťažbu z vody pláva-

júcimi strojmi sa musí vypracovať technologický postup.
(2) Technologický postup pre povrchové dobývanie musí určiť
a) rozmery rezov a šírok pracovných plošín a spôsob dobýva-

nia a nakladania,
b) predstih päty posledného skrývkového rezu pred prvým 

dobývacím rezom,
c) postup pri očisťovaní a iných úpravách rezu,
d) vymedzenie podmienok vzájomnej súčinnosti jednotlivých 

činností na pracovných plošinách,
e) opatrenia pri zmene bansko-geologických podmienok 

dobývania a pri nepriaznivých klimatických podmienkach,
f) premiestňovanie dobývacích a nakladacích strojov,
g) spôsob odstavenia a zabezpečenia stroja v čase odstávky,
h) prípadné ďalšie opatrenia, ktoré vyžadujú podmienky praco-

viska.
(3) Technologický postup pre dobývanie a ťažbu z vody pláva-

júcimi strojmi musí primerane spĺňať požiadavky odseku 2 a ďalej 
určiť

a) spôsob kontroly hĺbky a reliéfu dna,
b) spôsob úpravy konečných svahov,
c) zameriavanie vyťažených plôch a vydobytých priestorov 

v lehotách podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania alebo plánu 
využívania ložiska,

d) bezpečné vzdialenosti dobývacieho stroja od okraja ťažené-
ho rezu.

V prevádzke by sa malo dbať najmä na tieto minimálne požia-
davky:

- Prácu plánovať s ohľadom na časti prevádzkovej dokumentá-
cie, ktoré sa dotýkajú pádu alebo zosuvu horniny. Výška 
a sklon skrývok a ťažobných rezov musia byť primerané 
povahe a stabilite horniny a pracovným metódam (podľa 
§ 35 ods. 6 vyhlášky č.29/1989 Zb. nesmie byť výška rezu 
vyššia ako 25 m pri dobývaní hornín pomocou trhacích prác).

- Lomové etáže a dopravné cesty by mali byť dostatočne sta-
bilné pre príslušnú prevádzku. Mali by byť postavené a udr-
žiavané tak, aby sa stroje mohli bezpečne pohybovať.

- Pred začiatkom alebo opätovným začatím práce by mali byť 
skrývkové a ťažobné rezy nad pracovnými priestormi alebo 
dopravnými cestami skontrolované z pohľadu výskytu uvoľ-
nenej zeminy alebo horniny. Podľa potreby vykonať taktiež 
odtrhnutie uvoľnenej zeminy alebo horniny.

- Lomové steny a odvaly nesmú byť vytvorené takým spôso-
bom, aby sa vytvorila ich nestabilita.

Dopravný poriadok podľa § 141 vyhlášky č. 29/1989 Zb.:
(1) Na strojovú dopravu organizácia vydá dopravný poriadok, 

ktorý musí určiť
a) dopravné cesty, stroje a zariadenia,
b) označenie dopravných ciest (značky pred zníženými miesta-

mi, výhybkami, križovatkami, nebezpečnými miestami a pod.) 
a umiestnenie návestného zariadenia,

c) miesta na nakladanie, vykladanie a prekladanie hmôt, zora-
ďovanie, cúvanie a odstavovanie vozidiel a pod.,

d) dovolenú záťaž jednotlivých dopravných zariadení,
e) dovolenú rýchlosť prepravy,
f) pokyny na pripojovanie a odpojovanie vozidiel a ich zabez-

pečenie proti nežiaducemu pohybu, prípadne na nakladanie, 
vykladanie a prekladanie hmôt,

g) spôsob a použitie návestí, ich význam a spôsob dorozumie-
vania obslúh,

h) bezpečnostné a prevádzkové pokyny (na súčasnú prepravu, 
chôdzu pri súčasnej preprave, na prepravu náradia a predmetov, 
dopravu bez sprievodcu a pod.),

i) opatrenia pri preprave výbušnín,
j) opatrenia pri preprave bremien nadmernej hmotnosti alebo 

rozmerov a pri nehodách na dopravnej ceste,
k) lehoty, spôsob a rozsah prehliadok dopravných ciest a ich 

vybavenia,
l) rozsah prehliadok dopravného zariadenia pred začatím pre-

pravy.
(2) Dopravný poriadok na dopravu osôb musí ešte určiť
a) cesty na prepravu osôb,
b) rozmiestnenie nástupíšť,
c) čas vymedzený na prepravu osôb na pracovisko a späť,
d) pravidlá chovania osôb pri preprave,
e) počet súčasne prepravovaných osôb a rýchlosť prepravy,
f) podmienky na súčasnú prepravu náradia a predmetov.
(3) Dopravný poriadok sa musí vyvesiť na stanovištiach obslúh, 

v remízach, garážach a na odstavných miestach.

Oboznamovanie pracovníkov vlastnej a cudzej organizá-
cie s bezpečnostnými predpismi podľa § 11 a § 10 vyhlášky 
č. 29/1989 Zb.

Oboznámenie „vlastných“ pracovníkov s bezpečnostnými 
predpismi podľa § 11 cit. vyhlášky č. 29/1989 Zb.:

(1) Organizácia je povinná oboznámiť pracovníkov, ktorí prácu 
projektujú, riadia, kontrolujú a vykonávajú, s touto vyhláškou, prí-
padne s osobitnými predpismi, na ktoré sa táto vyhláška odvoláva, 
s ďalšími predpismi na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky 
a rozhodnutiami orgánov štátnej banskej správy, a to najmenej 
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v rozsahu potrebnom pre výkon ich funkcie. Lehoty opakovaného 
oboznámenia pracovníkov s týmito predpismi určí vedúci organi-
zácie. Organizácia je povinná umožniť pracovníkom nazerať 
do týchto predpisov a podať im na ich požiadanie potrebné vysvet-
lenie.

(2) Novoprijatí pracovníci musia absolvovať teoretické i praktic-
ké školenia podľa osnov vydaných vedúcim organizácie a vykonať 
skúšku. Teoretické školenie pracovníkov, ktorí doteraz nepracova-
li pri dobývacích prácach na povrchu, alebo ktorí takúto prácu 
prerušili na dobu dlhšiu ako 2 roky, musí trvať najmenej 8 vyučo-
vacích hodín.

Podľa § 6 ods.6 vyhlášky č. 29/1989 Zb. sa musia všetci pra-
covníci pred začatím práce oboznámiť s:

- prevádzkovou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka,
- havarijným plánom,
- projektom vrtu (podľa § 25 ods. 3 úpravy SBÚ č. 8/1981),
- predpísanými aktuálnymi bezpečnostnými predpismi.
Podľa § 21 ods. 5 vyhlášky č. 29/1989 Zb. sa o školení, zácvi-

ku a skúškach podľa predpisov na zaistenie bezpečnosti práce 
a prevádzky musia viesť záznamy.

Oboznámenie cudzej organizácie s bezpečnostnými predpismi 
podľa § 10 cit. vyhlášky č. 29/1989 Zb.:

(1) Ak majú v objekte alebo na pracovisku organizácie samo-
statne pracovať pracovníci cudzej organizácie, musí sa v hospo-
dárskej zmluve riešiť aj zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. 
Organizácia je povinná vopred zabezpečiť objekt alebo pracovis-
ko podľa tejto vyhlášky, prípadne podľa osobitných predpisov, 
na ktoré sa táto vyhláška odvoláva, a podľa ďalších predpisov 
na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. Takto zabezpečený 
objekt alebo pracovisko odovzdá cudzej organizácii, ktorá potom 
zodpovedá za dodržiavanie predpisov a za údržbu bezpečnost-
ných, hygienických a iných zariadení, ak sa v hospodárskej zmlu-
ve alebo v zápise o odovzdaní objektu alebo pracoviska nedo-
hodlo inak.

(2) Organizácia je povinná pred odovzdaním objektu alebo pra-
coviska oboznámiť cudziu organizáciu s predpismi podľa odseku 
1, prevádzkovou dokumentáciou a príslušnou časťou havarijného 
plánu. Cudzia organizácia je povinná svojich pracovníkov obozná-
miť s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov, prevádzkovej 
dokumentácie a z havarijného plánu.

