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PRÍHOVOR PREDSEDU SZVK

Ing. Ľudovít Kováč,
predseda SZVK

Vážení členovia SZVK 
a ostatní čitatelia nášho časopisu.

Opäť dostávate do rúk náš časopis v čase konania jubilej-
ného XX. jesenného odborného seminára organizovaného 
SZVK vo Vysokých Tatrách. Tešíme sa na opätovné stretnutie 
s našimi členmi, partnermi z nášho odboru, ale aj štátnej 
správy. Je tu znovu čas na výmenu skúseností, ale aj príjem-
né neformálne posedenie s priateľmi.

V rámci nášho odborného seminára sa tentoraz uskutoční 
aj workshop k najpálčivejším problémom ťažiarov. Zameraný 
bude hlavne na problematiku vyhlasovania rôznych druhov 
chránených území v dobývacích priestoroch, prípadne v ich 
okolí. Na Workshop budú pozvaní aj zástupcovia Ministerstva 
životného prostredia, Ministerstva hospodárstva a Hlavného 
banského úradu. S týmto problémom sme sa v praxi stretli 
mnohí a v rámci oživenia práce SZVK považujeme za potreb-
né vzájomnú výmenu skúseností a zvolenie spoločného 
postupu na ochranu našich záujmov.  

V rámci zlepšovania imidžu ťažobných spoločností 
v očiach verejnosti sme v spolupráci s Ťažobnou úniou v ČR 
reagovali na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre 
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. 

Pracovný názov projektového zámeru: Tvorba náučných 
chodníkov v rámci zrekultivovaných ťažobných priestorov.

Cieľom projektu by bolo vybudovanie dvoch náučných 
chodníkov v rámci dvoch rekultivovaných priestorov – po 
jednom v každej republike. Jedná sa o jedinečnú možnosť 
ako sprístupniť verejnosti tieto priestory a zároveň prepojiť 
históriu tradičného priemyslového sektoru s aktuálnymi tren-
dmi v ochrane životného prostredia.

Dovolím si zároveň využiť túto príležitosť a poďakoval všet-
kým, ktorý prispeli k organizácii a zdarnému priebehu osláv 
XX. výročia založenia SZVK v Košickom Dome umenia, kde 
sme v príjemnom prostredí s hodnotným kultúrnym progra-
mom ocenili prácu našich zaslúžilých členov.

Záver roka sa pomaly blíži, chcem najmä všetkým našim 
členom popriať dosiahnutie čo najlepších výsledkov, pre-
vádzku bez úrazov, čo najmenej starostí s platbami odberate-
ľov a veľa spokojných zákazníkov aj v nasledujúcom roku.

Zdar Boh!
Ing. Ľudovít Kováč
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OSLAVY 20. VÝROČIA ZALOŽENIA SZVK

20. výročie založenia SZVK

Rok 2018 je pre Slovenské združenie výrobcov kameniva významný predovšetkým z hľadiska pôsobnosti, 
nakoľko dňa 8. 6. 2018 sme slávili 20. výročie založenia SZVK. 

Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 
v Dome umenia v Košiciach, s týmto programom:

- Zahájenie osláv 20. výročia SZVK - Slávnostný príhovor 
predsedu združenia, menovité privítanie vzácnych hostí

- Príhovory a zdravice k 20. výročiu SZVK
- Ocenenie zaslúžilých členov, spolupracovníkov, 
 prípadne sympatizantov združenia
- Koncertné pásmo – pán Jaroslav Dvorský
- Slávnostná večera
- Voľná zábava
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20. výročie založenia SZVK
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AKTUALITY SZVK

Ing. Eduard Duda,
výkonný tajomník a člen Rady združenia

Činnosť SZVK sa riadi svojím plánom práce na rok 2018.
V hodnotenom období sa uskutočnili 2 zasadania Rady združe-

nia a členská schôdza, konkrétne:

Zasadnutie Rady združenia dňa 10. 5. 2018 vo Zvolene
Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
• Vyhodnotenie IX. odborného seminára k BOZP a BP, kona-

ného 12. 4. 2018 
• Stav hospodárenia za obdobie I – IV/2018  
• Kontrola pripravenosti členskej schôdze SZVK, konanej 

11. 5. 2018    
• Príprava publikácie „Dejiny ťažby nerastných surovín 

v lomoch a ich použitie na území Slovenska“ 
• Informácia o príprave osláv 20. výročia založenia SZVK 