(3) Ak prácu v organizácii riadi alebo vykonáva pracovník cudzej 
organizácie a nejde o prácu podľa odseku 1, je organizácia povin-
ná tohto pracovníka oboznámiť s predpismi na zaistenie bezpeč-
nosti práce a prevádzky, s prevádzkovou dokumentáciou praco-
viska a príslušnou časťou havarijného plánu. Postup práce a 
podmienky jej vykonania je organizácia povinná vopred odsúhla-
siť.

Havarijná pripravenosť:
Organizácia je povinná podľa §6 ods. 2 zákona SNR č.51/1988 

Zb. včas vykonať potrebné preventívne a zabezpečovacie opatre-
nia a bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli 
ohroziť prevádzku organizácie alebo verejný záujem, najmä bez-
pečnosť života a zdravie ľudí. V rámci havarijnej prevencie je orga-
nizácia povinná urobiť opatrenia, najmä na predchádzanie vzniku 
požiarov a výbuchov, prievalov vôd a bahnín, prietrží hornín, uhlia 
a plynov, ako aj vzniku banských otrasov a erupcií.

Ani najlepšími bezpečnostnými opatreniami však nemožno 
dosiahnuť absolútnu bezpečnosť. Preto súčasťou prevencie musí 
byť aj dôsledná pripravenosť na nežiaduce udalosti, najmä:

- určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku 
poškodenia zdravia vrátane organizácie poskytnutia prvej pomoci, 
vybaviť pracoviská prostriedkami prvej pomoci, určiť a vyškoliť 
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, - včas informovať 
o ohrození a o ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, 
ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu.

Organizácia má vypracovať havarijné plány, zabezpečiť potreb-
né pohotovostné zariadenia, stanoviť potreby na zvládnutie poten-
ciálnej nehody a praktickými nácvikmi pravidelne preverovať ich 
schopnosť reakcie na núdzový stav a snažiť sa zlepšiť ich účin-
nosť.

Havarijný plán – plán likvidácie závažných prevádzkových 
nehôd podľa § 6a zákona SNR č. 51/1988 Zb. a smernice 
ÚBÚ č. 2200/1966

Havarijné plány vypracúvajú všetky organizácie vykonávajúce 
banskú činnosť. Pre činnosť vykonávanú banským spôsobom 
(nevyhradený nerast) je havarijný plán potrebný, ak tak rozhodne 
Hlavný banský úrad podľa § 6a ods. 5 zákona SNR č. 51/1988Zb.

Obsah havarijného plánu podľa § 6a ods. 3 zákon SNR 
č. 51/1988 Zb. a § 5 ods. 1

smernica ÚBÚ č. 2200/1966 a § 4 výnosu SBÚ č. 2000/1987 
pozostáva z:

1.) Pohotovostnej časti
2.) Operatívnej časti
3.) Mapovej časti
a tú tvorí podľa § 6a ods. 11 zákon SNR č. 51/1988 Zb. 

a § 6 smernica ÚBÚ č. 2200/1966:
- základná banská mapa,
- mapa povrchu,
- mapa likvidácie havárie,
- účelové banské mapy potrebné pri likvidácii havárie.

Vedúci likvidácie havárie a zástupca likvidácie havárie
podľa § 6a ods. 5 zákona SNR č. 51/1988 Zb. musia.:
Pre každú hlbinnú baňu, lom a prevádzku musí byť určený 

vedúci likvidácie havárie a jeho zástupca (ďalej len „vedúci likvidá-
cie havárie"). Vedúcim likvidácie havárie môže byť len zamestna-
nec organizácie, ktorý je oboznámený s miestnymi podmienkami 
bane a ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané 
podľa osobitného predpisu (podľa vyhl. 208/1993 - platí 10 
rokov). V čase havárie a jej likvidácie sú všetky osoby podriadené 
vedúcemu likvidácie havárie.

Vedúci likvidácie havárie a jeho zástupca musia mať písomné 
poverenie od zamestnávateľa.

Kontrola havarijného plánu podľa § 6a ods. 14 zákon SNR 
č. 51/1988 Zb.:

- pre schválenie a kontrolu havarijného plánu musí byť vyme-
novaná komisia, pozostávajúca minimálne z 3 členov organizácie, 
ktorá vykoná kontrolu HP raz ročne a vyhotoví o tom záznam.

Zmeny a doplnky havarijného plánu podľa § 6a ods. 13 
zákon SNR č. 51/1988 Zb.:

- mali by sa vykonať vo všetkých vyhotoveniach HP a to neod-
kladne a zrozumiteľne s uvedením dátumu, mena a podpisu 
zamestnanca, ktorý ich vykonal,

Záznamy a dokumentácia
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- so zmenami a doplnkami havarijného plánu by mali byť 
neodkladne oboznámení aj zamestnanci organizácie, prípadne 
cudzej organizácie.

Miesta uloženia havarijného plánu podľa § 6 ods. 3 smerni-
ca ÚBÚ č. 2200/1966 a § 6 ods.1 výnosu SBÚ č. 2000/1987:

- na miestach určených vedúcim organizácie tak, aby bolo 
kedykoľvek dosiahnuteľné.

Inšpekčná služba v pracovných a nepracovných zmenách 
podľa § 6a zákona č.51/1988 Zb. a § 9 vyhlášky č. 29/1989 
Zb.

Zákon č.51/1988 Zb. - § 6a ods.6:
Na pracoviskách musí byť zriadená inšpekčná služba. 

Inšpekčná služba má až do príchodu vedúceho likvidácie havárie 
všetky práva a povinnosti vedúceho likvidácie havárie.

Vyhláška č. 29/1989 Zb. - § 9 ods. 1 a 2:
(1) Vo všetkých pracovných a nepracovných zmenách sa musí 

zabezpečiť inšpekčná služba, ktorej organizáciu a úlohy určí 
vedúci organizácie. Touto službou sa môže poveriť len pracovník 
spôsobilý riadiť likvidáciu havárie.

(2) Na pracoviskách s jednoduchými prevádzkovými pomermi, 
okrem uhoľných lomov, môže inšpekčná služba vykonávať svoju 
funkciu aj mimo pracoviska a pre viacej pracovísk. Ak sa na pra-
covisku nepracuje, môže vedúci organizácie upustiť od zabezpe-
čenia inšpekčnej služby.

Organizácie majú mať v zmysle týchto predpisov vypracované 
„Pokyny pre zabezpečenie inšpekčnej služby“, ktorými sa určia jej 
povinnosti v pracovných aj nepracovných zmenách.

Vykonávanie cvičných poplachov podľa § 6a ods. 12 
zákon SNR č. 51/1988 Zb.

Na overenie pripravenosti na likvidáciu havárií, s ktorými sa 
uvažuje v havarijnom pláne, musia sa v hlbinnej bani raz za polrok, 
v lomoch a prevádzkach uvedených raz za rok vo všetkých zme-
nách vykonať cvičné poplachy za účasti banských záchranných 
zborov.

Na cvičnom poplachu sa musia zúčastniť všetci zamestnanci, 
ktorých sa havarijný plán týka. O konaní cvičného poplachu musí 
organizácia vopred upovedomiť obvodný banský úrad a hlavnú 
banskú záchrannú stanicu.

Kontrolná činnosť:
Zásada kontroly vyplýva zo skúseností premietnutých do legis-

latívnych predpisov. Zamestnávateľ je povinný kontrolovať a vyža-
dovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie BOZP, zásad 
bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správa-
nia sa na pracovisku. Kontrolná činnosť musí byť systematická, 
plánovaná a dokumentovaná.

Cieľom systému kontroly stavu BOZP je zabezpečiť aj dôsled-
né vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok, revízií a mera-
ní, aby bola sústavne zabezpečovaná a overovaná spôsobilosť 
strojov, zariadení, technológie a bezpečnosť pracovných činností.

Súčasťou kontrolného systému je režim odstránenia nedostat-
kov. Vykonávanie kontrolnej činnosti je zodpovednosťou vedúcich 
pracovníkov na všetkých úsekoch riadenia.