Členská shôdza, konaná dňa 11. 5. 2018 vo Zvolene
Hlavnými bodmi boli:
• Voľba návrhovej komisie 
• Voľba volebnej komisie pre doplňkovú voľbu do Dozornej 

rady  
• Správa o činnosti Združenia od poslednej členskej schôdze, 

konanej dňa 18. mája 2017 
• Informácia o zmenách v členskej základni od predchádzajú-

cej členskej schôdze 
• Účtovná závierka za rok 2017 a návrh na rozdelenie HV za 

rok 2017 
• Ročná správa Dozornej rady k hospodárskej činnosti 

Združenia za rok 2017 a k účtovnej závierke za rok 2017 
• Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017 a schvále-

nie rozdelenia HV za rok 2017   
• Plán činnosti SZVK na rok 2018  
• Návrh rozpočtu na rok 2018 a výšky zápisného a členských 

príspevkov 
• Vydávanie odborného časopisu a tlačovín v r. 2018 
• Doplňková voľba do Dozornej rady
• Správa volebnej komisie
• Správa návrhovej komisie (predseda návrhovej komisie) – 

schválenie uznesenia   

Zasadnutie Rady združenia dňa 6. 9. 2018 v Banskej Štiavnici
Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
• Informácia o platení členských príspevkov a stav hospodáre-

nia za obdobie I-VIII/2018
• Príprava XX. odborného seminára SZVK – Nový Smokovec 

8. - 9. 11. 2018
• Vyhodnotenie osláv 20. výročia založenia SZVK, konaných 

8. 6. 2018
• Informácia o programe osláv Dňa baníkov, geológov, hutní-

kov a naftárov, konaných dňa 7. 9. 2018

CESTÁRSKY  DEŇ
Z odborných podujatí sa v hodnotenom období uskutočnil dňa 

12. 6. 2018 „Cestársky deň“ na Slovenskej správe ciest 
v Bratislave. Pri príprave tohto odborného podujatia spolupracova-
li pobočka SSC pri Slovenskej správe ciest s naším SZVK.

Jeho hlavné zameranie sa týkalo oblasti „Kamenivo ako súčasť 
udržateľného rozvoja spoločnosti“. Odzneli prezentácie zamerané 
aj na rádiologické ukazovatele v stavebných materiáloch podľa 
nových legislatívnych predpisov a tiež aj možnosti recyklácie 
kameniva v technológiách cestného staviteľstva.

Knižná publikácia „Dejiny ťažby nerastných surovín v lo-

moch a ich použitie na území Slovenska (od prvopočiatkov 

do roku 1945)“:

Predmetnú knižnú publikáciu vydalo SZVK v náklade 1 000 
kusov. Záujemcovia si môžu knižnú publikáciu objednať prostred-
níctvom kancelárie SZVK.

Oslavy DŇA BANÍKOV, geológov, hutníkov a naftárov
V dňoch 6. a 7. septembra 2018 sa uskutočnili oslavy Dňa 

baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v starobylom banskom 
meste Banská Štiavnica. 

V rámci osláv sa uskutočnili viaceré  akcie:
- Šachtág (dňa 6. 9. 2018 od 19,00 hod.)
- Otvorenie osláv v kostole sv. Kataríny 
 (dňa 7. 9. 2018 od 13,00 hod)
- Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v réžii 

Ministerstva hospodárstva SR

Kancelária SZVK informuje
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Kancelária SZVK informuje

Ministerstva životného prostredia SR, Zväzu hutníctva, ťažob-
ného priemyslu a geológie SR, Odborového zväzu pracovníkov 
baní, geológie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej 
komory, sa konali v Kultúrnom centre Banská Štiavnica dňa 
7. 9. 2018 od 15,00 hod.   

Na tomto slávnostnom zhromaždení boli udelené čestné 
odznaky ministra hospodárstva SR viacerým zamestnancom 

v odvetviach baníctva, hutníctva a geológie. Za naše SZVK čestné 
odznaky ministra hospodárstva SR obdržali nasledovné osoby:

Ján Opálek - „Za pracovnú vernosť“
Peter Brtányi - „Za pracovnú vernosť“
Ing. Norbert Werner - „Za pracovnú obetavosť“
Oslavy sa končili tradičným Salamandrovým sprievodom 

od 19. hod. za účasti domácicha zahraničných hostí.
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SPOMIENKOVÉ PODUJATIE 
„PO STOPÁCH DEDIČNEJ ŠTÔLNE CISÁRA JOZEFA II.“

Ing. Jozef Thuróczy,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spomienkové podujatie

V rámci tohtoročných osláv dňa baníkov, geológov, hutníkov a 
naftárov sa uskutočnilo veľmi milé podujatie organizované   
Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, Slovenským 
banským múzeom v Banskej Štiavnici, Rudnými baňami š. p. 