Vykonávanie záznamov z ohliadok pracovísk a používa-
ných strojov a zariadení

Povinnosťou pracovníkov v povrchových prevádzkach je podľa 
§ 15 ods. 1 vyhlášky č. 29/1989 Zb. pred začatím práce a počas 
nej overovať bezpečný stav pracoviska.

Predpísané prehliadky pracoviska sú uvedené v §7 ods. 1 
vyhlášky č. 29/1989 Zb.:

- zmenový technik najmenej 1x za zmenu (v nepracovných 
zmenách môže organizácia upustiť od prehliadok praco-
vísk),

- technik bezprostredne nadriadený zmenovému technikovi 
alebo jeho zástupca najmenej 1x za týždeň.

Na určených odľahlých a rozptýlených pracoviskách s jedno-
duchými prevádzkovými pomermi okrem uhoľných lomov, skrývok 
a výsypiek je povinný pracovisko prehliadnuť podľa § 7 vyhláška 
č. 29/1989 Zb. ods. 2:

- zmenový technik najmenej 1x za týždeň,
- technik bezprostredne nadriadený zmenovému technikovi 

alebo jeho zástupca najmenej 1x za 2 týždne,
- predák v každej zmene,
Medzi náplne pochôdzok a prehliadok zmenových technikov, 

technikov a predákov podľa §7 vyhláška č. 29/1989 Zb. ods. 2 
patria nasledujúce povinnosti:

- kontrola dodržiavania príslušnej prevádzkovej dokumentá-
cie,

- stav bezpečnostných zariadení a zabezpečenie odstránenia 
zistených závad.

Ak nemožno zistené závady odstrániť a pracovníci sú zrejme 
a bezprostredne ohrození, sú dozorné orgány a ostatní technici 
povinní zastaviť prácu a zariadiť odchod pracovníkov na bezpečné 
miesto. O tomto opatrení sú povinní ihneď upovedomiť dispečera 
alebo inšpekčnú službu, ktorý to oznámi aj inšpektorovi bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci orgánu spoločenskej kontroly.

Výsledky prehliadok a určené opatrenia sa musia zazna-
menať podľa § 21 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 29/1989 Zb. 
do kníh, do ktorých dozorné orgány a ostatní technici zazna-
menávajú výsledky svojich pochôdzok a predpísaných pre-
hliadok.

Bezpečnostné opatrenia podľa § 4 vyhlášky SBÚ 
č. 29/1989 Zb.

(1) Objekty, pracoviská a zariadenia sa musia ohradiť alebo 
inak zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb.

(3) Otvory, priehlbne, prepadliny a iné miesta, kde hrozí nebez-
pečenstvo pádu osôb, sa musia zakryť, ohradiť alebo zasypať.

(4) Organizácia určí spôsob zabezpečenia miest uvedených 
v odsekoch 1 a 2 proti vstupu nepovolaných osôb a lehoty ich 
kontrol.

(5) Zákaz vstupu nepovolaných osôb na miesta uvedené 
v odsekoch 1 a 2 sa musí vyznačiť na bezpečnostných tabuľkách 
pri všetkých vchodoch, prístupoch a cestách k nim.

(8) Každý, kto vstupuje do miest s nebezpečenstvom pádu 
predmetov, musí mať ochrannú prilbu.

Prevádzková dokumentácia ako aj ostatná dokumentácia 
(havarijný plán, vnútorné smernice, pokyny, osvedčenia, 
atď.) sa musia pravidelne aktualizovať a musia byť k dispozí-
cii na pracovisku pre použitie a aj kvôli kontrole.

Záznamy a dokumentácia
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RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE 
NERASTNÉHO BOHATSTVA 

Ing. Ivan Sýkora, vedúci oddelenia ochrany ložísk, Hlavný banský úrad
Ing. Štefan Tóth, ústredný banský inšpektor, Hlavný banský úrad 

Nerastné suroviny sú nerovnomerne rozložené koncentrácie 
určitých prvkov a zlúčenín, ktoré vznikli počas dlhého geologické-
ho vývoja. Sú nevyhnutne potrebné pre rozvoj hospodárskeho 
života. 

Nerastné suroviny patria k neobnoviteľným a vyčerpateľným 
prírodným zdrojom, s ktorými treba hospodáriť veľmi racionálne. 
Z hľadiska ich hospodárskeho využitia sa delia: 

1.  energetické suroviny ropa, zemný plyn 
 - rádioaktívne suroviny 
 - iné minerálne palivá

2. metalurgické suroviny - železo a zliatinové kovy železa
 - neželezné kovy
 - drahé kovy 

3.  priemyselné suroviny - pre chemické spracovanie
 - pre stavebnú výrobu
 - pre environmentálne technológie

Efektívne využívanie zdrojov 
Dôsledkom súčasných i predchádzajúcich spôsobov využíva-

nia surovinových zdrojov je dopad na kvalitu životného prostredia 
a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Tento trend by mal zvrátiť plán 
pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a obehové hospodárstvo 
transformovaním súčasného hospodárstva EÚ na trvalo udržateľ-
né hospodárstvo do roku 2050. 

Všetky priemyselné výrobky majú prírodný základ. Európske 
hospodárstvo je vo veľkej miere závislé od prírodných zdrojov. Ak 
sa nezmenia doterajšie spôsoby, aj naďalej bude pokračovať 
poškodzovanie a vyčerpávanie prírodných zdrojov a produkcia 
odpadu. Súčasné využívanie zdrojov dosahuje také rozmery, že je 
ohrozená perspektíva budúcich generácií využívať svoj primeraný 
podiel na vzácnych zdrojoch. Racionálne využívanie prírodných 
zdrojov bolo jednou z prvých environmentálnych otázok, ktoré 
tvorili základ prvých európskych zmlúv. Plán pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje je jednou z kľúčových iniciatív 7. environmen-
tálneho akčného plánu. Jedným z hlavných cieľov tohto plánu je 
uvoľniť hospodársky potenciál EÚ, aby bola EÚ produktívnejšia, 
využívala menej zdrojov a smerovala k obehovému hospodárstvu.

Obehové hospodárstvo
Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM (2011) 

0571) je súčasťou hlavnej iniciatívy v oblasti efektívneho využíva-
nia zdrojov stratégie Európa 2020. Podporuje prechod k udržateľ-
nému rastu prostredníctvom nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré 
efektívne využíva zdroje. V tomto pláne je zohľadnený pokrok, 
ktorý sa podarilo dosiahnuť v súvislosti s tematickou stratégiou 
trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov z roku 2005 

(COM (2005) 0670) a stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ, 
a stanovuje sa rámec pre navrhovanie a vykonávanie budúcich 
činností. V pláne sa navrhujú aj štrukturálne a technologické 
zmeny, ktoré je potrebné zaviesť do roku 2050, vrátane míľnikov, 
ktoré sa majú splniť do roku 2020. Zároveň sú v ňom navrhnuté 
spôsoby zvýšenia produktivity zdrojov a oddelenia hospodárske-
ho rastu od využívania zdrojov a od jeho vplyvu na životné prostre-
die. 

Efektívnym riešením je stanovenie limitov ťažby jednotli-
vých surovín podľa zásob, ich významnosti a celospoločen-
skej potreby. Utlmenie a regulovanie ťažby prispeje aj k rie-
šeniu environmentálnych problémov. 

Európsky parlament opakovane vyzýva na prijatie nového 
programu budúceho európskeho rastu, ktorého základnou súčas-
ťou by bolo efektívne využívanie zdrojov a ktorým by sa vyžadova-
li niektoré radikálne zmeny našich modelov výroby a spotreby. 
Uplatňovaním filozofie absolútneho cyklického hospodárstva by 
sa mohlo zlepšiť využívanie druhotných surovín. Parlament EÚ 
diskutoval o obehovom hospodárstve vo Výbore pre životné pros-
tredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a predložil 
2 000 pozmeňujúcich návrhov. Pozícia Parlamentu bola prijatá 
vo výbore ENVI 24. januára 2017 a bez veľkých zmien na plenár-
nom zasadnutí 14. marca 2017 prevažnou väčšinou hlasov. Tento 
balík bol vrátený výboru ENVI na medziinštitucionálne rokovania, 
ktoré začali 30. mája 2017 v rámci maltského predsedníctva 
a očakáva sa, že sa uzatvoria v rámci estónskeho predsedníctva.