Banská Bystrica a Združením baníckych spolkoch a cechov 
Slovenska - odhalenie pamätnej tabule na ústi Voznickej dedičnej 
štôlne z príležitosti 140. výročia prerazenia tohto významného 
banského diela. 

Ústie dedičnej štôlne sa nachádza v katastri obce Voznica. 
Banské dielo bolo projektované tak, aby prekrížilo všetky rudné 
žily banskoštiavnického a hodrušského rudného revíru, preskú-
malo známe i neznáme horninové pásma, ale hlavne, aby slúžilo 
na odvodnenie celého rudného revíru.

Výstavba dedičnej štôlne cisára Jozefa II. bola plánovaná na 
30 rokov s projektovanou dĺžkou 13 574 m a s vyčíslenými náklad-
mi nad 1 mil. zlatých. Slávnostné zahájenie razenia štôlne sa 
začalo na cisárové narodeniny 19. marca 1782. Pre potreby jej 
výstavby boli v Hodrušskej doline vyhĺbené resp. prehlbované 
niektoré šachty (Hámorská, Štampfer, Kyslá, Rudolf neskôr 
Mayer, Délius, Leopold, Lill a Zipser), aby sa pre urýchlenie raze-
nia mohlo pracovať na viacerých čelbách.

Práce boli viackrát prerušené pre rôzne technické problémy, 
zvýšené prítoky podzemnej vody, nedostatočné vetranie, pozme-
nenú trasu, ale aj problémy s financovaním celého projektu. Až 
strojové vŕtanie, zavedené v roku 1873 urýchlilo razenie a aj 
dokončenie štôlne. Prvýkrát na Slovensku sa vo Voznickej dedič-
nej štôlni uskutočnil odstrel pomocou elektrickej rozbušky. Celá 
realizácia Voznickej dedičnej odvodňovacej štôlne sa predĺžila na 

96 rokov s nákladom vyše 4,5 mil. zlatých a celková dĺžka banské-
ho diela dosiahla 16 310 m. Banské dielo razené od ústiarieky 
Hron, až po šachtu František v Banskej Štiavnici bolo dokončené 
15. septembra 1878, napriek obrovským ťažkostiam i za cenu 
často nadľudských výkonov. V dobe svojho dokončenia išlo 
o najdlhšie banské dielo na svete, ktoré doposiaľ slúži svojmu 
účelu. 

Použitá literatúra: 
Káňa Richard a kol.: Hodruša v zemi baníkov 
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RVS Chodov, s.r.o.
Vančurova 504
357 35 Chodov u Karlových Varů
Česká republika

tel.: 00420 602 278 444
fax: 00420 352 667 749 

Průmyslové vážící systémy RVS Chodov - vlastnosti, použití

Kontinuální vážení – pásové váhy
Systém pásových vah je tvořen jednopražcovou vážící stolicí se snímačem zatížení, měřičem rychlosti 

posuvu pásu a elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Vážní mechaniku lze dodatečně vestavět do nového 
i do již provozovaného dopravníku - prakticky jakéhokoliv. Dosahovaná přesnost vážení je závislá na technic-
kém stavu dopravníku a na způsobu napínání pásu. V závislosti na stavu pásových dopravníků lze dosáhnout 
přesnosti vážení od 0,5 % do 2 % z rozsahu vážení. Vážní systém lze použít jako jednoduchý technologický 
nebo ke spojitému či nespojitému dávkování materiálu.

 
Diskontinuální vážení 
Mezi diskontinuální vážící systémy patří váhové zásobníky, váhy pod skipovými zásobníky, váhy pro na-

važování přísad. Jsou určeny pro šaržovité navažování sypkých materiálů v betonárkách, kaolínkách, vý-
robnách krmných směsí a pod. V sestavě automatického vážního systému jsou řídící jednotky připojeny 
k řídícímu počítači PC, který zobrazuje průběh pracovních cyklů a stav technologie. 