Nerastným bohatstvo sa rozumie len to, čo je vymedzené 
ako nerastné bohatstvo.

Nerastné bohatstvo je vo vlastníctve SR. Teda nemôže prejsť 
do vlastníctva iných osôb a na druhej strane štát má záujem na 
tom, aby sa využívalo.

Preto štát uplatnil právnu konštrukciu, na základe ktorej môže 
štát oprávniť vybranú organizáciu využívať toto bohatstvo. K tomu 
pristupuje osobitný druh úhrad, za toto oprávnenie a za vyťažené 
nerastné bohatstvo. Ten, kto úspešne investuje peniaze do geolo-
gického prieskumu, má prednostné právo na dobývanie. 

Zákon rozlišuje nerasty vyhradené (taxatívne vymedzené záko-
nom)a nevyhradené (všetky ostatné). Ložiská sa rozlišujú podľa 
toho, komu patria a to :

- ložiská vyhradených nerastov ako súčasť nerastného bohat-
stva musia ostať vo vlastníctve štátu.

- ložiská nevyhradených nerastov sú súčasťou pozemkov, 
vlastník pozemku je zároveň vlastníkom nevyhradeného 
nerastu. 

Nerastné bohatstvo
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Nerastné bohatstvo je podľa článku 4 Ústavy Slovenskej 
republiky vo vlastníctve štátu. Okrem ťažby a využívania nerast-
ných surovín si preto štát naďalej zachováva nezastupiteľnú úlohu 
v procese ich vyhľadávania, overovania, využívania a zhodnotenia. 

V záujme trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti štát zabezpe-
čuje komplex informácií potrebných k formulovaniu surovinovej 
politiky, k hodnoteniu ložiskového potenciálu územia republiky, 
k racionálnemu využívaniu a ochrane domácej surovinovej základ-
ne. Ide o nasledovné aktivity: 

- výskum zákonitostí vzniku a rozmiestnenia jednotlivých 
typov nerastných surovín,

- hodnotenie surovinového potenciálu územia vrátane určenia 
prognóznych území,

- vyhľadávanie nových zdrojov nerastných surovín, ako aj 
alternatívnych domácich surovín, ktoré by nahrádzali dová-
žané nerastné suroviny,

- možnosti využívania surovín (aj sprievodných) z pohľadu ich 
ekonomickej efektívnosti,

- výskum technologických vlastností nerastných surovín 
s ohľadom na rozšírenie možností ich využitia,

- výskum vplyvu surovinových zdrojov a ich ťažby na životné 
prostredie,

- hodnotenie surovinového potenciálu ložísk.

Akčný plán trvale udržateľného rozvoja, ochrana a racio-
nálne využívanie prírody a krajiny

Ochrana a racionálne využívanie prírody a krajiny sa premieta 
v krátkodobých politikách a implementácia záväzkov v tejto oblas-
ti aj do dlhodobých strategických dokumentov SR a do hospodár-
skej politiky SR, s cieľom vytvorenie symbiózy medzi záujmami 
podnikateľského prostredia a ochranou prírody.

V oblasti hospodárstva:
Hlavným cieľom surovinovej politiky SR je zabezpečenie 

dostatku nerastných surovín pri optimálnych nákladoch a primera-
nej ochrane životného prostredia, s dôrazom na sebestačnosť pri 
zabezpečení nerastných surovín v odvetviach, kde je to reálne.

K prvoradým cieľom patria zodpovedajúce legislatívne pravidlá 
upravujúce geologický výskum a prieskum a efektívne a trvalo 
udržateľné využívanie domácich surovinových zdrojov v trhových 
podmienkach a v súlade s dlhodobými potrebami spoločnosti 
v rámci EÚ.

Sledované ciele
- vyhodnocovať efektívnosť využívania ložísk nerastných suro-

vín, u ktorých výsledky výpočtu zásob dávajú predpoklad 
pre ekonomicky výhodnú ťažbu pri zohľadnení princípov 
trvalo udržateľného rozvoja.

- navrhnúť a vykonať vhodné zmeny aplikovateľné v legislatíve 
Slovenskej republiky, upravujúce geologický prieskum, 
ťažbu a využívanie primárnych aj druhotných nerastných 
surovín, ochrany životného prostredia a štátnej pomoci.

- priebežne sledovať spotrebu najdôležitejších druhov nerast-
ných surovín a vyhodnocovať životnosť overených geologic-
kých zásob s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného 
rozvoja závislých výrobných odvetví a k tomu prijímať včas 
podľa potreby príslušné opatrenia.

Aktivity EÚ - partnerstvá pre suroviny a ložiská nerastov 
verejného významu

Prichádza nový smer k inovácii ako k hnacej sile, ktorá nie je 
zatiaľ v Európe v oblasti surovín využitá. Komisia stanovila v roku 
2010 vhodný rámec európskych partnerstiev pre inovácie ako 
časť hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii. Takéto partnerstvá sa nad-
viažu v prípadoch potreby spoločného potenciálu verejného 
a súkromného úsilia na regionálnych a vnútroštátnych úrovniach 
a úrovni EÚ v oblasti inovácie, výskumu a vývoja a opatrení na 
strane dopytu na účely rýchlejšieho a účinnejšieho dosiahnutia 
spoločenských cieľov. Ako sa uvádza v tomto oznámení, toto platí 
pre prípad surovín.

Toto partnerstvo sa bude zameriavať na racionalitu využívania 
neenergetických a nepoľnohospodárskych surovín vrátane kritic-
kých surovín. Z toho dôvodu zahŕňa aj kovové rudy, priemyselné 
a stavebné nerasty, ako aj iné priemyselné suroviny. Mnoho tých-
to materiálov zohráva zásadnú úlohu v inovačných technológiách, 
ktoré poskytujú ekologické a technické aplikácie citlivé k životné-
mu prostrediu. 

Aktivity na využívanie vlastných ložísk EÚ majú odstrániť vysoké 
dovozové riziko mnohých surovín, ktoré sú podstatné pre priemy-
sel EÚ - obzvlášť kritická bola situácia v prípade prvkov vzácnych 
zemín - ale tieto iniciatívy majú tiež problémy pri schvaľovaní 
prieskumných a ťažobných aktivít spôsobené ich odporcami. 
Východiskom by malo byť definovanie ložísk verejného významu. 

Všetky tieto aktivity sledujú dosiahnutie racionálneho a kom-
plexného využitia prístupných surovinových zdrojov členských 
štátov EÚ.

Nástroje a orgány zodpovedné za racionálnosť využívania 
ložísk – právny rámec v Slovenskej republike

V etape geologického prieskumu
§ 14 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb.
Klasifikáciu a výpočet zásob výhradných ložísk podrobnejšie 

ustanoví Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 33/2015 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (ban-
ský zákon) v znení neskorších predpisov 

V etape určovania dobývacieho priestoru
§ 28 ods. 1, písm. a) zákona č. 44/1988 Zb.
Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru
Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru 

sa začína na návrh organizácie, obce, v ktorej katastrálnom území 
sa dobývací priestor nachádza, alebo na podnet obvodného ban-
ského úradu. Návrh sa doloží stanoviskom ministerstva príslušné-
ho podľa druhu nerastu, najmä z hľadiska realizácie surovino-
vej politiky.

§ 28 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.
Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru
Obvodný banský úrad môže určiť, že sa k návrhu priložia ďalšie 

podklady potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu, najmä z hľa-
diska ochrany a racionálneho využitia výhradného ložiska, 

Nerastné bohatstvo
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dôsledkov jeho dobývania, ako aj z hľadiska potrieb národného 
hospodárstva a verejných záujmov

V etape dobývania
§ 40 ods. 3, písm. a) zákona SNR č. 51/1988 Zb.
Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad ukladá opatre-

nia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov 
a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč-
nosti prevádzky a za tým účelom organizuje, riadi a vykonáva 
osobitné previerky.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že úloha kontroly racionál-
nosti využívania ložísk je v kompetencii štátnej banskej správy a je 
súčasťou výkonu hlavného dozoru. 

V budúcnosti zrejme bude tejto otázke potrebné venovať viac 
pozornosti s dôrazom na všetky aspekty racionálnosti využívania 
ložísk.