Elektronická vyhodnocovací a řídící jednotka
Řídicí jednotka vah je vybavena barevným dotykovým displejem. Jednotka umožňuje zpracování výstupů 

snímačů zatížení až ze tří vážních míst. Zpracovávat lze i některé další parametry technologie s vážením sou-
visející - např. snímače naplnění zásobníků váženého materiálu, stavy uzávěrů, výstupy průtokoměrů a pod. 
Lze generovat řídící signály - analogové výstupy (proudové smyčky) jsou použitelné např. k ovládání dávko-
vačů příměsí k základnímu váženému materiálu v závislosti na okamžitém výkonu a pod. Až šestnáct lokálních 
řídících jednotek vah lze pomocí průmyslové sběrnice připojit k řídícímu počítači. K řídicí jednotce váhy lze 
připojit PC kompatibilní  tiskárnu. Je-li k řídící jednotce připojen GSM terminál, lze z libovolného místa pomo-
cí mobilního telefonu a SMS zpráv monitorovat stav vzdáleného vážního systému.

Vyhodnocovací jednotka RVS350U Vážící mechanika TS102
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Fakulta BERG

VZDELÁVANIE NA FAKULTE BERG 
V OBLASTI VÝROBY KAMENIVA

prof. Ing. Michal Cehlár a Ing. Silvia Michalková,
Dekanát FBERG TUKE, Letná 9, 042 00 Košice

Fakulta baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií (fakulta 
BERG) má dlhodobú históriu siahajúcu až k vzniku Banskej akadé-
mie v Banskej Štiavnici, ku ktorej sa hlási ako jedna z pokračova-
teľov. V rámci svojej existencie prešla rôznymi zmenami, ktoré so 
sebou priniesli nové zamerania. Fakulta sa v rámci celej univerzity 
drží v počte uchádzačov dlhodobo na 2. mieste spomedzi devia-
tich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Základom 
vzdelávania na fakulte BERG však vždy ostala výchova vysoko-
školsky vzdelaných banských odborníkov. V tom je jej jedinečnosť 
v rámci SR a zodpovední pracovníci fakulty si plne uvedomujú zá-
väzky z toho plynúce. Dlhoročne je jednou z dôležitých súčastí 
tejto činnosti príprava absolventov pre lomové prevádzky. V rámci 
viacerých študijných programov sú študenti oboznamovaní s tech-
nológiami a procesmi využívanými pri výrobe kameniva. 

V rámci pedagogického procesu sa problematikou výroby ka-
meniva zaoberá viacero pedagógov, ktorí zabezpečujú výučbu 
predmetov povrchovej ťažby a úpravy kameniva. Tieto predmety 
sú zaradené vo viacerých študijných programoch podľa ich odbor-
ného zamerania. 

V súčasnosti je na fakulte BERG zavedený trojstupňový systém 
vzdelávania, v ktorom študent postupne prechádza bakalárskym, 
inžinierskym a doktorandským stupňom štúdia. Najviac študentov 
sa hlási na bakalársku formu štúdia, kde sa študenti oboznamujú 
so základmi z jednotlivých oblastí študijného programu. Úspešní 
študenti bakalárskeho štúdia sa následne môžu prihlásiť na inži-
nierske štúdium, kde je už počet študentov samozrejme menší. 
V tomto stupni sa študenti odborne špecializujú vo svojich študij-
ných zameraniach. Po ukončení inžinierskeho štúdia sa študenti 
môžu prihlásiť na doktorandské štúdium, ktorého základom je ve-
decko – výskumná práca na zadanú tému dizertačnej práce. Po-
čet študentov v tejto forme štúdia je značne limitovaný.

Základným študijným programom zaoberajúcim sa oblasťou 
ťažby a úpravy kameniva je študijný program „Technológie ba-
níctva a tunelárstva“ (v bakalárskom stupni nazvaný „Baníctvo 
a geotechnika“), ktorý je pokračovateľom niekdajšieho študijného 
programu „Dobývanie ložísk nerastov“ a v súčasnosti hozabezpe-
čujeÚstav zemských zdrojov. V rámci tohto študijného programu 
získavajú študenti poznatky z technológií a plánovania ťažby su-
rovín v lomoch a štrkovniach, ale aj procesov výroby kameniva 
na technologických linkach. Viaceri absolventi tohto študijného 
programu nachádzajú uplatnenie práve vo spoločnostiach zame-
raných na výrobu kameniva.

Výučba predmetov súvisiacich s oblasťou výroby kameniva je 
realizovaná okrem klasických posluchární aj v laboratóriách, ktoré 

umožňujú prácu na konkrétnych praktických úlohách. Hlavnými 
takýmito laboratóriami sú laboratórium získavania zemských zdro-
jov, počítačové laboratórium trhacích prác, externé laboratórium 
trhacích prác v lome Hradová, laboratórium pracovného prostre-
dia, laboratórium a výskumná hala geomechaniky, poloprevádz-
ková hala pracoviska úpravy primárnych a sekundárnych surovín, 
laboratórium inžinierskej seizmiky a iné.

Laboratórium získavania zemských zdrojov (LZZZ) obsahuje 
dvojicu simulačných stolov umožňujúcich vytváranie konfigurá-
cií technologických celkov a morfológie územia. Simulačný stôl 
je vybavený modelovým technologickým parkom analogickým 
s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, slúžiacim na zazna-
menávanie polohy objektov v priestore. Nad stolom je umiestnená 
posuvná rampa s inštalovaným zariadením pre projekciu 2D pod-
kladov na povrch modelovaného objektu a umiestnenie sníma-
cieho zariadenia pre digitálny záznam obrazu. Modelovací aparát 
laboratória umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D 
podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu 
alebo situácie, resp. spätný prenos do 2D podoby mapových lis-
tov. Simulačný aparát LZZZ je orientovaný na riešenie problémov, 
zvládnutie ktorých si vyžaduje realizovať kroky na úrovni fyzikál-
neho modelovania a zhmotnenia abstrakcie do podoby objektov 
a situácií, zmenšených v určitej mierke. Predovšetkým je to rieše-
nie technických situácií vyžadujúcich vizualizáciu v 3D a možnosť 
vykonávať modifikácie, predovšetkým v oblasti plánovania ťažby 
surovín, projektovania technologických celkov, vytvárania doprav-
ných trás a selektívnych spôsobov dobývania ložísk nerastných 
surovín, a posudzovanie významných technicko-prevádzkových 
aspektov.

Laboratórium získavania zemských zdrojov
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Počítačové laboratórium trhacích prác je prioritne zamerané 
na riešenia projektovania trhacích prác s využitím moderných sof-
tvérových prostriedkov. Laboratórium sa nachádza v Deliusovom 
(baníckom) pavilóne.Cieľom tohto laboratória je realizácia prak-
tických počítačových riešení projektovania trhacích prác v rámci 
výučby predmetov zameraných na využívanie výbušnín,pomoc pri 
spracovávaní tém bakalárskych a diplomových prác orientovaných 
na realizáciu trhacích prác,počítačová podpora pre riešenie vý-
skumných úloh v oblasti trhacích prác.

Laboratórium trhacích prác je vybavené 12 ks PC jednotiek, 
roznetnicou pre elektrické roznety RKC 1, atrapami prostriedkov 
trhacej techniky, odbornou literatúrou, softvérovými prostriedka-
mi: 

• SHOT Plus Premier – verzia pre povrchovú ťažbu 
• SHOT Plus Underground - verzia zameraná na trhacie práce 

pri ťažbe v podzemí
• SHOT Plus – Tunnel – verzia zameraná na trhacie práce pri 

výstavbe tunelov, môže byť využitý aj pri projektovaní trha-
cích prac v bani ( otvárkové, prípravné diela). 

• Projekčná sada prostriedkov od firmy Carlson – geológia, 
plánovanie povrchovej a hlbinnej ťažby, projektovanie trha-
cích prác 

• Softvér Bruno pre plánovanie technologických liniek na vý-
robu kameniva

Svojim softvérovým vybavením toto laboratórium umožňuje 
jeho využitie aj pre riešenie úloh v oblasti plánovania ťažby neras-
tov, modelovania lomov, projektovania technologických liniek na 
výrobu kameniva a pod.