Aspekty racionálnosti - zabezpečenia racionálneho využí-
vania ložísk nerastov

- racionálne využitie zásob z hľadiska úplnosti ich vydo-
bytia za priaznivej výrubnosti a prípustného znečiste-
nie s cieľom úplne využiť zásoby ložiska,

- komplexné využitie všetkých (aj sprievodných) surovín 
v priestore ložiska,

- využitie vyťaženej a upravenej suroviny z pohľadu 
účelu jej použitia prednostne na účel alebo výhradne 
na účel na aký bola určená s cieľom zabrániť plytvaniu 
surovinami.

Nerastné bohatstvo
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ZLEPŠOVANIE KVALITY
KREMENNÝCH PIESKOV BIOLÚHOVANÍM
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Abstrakt
Proces biologického lúhovania je jednoduchá a efektívna tech-

nológia pre zlepšenie kvality nerudných surovín, použitý buď ako 
predúprava nerudných surovín pred elektromagnetickou separá-
ciou na zvýšenie účinku v odstránení železa alebo ako samostatná 
1 - 3 mesačná úprava nerudných surovín procesom diskontinuál-
neho statického lúhovania vo vodnom prostredí. 

Tieto procesy boli skúmané v laboratórnych podmienkach, 
využívajúc kremenné piesky z ložiska Vyšný Petrovec, Šaštín 
a Plachtince. Množstvo odstráneného železa v závislosti od počia-
točného obsahu železa v prírodných vzorkách je závislé na mine-
ralogickom zložení Fe minerálov, na väzbe železa so silikátovými 
minerálmi, taktiež na veľkosti zŕn železitých minerálov, podmien-
kach biolúhovania a na prídavku chelatačných činidiel. Heterotrófne 
baktérie, rastúce v prítomnosti všetkých nerudných surovín sú 
schopné rozpúšťať železo. Rýchla formácia anaeróbnych podmie-
nok pomocou baktérií pri redukcii a rozpúšťaní železa umožňuje 
jednoduchú manipuláciu so vzorkami roztoku. Prezentované jed-
noduché porovnanie laboratórnych biolúhovacích experimentov 
využívajúcich heterotrófne baktérie na zníženie obsahu Fe 
v nerudných surovinách bolo vykonané na preskúmanie najlepšie-
ho ekonomického spôsobu úpravy nerudných surovín s cieľom 
eliminovať konvenčné metódy v priemyselnom meradle. 

Laboratórne experimenty na odstraňovanie železa z kremen-
ných pieskov boli overené dvakrát – v priebehu in-situ podmienok 
využívajúc kremenné piesky sa zohľadňovali nesterilné klimatické 
podmienky. Pri in-situ biolúhovaní kremenných pieskov boli najdô-
ležitejšie faktory pri odstraňovaní železa; zmena pH média, kon-
centrácia kyslíka, koncentrácia glukózy a čas biolúhovania.

Kľúčové slová: 
nerudné suroviny, 
kremenné piesky, 
biolúhovanie, 
železo

 
 

Obr.1 In-situbiolúhovanie kremenných pieskov

Úvod
Priemyselné minerály na báze silikátov, ako sú kaolíny, živce 

a železité kremenné piesky, často obsahujú prímesi, ktoré znižujú 
ich ekonomickú hodnotu a zabraňujú v ich aplikácii v keramickom 
a papierenskom priemysle. Hlavné nečistoty sú Fe (III) - oxidy, 
pretože znižujú stupeň belosti, ktorý je dôležitým faktorom pri 
určovaní kvality výrobku (Veglio, 1997). Chemické metódy sú 
založené na lúhovaní s minerálnymi kyselinami a úprave redukujú-
cimi činidlami ako Na-dithioničitan a aluminium sulfát, oxid siričitý 
a práškový hliník alebo oxid siričitý a práškový zinok. Tieto bielia-
ce metódy sú zvyčajne vhodné pre dosiahnutie vysokého stupňa 
odstránenia železa, ale sú drahé, vyžadujú zložité prevádzkové 
podmienky a sú nebezpečné pre životné prostredie (Mesquitaet 
al., 1996). Biolúhovanie je šetrné k životnému prostrediu, môže 
znížiť prevádzkové náklady a požiadavky na energiu. Heterotrófne 
baktérie majú potenciál produkovať kyslé metabolity, ktoré môžu 
rozpúšťať oxidy, silikátaty, karbonáty a hydroxidové minerály buď 
redukciou alebo komplexotvornými mechanizmami (Jain and 
Sharma, 2004). Prirodzene sa vyskytujúce kremičitany obsahujú 
oxidy železa vo forme povlakov na zrnách alebo impregnácie 
v matrici. Množstvo odstráneného železa z priemyselných silikáto-

Priemyselne premytý kremenný
piesok s nežiaducou prímesou Fe

Príprava média a biolúhovanie 
kremenného piesku v nádržiach

Biolúhovanie
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vých minerálov závisí na mineralógii a distribúcii železa v silikáto-
vých horninách. Všetka redukcia železa v prírode je spôsobená 
biologickou katalýzou (Lovley, 1991). Z tohto dôvodu rôzne štúdie 
zaoberajúce sa biolúhovaním priemyselných minerálov študovali 
kinetiku rozpúšťania železa zo silikátovej matrice (Veglio, 1997).
Heterotrófne baktérie produkujú organické látky fermentáciou 
(Štyriaková et al., 1999), alebo redukčným rozpúšťaním Fe - mine-
rálnych fáz z nerudných surovín (Štyriaková et al., 2003 a) výrazne 
urýchľujúcim deštrukciu sľudy (Štyriaková et al., 2004, Štyriaková 
et al., 2003c) a smektitov (Štyriaková et al., 2006 b), alebo siliká-
tovej matrice, ktorá je impregnovaná so železitými minerálmi 
(Štyriaková et al., 2003a).

Materiál a metodika výskumu
Biolúhovanie bolo testované v laboratórnych podmienkach na 

kremenných pieskoch z ložiska Šaštín (Q1), Vyšného Petrovca 
(Q2) a Plachtiniec (Q3). In-situbiolúhovacie procesy boli overené 
poloprevádzkou na kremenných pieskoch na ložisku Šaštín. 

Laboratórne biolúhovanie
Biolúhovacie experimenty boli vykonané v 500 ml sklenených 

fľašiach obsahujúcich 50 g kremenného piesku (Q) a 100 ml teku-
tého média. Médium obsahovalo 2.0 g  K2HPO4, 1.0 g (NH4)2SO4, 
0.1 g CaCl2, 0.2 g NaCl, 0.085 g NaNO3, 0.2 g močoviny 
a 0.1 g kvasničného extraktu, ako aj 20 g glukózy na 1l. Vzorky 
boli naočkované prítomnými heterotrófnymi baktériami. Fľašky 
boli inkubované v statických podmienkach pri 24°C. Vzorky boli 
po 3-mesačnom biolúhovaní následne odobraté na chemickú 
analýzu. Po 10 minútach centrifugácie pri 10 000 ot./min. roztok 
s kultúrou bol oddelený od vzorky. Kvapalný supernatant bol 
odobratý trikrát, vždy po výmene roztoku s kultúrou počas biolú-
hovacieho experimentu. Zároveň boli vykonané aj abiotické kon-
troly (bez prídavku baktérií) počas experimentu. 

In-situbiolúhovanie

In-situbiolúhovacie experimenty boli realizované s 13 tonami 
kremenného piesku Q vo veľkoobjemovej bazénovej nádrži 
(objem 16.3 m3), naplnenej lúhovacím médiom pozastávajúceho 
zo 7000 l sladkej povrchovej vody, doplnené 0,5 g NaH2PO4, 
1.0 g (NH4)2SO4 a 0,2 g NaCl (na liter). Do kontajnera bolo prida-
ných navyše ešte 20 g technickej glukózy A60 /liter média s 2 m 
Mchelátom Na2EDTA. Kontajner bol inkubovaný v statických pod-
mienkach prostredia po dobu 3 mesiace. Kvapalná fáza bola 
vymenená štyrikrát so 7000 litrami čerstvého média. Z použitých 
médií (výluhy) boli odobraté vzorky na analýzu železa. Biolúhovacie 
experimenty a analýzy boli vykonané duplicitne a prezentované 
údaje sú výsledkami priemerných hodnôt z jednotlivých meraní.