Veľmi významné z hľadiska získavania praktických poznatkov 
v oblasti výroby kameniva je externé laboratórium trhacích prác 
v lome Hradová. Základným cieľom tohto laboratória je vytvore-
nie základne pre realizáciu praktických cvičení, ale aj riešenie 
bakalárskych a diplomových prác priamo v prevádzke na výrobu 
kameniva. Tým je možné lepšie pripravenie študentov na podm-
ienky praxe, čo urýchli ich adaptáciu pri nástupe do zamestnania 
v prevádzke na výrobu kameniva. Laboratórium je v súčasnosti 
vybavené PC jednotkou na spracovávanie údajov, atrapami pros-
triedkov trhacej techniky, dronom Phantom 4 PRO, seizmografom 
Minimate Pro6™ pre monitoring seizmických účinkov pri odstre-
loch, mobilnou vŕtačkou Hilti DD 500-CA BL 400, pričom pracu-
je sa na jeho ďalšom dovybavení tak, aby umožňovalo realizáciu 
rôznych ďalších aktivít v rámci praktických cvičení. Cieľom do 

budúcnosti je rozšíriť toto laboratórium tak, aby umožňovalo prak-
tickú odbornú prípravu našich študentov pre získanie osvedčenia 
– strelmajster. Spolu s počítačovým laboratóriom trhacích prác má 
tak vytvoriť komplexné zázemie pre prípravu uchádzačov o osved-
čenie – strelmajster pre povrch.

Laboratórium pracovného prostredia a bezpečnostije umožňu-
je študentom realizovať praktické merania z oblasti hygieny pra-
covného prostredia a bezpečnosti pri práci. Laboratórium má vo 
výbave Microdust Pro - prenosný prístroj na stanovenie celkovej 
prašnosti vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, SVANTEC 958A 
Class 1 štvor-kanálový analyzátor zvuku a vibrácií je určený pre 
všetky prípady, ktoré vyžadujú simultánne hodnotenia zvuku a vi-
brácií, analyzátor spalín TESTO 350 - CO, NO, NO2, SO2, H2S, 
CXHY alebo CO2, analyzátor plynov pre prieskumy kontaminácie 
a monitorovanie výskytu organických látok a prchavých plynov 
Ecoprobe 5, digitálna váha RADWAG AS 220. R2, PC jednotka 
na vyhodnocovanie meraní. Uvedené prístroje na meranie hluku, 
vibrácii a prašnosti sú často využívané pri praktických cvičeniach 
a riešení záverečných prác aj v prevádzkach na výrobu kameniva.

Laboratórium a výskumná hala geomechaniky je vybavená ši-
rokým spektrom prístrojov a aparatúr na stanovenie vlastností hor-
nín a horninového masívu. Umožňuje realizovať najmä laboratórne 

Fakulta BERG

Počítačové laboratórium trhacích prác

Externé laboratórium trhacích prác v lome Hradová

Prístrojové vybavenie laboratória 
pracovného prostredia a bezpečnosti
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skúšky na sledovanie fyzikálno-mechanických a technologických 
vlastností hornín. V rámci týchto priestorov je k dispozícii nasle-
dovné technické vybavenie: lisy na ťahové a tlakové skúšky hornín 
a stavebných materiálov (5 t, 60 t, 500 t), triaxiálne zariadenie na 
tlakové skúšky hornín, kompletné vybavenie pre stanovenie fyzi-
kálno-mechanických vlastností hornín, krabicový prístroj na šmy-
kovú skúšku zemín, zariadenie pre stanovenie abrazivity hornín, 
Casagrandeho prístroj, Vasiljevov kužeľ, Oedometre, Brinnelov 
prístroj, digitálne odchýlkomery, odchýlkomery, dynamometre, 
stojanová vŕtačka na prípravu vzoriek, rezačka Minosecar na prí-
pravu vzoriek, mobilná vŕtačka Hilti HD 160, brúska na prípravu 
vzoriek, laboratórne váhy, sušička, mraznička. Okrem toho je 
k dispozícii aj výpočtová technika na zaznamenávanie namera-
ných hodnôt. Súčasťou laboratória je aj softvérové vybavenie 
a to - DIGIMATIC, STB, GEM 22, FLAC 3D.

Poloprevádzková hala pracoviska úpravy primárnych a sekun-
dárnych surovín slúži na praktické cvičenia študentov a vypra-
covávanie záverečných prác študentov. Je vybavená funkčnými 
prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetic-
ké, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov 
ako druhotných surovín. Technické vybavenie poloprevádzkovej 
haly je nasledovné: čeľusťové drviče, kužeľové drviče, kladivový 
a odrazový drvič, guľový mlyn, amalgamačné mlyny, iné labo-
ratórne typy mlynov, päťplošný vibračný triedič, flotačná batéria 
10-komorová, gravitačný separátor PIC, splav pevný a pohyblivý, 
sádzačka jemno a hrubozrnná, Davisov magnetický analyzátor, 
magnetické separátory mokré a suché, elektrostatický separátor 
Sturtevant, triboelektrický separátor.