Výsledky
Biolúhovaním kremenných pieskov ložiska Šaštín (Q1) v labora-

tórnych podmienkach sa odstránilo 60 % Fe a nasledujúcimi 
opakovanými laboratórnymi magnetickými separáciami sa zvýšilo 
celkové množstvo odstráneného železa z 0,13 na 0,02 % Fe2O3. 
REM odhalila nerovný povrch kremenných zŕn po bakteriálnom 
lúhovaní a EDS analýza potvrdila prítomnosť inklúzií ílových mine-
rálov s obsahom Mg, Na a Fe, ktoré tvorili jemný povlak a impreg-
nácie v kremennom matrixe. Baktérie svojou cielenou produkciou 
organických kyselín uvoľňovali ílové a železité minerály, pričom sa 

dosiahlo vybielenie povrchu kremenných častíc s formovaním 
jemnozrnnej frakcie. Z laboratórnych bakteriálne inokulovaných 
extrakčných štúdií po pridaní rozličných foriem chelátov EDTA 
(p. a., Na4EDTA, Na2EDTA), AQDS a NTA koncentrácia rozpuste-
ného totálneho železa bola oveľa vyššia než biotická kontrola bez 
chelátov. To indikovalo, že železité minerály sa rýchlejšie bakte-
riálne rozkladali v prítomnosti chelátov. Pridanie Na2EDTA však 
vykazovalo, že obsah totálne rozpusteného železa bol signifikant-
ne vyšší než v prípade iných foriem chelátov počas biolúhovania 
kremenných pieskov.

Potenciálna surovina kremenných pieskov z ložiska Vyšný 
Petrovec (Q2) po vyplavení ílových minerálov obsahovala železité 
minerály, ktoré zvyšovali koncentráciu železa v surovine. Technikou 
diskontinuálneho biolúhovania a plavenia bolo možné odstrániť 
podstatnú časť železitých minerálov. Hnedé minerálne zrná s veľ-
kosťou 0,1 – 0,8 mm boli identifikované röntgenovo-difrakčnou 
analýzou, ktorá potvrdila polykomponentné minerálne zloženie 
vo forme sideritu, rutilu, anatasu, ferrihydritu a kaolinitu, s výnim-
kou kremeňa. V prvej fáze biolúhovania sa odstránili povlaky žele-
zitých minerálov z povrchu zŕn a v druhej fáze sa formovala hnedá 
jemnozrnná frakcia minerálnych častíc s veľkosťou menej ako 
0,1 mm rozkladom sideritových nodúl s polykomponentným zlože-
ním. Táto jemnozrnná frakcia, ktorá obsahovala vysoký podiel 
železitých minerálnych častíc, bola odstránená z Q2 jednodu-
chým procesom plavenia. Biolúhovacie experimenty uskutočnené 
na kremenných pieskoch z ložiska Vyšný Petrovec potvrdili, že 
baktérie rodu Bacillus extrahujú Fe, Si a Al z kremenných pieskov 
a redukujú oxyhydroxidy Fe stmelené sideritom. Aplikáciou biolo-
gického lúhovania a plavenia bolo možné odstrániť 47 % Fe 
z kremenných pieskov, ktoré môžu slúžiť ako nerudná priemysel-
ná surovina. 

Glaukonitický piesok (Q3) bol z pohľadu odstránenia železitých 
minerálov biolúhovaním najnevhodnejšou surovinou. Kremenný 
piesok je potenciálna surovina pre sklársky priemysel, preto tieto 
laboratórne procesy biolúhovania boli prvýkrát overené v polopre-
vádzkových podmienkach Slovenska na kremennom piesku 
z ložiska Šaštín. Potvrdilo sa, že nesterilné podmienky in-situ 
nemali vplyv na dosiahnutie zhodného odstránenia nežiaducich 
povlakov železa ako v laboratórnych experimentoch. Dve veľko-
objemové nádrže (18 m3) boli umiestnené v technologickom 
areáli LB MINERALS, a. s., každá nádrž bola naplnená 13 tonami 
priemyselne plaveného piesku v big-bagoch. V blízkosti bazéno-
vých nádrží boli umiestnené paletové nádrže potrebné na množe-
nie a nasledujúcu inokuláciu baktérií a prípravu živných médií. 
Na2EDTA bol v heterotrofnom biolúhovacom systéme najúčinnejší 
chelát, ktorý zamedzoval spätnú precipitáciu železa v roztoku. 
V podmienkach in-situ bol proces odstraňovania železa z kremen-
ných pieskov kombinovaný s prítomnosťou autochtónnych bakté-
rií, ktorá nemala inhibičný vplyv na rozpúšťanie železa. Potvrdil to 
aj laboratórny test riedenia vzoriek autochtónnej kultúry. 
Heterotrofné baktérie izolované z miest zvetrávania silikátových 
hornín a jazier produkujú organické kyseliny a siderofóry v proce-
soch biolúhovania nerudných surovín. Je to spojené s rozpúšťa-
ním jemných povlakov železa ako hlavnej nežiaducej prímesi 
týchto surovín. Proces biolúhovania prebieha v modifikovanom 
médiu s obsahom základných biogénnych prvkov, uhlíka a chelá-
tov. Chemické dolúhovanie s 0,1 M kyselinou oxálovou sa môže 
uskutočniť v prípade, ak chceme skrátiť samotný proces biolúho-
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vania. Magnetickú separáciu je možné využiť predsamotnou bio-
logickou úpravou alebo po biologicko-chemickej úprave, ak 
surovina obsahuje vysoký podiel sľúd alebo samostatné odolné 
častice Fe-Ti minerálov. Získané poznatky sú významné pri zlep-
šovaní kvalitatívnych vlastností tak živcov a kaolínov, ako aj kre-
menných pieskov používaných v keramickom a sklárskom prie-
mysle. Reálne sa predpokladá, že využívanie bakteriálnej úpravy 
je v porovnaní s klasickými kombináciami technológií, magnetic-
kou separáciou a flotáciou, ekonomicky a ekologicky výhodnej-
šie, a to najmä pri využití hnojív a odpadových nutričných zdrojov 
s obsahom uhlíka ako náhradného zdroja energie pre heterotrofné 
baktérie.

Tabuľka 1 
Porovnanie obsahu železa pred a po biolúhovaní kremenného piesku.

Obr.2 Laboratórne biolúhovanie kremenných pieskov (A) a vizuálne 
farebné porovnanie plaveného a biolúhovaného kremenného piesku (B)

Zhrnutie
Prirodzene sa vyskytujúce nerudné suroviny obsahujú nepriaz-

nivú prímes železitých minerálov, vyskytujúcich sa vo forme povla-
kov na zrnách alebo impregnácií v matrici. Biologickým lúhovaním 
je možné odstrániť hlavnú nežiaducu prímes – železo, a to prítom-
né jednak vo forme oxidov a hydrooxidov železa, ale aj sorbované 
na ílových mineráloch z mnohých druhov nerudných surovín a tým 
zvýšiť kvalitatívne vlastnosti domácich surovinových zdrojov, ktoré 
môžu byť po takejto úprave využívané v sklárskom alebo keramic-
kom priemysle. Množstvo odstráneného železa záviselo na mine-
ralógii a distribúcii železa v silikátovej matrici. Laboratórne pokusy 
na odstránenie železa boli overené dvakrát počas in-situ podmie-
nok na kremenné piesky, pričom sa bral do úvahy vplyv nesteril-
ných klimatických podmienok. 

Zmeny pH média, koncentrácia kyslíka a glukózy ako aj čas 
biolúhovania predstavovali dôležité faktory pri odstránení železa 
pri in-situbiolúhovaní kremenných pieskov. Biolúhovanie môže byť 
vykonané aj na haldách, čo je budúci plán pre vývoj tejto techno-
lógie.
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Kremenné 
piesky

Fe2O3 (wt. %) 
pred biolúhovaním

Fe2O3 (wt. %) 
po biolúhovaní

Q1 0,32 0,13

Q2 0,36 0,19

Q3 1,03 0,72

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

NOVÉ LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ PREDPISY

1. Legislatívne predpisy
K 1. aprílu 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 87 

(„ďalej len“ /1/) z 13. marca 2018, o radiačnej ochrane 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (časová verzia pred-
pisu účinná do 31. 12. 2023).

Tento zákon dopĺňa znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochra-
ne, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (účinnosť do 30. júna 2018).

Vykonávací predpis k uvedenému zákonu /1/ predstavuje 
dokument: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 98 („ďalej len“ /2/) z 19. marca 2018, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovní-
kov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia 
(časová verzia predpisu účinná od 1. apríla 2018).

Tento predpis /2/:
a) ruší Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republi-

ky č. 528/2007 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požia-
davkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia,

b) stanovuje požiadavky na optimalizáciu radiačnej ochrany 
pracovníkov na pracovisku (§ 2 a § 3),

c) stanovuje postupy na stanovenie objemovej aktivity radónu v 
pôdnom vzduchu, spôsob stanovenia radónového indexu pozem-
ku ako aj spôsob vyhodnotenia výsledkov (§ 5, § 6, príloha č. 6),

d) (§ 4):
(1) objasňuje pojem stanovenia rádiologických ukazovate-

ľov (stanovenie hmotnostných aktivít Ra-226, Th-232, 
K-40 a indexu hmotnostnej aktivity), stavebného materi-
álu; stanovenia sa vykonávajú v súlade s § 138, ods. 1 
zákona /1/, pred uvedením stavebného výrobku na trh 
a následne najmenej raz ročne,

(2) uvádza (príloha č. 4) kritériá a metódy na stanovenie hmot-
nostných aktivít rádiologických ukazovateľov a na vyjadrenie 
výsledkov,

(3) stanovuje požiadavky (príloha č. 2) na zaznamenávanie 
výsledkov stanovení (protokol, evidencia výsledkov),

(4) uvádza zoznam stavebných výrobkov, v ktorých sa sta-
novujú rádiologické ukazovatele minimálne jedenkrát za 
kalendárny rok (príloha č. 5):

a) prírodné materiály
1. kamencová bridlica, žula, granitoidy, porfýry, tuf, 

andezit, puzolán, láva,
2. pieskovec, piesok, štrkopiesok, kaolín,

b) perlit, keramzit,
c) materiály, ktoré obsahujú rezíduá z odvetví na spraco-

vanie prírodného rádioaktívneho materiálu, ako napríklad 
popolček, sadra s obsahom fosforu, fosforová troska, cínová 

troska, medená troska, červený kal ako rezíduum z výroby 
hliníka, rezíduá z výroby ocele, rezíduá z odkalísk po ťažbe 
hornín, 

d) pórobetón, škvarobetón, betón, stavebné výrobky 
z pórobetónu, stavebné výrobky zo škvarobetónu, 

e) ďalšie materiály, v ktorých sa očakáva hodnota indexu 
hmotnostnej aktivity stavebného materiálu vyššia ako 1. 

(5) definuje základné preventívne opatrenia na obmedzenie 
ožiarenia z rádionuklidov v stavebnom materiáli.

Povinnosti vyplývajúce z § 138, ods.1 zákona /1/: 
(1) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá 

vyrobila stavebný materiál alebo doviezla stavebný materiál 
z tretích krajín, je pred ich prvým uvedením na trh a pri 
každej zmene stavebného materiálu, ktorá by mohla 
ovplyvniť obsah prírodných rádionuklidov, povinná 

a) zabezpečiť stanovenie rádiologických ukazovateľov v staveb-
nom materiáli podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 
/2/ vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. d) zákona /1/, 

b) viesť evidenciu výsledkov stanovení rádiologických 
ukazovateľov v stavebnom materiáli a uchovávať ju najmenej 
päť rokov od skončenia výroby stavebného materiálu alebo 
uskutočnenia jeho dovozu, 

c)  vykonať preventívne opatrenia na zníženie obsahu prírod-
ných rádionuklidov v stavebnom materiáli, ak je prekročená refe-
renčná úroveň podľa odseku 5, 

d) po vykonaní preventívnych opatrení podľa písmena c) opako-
vane zabezpečiť stanovenie rádiologických ukazovateľov v staveb-
nom materiáli, 

e) oznamovať úradu údaje z evidencie podľa písmena b) 
a výsledky stanovení rádiologických ukazovateľov v stavebnom 
materiáli do jedného mesiaca od ich získania. 

(2) Ak aj po vykonaní preventívnych opatrení podľa odseku 
1 písm. c) je prekročená referenčná úroveň podľa odseku 5, 
stavebný materiál sa musí označiť ako stavebný materi-
ál na výstavbu nebytových budov alebo budov urče-
ných na pobyt osôb kratší ako 100 hodín počas kalen-
dárneho roka a pri uvedení na trh verejnosti poskytnúť 
informácie o výsledkoch opakovaného stanovenia 
rádiologických ukazovateľov podľa odseku 1 písm. d). 

(3) Požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na stavebný 
materiál, ktorý bol vyrobený a uvedený na trh v inom člen-
skom štáte alebo bol uvedený na trh v súlade s právom štátu 
Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka. 

(4) Ak fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba podľa 
odseku 1 na základe vykonaných stanovení rádiologických 
ukazovateľov zistí, že v stavebnom materiáli nie je prekroče-
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ná referenčná úroveň podľa odseku 5, nemusí zabezpečiť 
ďalšie stanovenia rádiologických ukazovateľov v sta-
vebnom materiáli podľa odseku 1 písm. a), ak nevznik-
ne zmena, ktorá by mohla obsah prírodných rádionukli-
dov ovplyvniť. 

(5) Referenčnou úrovňou pre stavebný materiál je efektívna 
dávka reprezentatívnej osoby z vonkajšieho ožiarenia žiare-
ním gama, okrem ožiarenia z prírodného pozadia, 1 m Sv za 
kalendárny rok; uvedenej referenčnej úrovni zodpovedá 
index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu rovný 
jednej. 

Poznámka: 
Vzhľadom na rôzne znenie niektorých ustanovení zákona 

č. 89/2018 Z. z. (§ 138, ods. 4) a vyhlášky č. 87/2018 Z. z. (§ 4, 
ods.1 a ods. 4) iniciuje TSÚS, n. o. stretnutie s tvorcami predpisu 
/2/ za účelom zistenia ich správnej interpretácie. O výsledku 
bude odborná verejnosť informovaná v ďalšom čísle časopisu.

2. Technické predpisy
K 1. aprílu 2018 bola do sústavy slovenských technických 

noriem zavedená revidovaná norma STN 73 6123 Stavba vozo-
viek. Cementobetónové kryty.

Zavedením tejto normy sa súčasne zrušila jej predchádzajúca 
verzia zo septembra 2010.
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Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

RECYCLING 2018
(23. ročník konferencie)

19.- 20. 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: možnosti a perspektívy recyklácie stavebných od-
padov ako druhotných surovín.

Průmyslové podlahy a jiné 
konstrukce z dratkobetonu
(odborný seminár)

23. apríl 2018
Praha 3 – Žiškov

Olšanská 1a

www.szk.fce.vutbr.czSeminár prinesie informácie o aktuálnej situácii v oblasti vláknobetónových konštruk-
cií a to od materiálových vlastností vláknobetónu cez súčasný výskum a vývoj až po 
navrhovanie konštrukcií a ich realizáciu. Druhá časť bude venovaná konštrukciám pri-
emyselných podláh.

48. základný kurz metrológie
(kurz)

23. – 26. apríl 2018 Praha 
Slovenská metrologická spoločnosť, 
Bratislava
(cms-zk@csvts.cz)

Kurz je určený pre tých, ktorí potrebujú získať základné poznatky o všeobecnej met-
rológii a pre pracovníkov, ktorí sa s metrológiou stretávajú v ľubovoľnej kumulovanej 
funkcii.

MOSTY 2018
(23. sympózium)

26. – 27. apríl  2018
Banská Bystrica

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

Bloky: Obehová ekonomika a energia z odpadu, technológie energetického zhodno-
covania, palivá z odpadu a druhotné palivá, legislatíva a aplikačná prax I a II.

Elektronický stavební deník 15. máj 2018
Praha 8 - Karlín 
Thámova 18a

SEKURKON s. r. o., Ostrava
 (Ondřej Zavadil, 
+420 774 413 722,
zavadil@sekurkon.cz)

Príprava osôb zodpovedných za realizáciu stavieb na nastupujúci trend digitalizácie 
stavebných denníkov (Buildary.online),vysvetlenie požiadaviek, ktoré sú na vedenie 
elektronického stavebného denníka kladené zo strany platných právnych predpisov 
a objasnenie akým spôsobom sa to dá vyriešiť po technickej stránke. Praktická ukáž-
ka aplikácie (Buildary.online) splňujúca uvedené požiadavky, zaškolenie účastníkov.

Betón na Slovensku 
2014 - 2018 (konferencia)

17. – 18. máj 2018
Žilina

Hotel Holiday Inn

Slovenský národný komitét fib
konferencia@fib-sk.sk
(Doc. Ing. Peter Paulík, PhD.,
peter.paulik@stuba.sk, 
 0903 585 663)

Prezentácia baníckej histórie mesta, histórie banských miest Slovenska, ako aj ban-
ských miest zo zahraničia

Ocelové konstrukce 2018
(XX. konferencia)

29. máj 2018
Mušov Pasohlávky

Hotel Termal SEKURKON s. r. o., Ostrava
(Ing. Helena Šubrtová,
+420 773 544 449,
subrtova@sekurkon.cz)

Tematické okruhy: projektovanie a navrhovanie oceľových konštrukcií, realizácia sta-
vieb, oceľové konštrukcie v energetike, materiálové inžinierstvo, výroba a kvalita oce-
le, povrchová ochrana, údržba, nové materiály, trendy, legislatíva. V rámci konferencie 
sa uskutoční fakultatívna exkurzia na Ivančický viadukt.

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

KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2018/2019

Ďalej uvedené informácie  pochádzajú z internetových zdrojov jednotlivých usporiadateľov / organizačných garantov, prípadne 
z podkladov zaslaných autorke. 
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2018/2019

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Banské predpisy 
a ich aplikácia v praxi 
(seminár)

Jún 2018 Bude upresnené 

Slovenská banícka spoločnosť,
Banská Bystrica
(JUDr. Ing. Ivan Krajník
banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk, 
0904 667 385)

Seminár zimnej údržby 
pozemných komunikácií
(seminár)

6. – 7. jún 2018 Turčianske Teplice 
Slovenská cestná spoločnosť, 
Bratislava
(Ing. Peter Hronský, hronsky@cestami.eu)

DOPRAVNĚ 
INŽENÝRSKE DNY 
(seminár)

6. – 7. jún 2018
Mikulov

Motel Zámeček

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

18. kongres ERMCO 7. – 8. jún 2018 Oslo
ERMCO 
(www.ermco.eu, jeh@fabeko.no)

Cestársky deň
(odborný seminár 
– v spolupráci so SZVK)

18. 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 ap-

likáciou kameňa a kameniva v stavebnej praxi.

EXPO LESNÍ LOM
(12. ročník medzinárodného 
veľtrhu)

19. – 21. jún 2018
Brno – Líšeň

Lesní lom

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

Medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný a úpravnícky  
priemysel a stavebníctvo.

Pozemní komunikace 2018 
„VIZE A REALITA“ 
(konferencia)

21. jún 2018
Praha 

Masarykova kolej 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.

Salamandrové dni 7. – 9. september 2018 Banská Štiavnica
region@banska.stiavnica.skMestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej štia-

vnickej banskej histórie.

Bezpečnosť 
cestnej premávky
(14. ročník konferencie)

12. – 14. september 
2018

Nový Smokovec
Hotel Atrium Kongres STUDIO, spol. s r. o., 

Bratislava
Ing. Blanka Lukáčková
(lukacova@kongres-studio.sk)

Okruhy: legislatíva, vývoj dopravnej nehodovosti na Slovensku; dopravné značenia 
a bezpečnostné zariadenia na cestnej sieti SR; tunely – technické vybavenie, zabezpe-
čenie prevádzky a bezpečnosti; technické riešenia pre bezpečnosť cestnej premávky.
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2018/2019

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

VÝROBA BETÓNU 2018
(odborný seminár)

3. – 4. 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 be-
tónu v praxi, na nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri 
dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP. Novinky v oblasti le-
gislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

Cement 2018 (7. konferencia) 3. - 5. október 2018
Jihlava

Hanácke divadlo
Združenie pre sanáciu 
(hornickesympozium@diamo.cz)

Súčasnosť a budúcnosť 
baníctva a geológie
(konferencia)

4. – 5. október 2018
Nízke Tatry

Demänovská dolina
Wellnes hotel Repiská

Banská komora, Prievidza
(banskakomora@banskakomora.sk)
Slovenská banícka spoločnosť, 
Banská bystrica) 
(banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk)Analýza súčasného stavu baníctva a geológie a východiská pre jeho oživenie.

XX. Odborný seminár SZVK 8. – 9. november 2018
Nový Smokovec

Hotel Atrium
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 život-
ného prostredia na rekultiváciu úložísk ťažobného odpadu. Seminár sprostredkuje in-
formácie 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 
stavieb pri jeho použití v stavebníctve.

Dni slovenských cestárov
(XXIII. ročník konferencie)

11. – 12. október 2018 Košice
Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
(cestnaspol@cestnaspol.sk,
j.sedivy@swietelsky.sk)

SPECIÁLNÍ BETONY 2018
(XV. konferencia)

11. – 12. október 2018
Bystřice nad Pernštejnem,

Hotel Skalský dvůr SEKURKON s. r. o., Ostrava
(Ing. Helena Šubrtová,
+420 773 544 449,
subrtova@sekurkon.cz)

Konferencia sa venuje problematike špeciálnych betónov a ich uplatneniu v praxi in-
vestičnej výstavby, rekonštrukciám a opravám betónových stavieb. Zameria sa aj na 
betóny v extrémnych podmienkach a na vysokohodnotné betóny.

SILNIČNÍ KONFERENCE 
(26. konferencia)

17. – 18. október 2018
Ostrava 

Hotel Clarion Congres

Česká silniční společnost, Praha 
(+420/ 221 082 292, 
info@silnicnispolecnost.cz) 

Podnikový metrológ (seminár) 24. október 2018 -- Slovenská metrologická spoločnosť, 
Bratislava
(info@metrolog.sk)

Seminár pre zamestnancov zodpovedných za výkon alebo zabezpečenie metrologic-
kých činností v podniku a pre zamestnancov úseku riadenia kvality a kontroly.
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2018/2019

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Príprava a vlastnosti progre-
sívnych keramických materiá-
lov (seminár)

november 2018
Stará Lesná

Hotel Academia Slovenská silkátová vedecko - technická 
spoločnosť, Bratislava
(uachsajq@savba.sk)Podujatie predstaví nové poznatky v oblasti prípravy zaujímavých keramických mate-

riálov.

Konstrukce a betony pro 
jejich zhotovení I (seminár)

1. november 2018
Brno

Orea hotel Voroněž
Česká betonářska společnost ČSSI, 
Praha
(cbsbeton@cbsbeton.eu, 
+420 775 124 100)
Českomoravsky beton a. s., Beroun 
(Bc. Nikola Davidová,
nikola.davidova@cmbeton.cz)

Seminár je prvou časťou vzdelávania, ktoré bude zamerané na rôzne druhy betónu tak 
ako to potrebujú investori, projektanti a zhotovitelia.

XXIII. Seminár Ivana Poliačka
22. – 23. november 

2018
Nízke Tatry

Jasná
Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
www.cestnaspol.sk

Nestmelené a hydraulicky 
stmelené vrstvy vozoviek
(X. ročník konferencie)

13. – 15. február 2019
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 bude zameraná na problematiku (terminológia, označovanie, navrho-
vanie, zloženie, zhotovovanie, skúšanie, legislatíva...) technológií cestného 
staviteľstva.

BAUMA 2019 (32. veľtrh) 8. – 14. apríl 2019
Mníchov

Výstavisko
www.bauma.de

32. medzinárodný veľtrh stavebných strojov, strojov na výrobu stavebných hmôt, 
stavebného náradia...

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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