Laboratórium inžinierskej seizmiky slúži na výučbu študentov 
v oblasti monitoringu trhacích prác a pracovného prostredia. 
Súčasťou jeho vybavenia sú: prezentačné panely výrobcov trhacej 
techniky, atrapy používaných prostriedkov trhacej techniky, apara-
túry pre posudzovanie seizmických účinkov pri trhacích prácach 
a na identifikáciu porušenosti horninového prostredia, prístroje na 
sledovanie parametrov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie 
atď.) 

Z ďalších využiteľných laboratórií sú to: fyzikálne laboratórium 
(ktoré je vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek), 
chemické laboratórium (s príslušenstvom pre klasickú chemickú 
analýzu), analytické laboratórium (vybavené atómovým absorpč-
ným spektrometrom pre chemickú analýzu cca 20-tich prvkov), 
laboratórium povrchovej charakterizácie s prístrojmi na meranie 
tuhých povrchov (prístroj na meranie uhla zmáčania, polarizačný 
mikroskop) a laboratórium povrchovej chemickej analýzy (vybave-
né prístrojom XPS Rtg-fotoelektrónový spektrometer na povrcho-
vo-chemickú analýzu častíc).

Okrem pedagogickej činnosti je na fakulte BERG v uvedených 
laboratóriách realizovaná aj vedecko-výskumná činnosť v oblas-
ti výroby kameniva. Táto je v súčasnosti riešená najmä formou 
zmluvného aplikovaného výskumu. V rámci týchto aktivít bolo 
v období posledných rokov realizovaných viacero spoločných úloh 
s prevádzkami z praxe. Výsledky týchto projektov boli publikova-
né vo viacerých domácich aj medzinárodných časopisoch, ktoré 
umožňujú oboznámiť širokú verejnosť s mnohokrát zaujímavými 
a aplikovateľnými výsledkami takejto spolupráce.

Cieľom fakulty BERG je umožniť študentom získať v rámci vz-
delávania v oblastiach výroby kameniva, čo najviac praktické po-
znatky a skúsenosti. Vďaka veľmi dobrej spolupráci fakulty BERG 
s viacerými členmi SZVK majú študenti možnosť absolvovať od-
bornú prax, exkurzie, praktické cvičenia a merania v rámci rieše-
nia záverečných prác priamo v prevádzkach na výrobu kameni-
va. Týmto spôsobom uvedená vzájomná spolupráca napomáha 
k efektívnejšiemu vzdelávaniu a lepšej príprave absolventov pre 
uplatnenie v oblasti výroby kameniva.
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ŠTATISTICKÉ ZHODNOTENIE 
PEVNOSTNÝCH PARAMETROV HORNÍN

Ing. Milan Labaš, PhD.
Ústav geotechniky Slovenskej Akadémie vied, Watsonova 45, 040 01 Košice

Úvod
Štruktúra hornín je výrazne nerovnorodá a začiatok porušenia 

horniny je jav úzko lokalizovaný, preto veľký rozptyl výsledkov ur-
čovania pevnostných charakteristík hornín je nutné posudzovať 
ako fyzikálny aspekt samotného procesu porušovania. Pevnosť 
horniny, resp. horninovej vzorky je úzko spojená s defektami jej 
štruktúry, konkrétne s koncentráciou a stupňom nebezpečnosti 
defektov danej vzorky. Ak je pre porušenie potrebný určitý kritický 
počet, resp. stupeň nebezpečnosti defektov štruktúry, potom o 
porušení vzorky rozhoduje štatistické očakávanie vzniku takýchto 
kritických podmienok v danej vzorke. Makroskopická nerovnoro-
dosť vyjadrená vo forme štatistického rozptylu sledovaných pev-
nostných charakteristík je výsledkom existencie rôznych defektov, 
od submikroskopickej až po makroskopickú úroveň. Štatistická te-
ória pevnosti by mala vo svojej podstate vychádzať z matematicky 
vyjadrených predstáv a hypotetických modelov, ktorými majú byť 
vystihnuté 3 základné stránky, podmieňujúce proces porušovania 
súdržnosti v materiáloch (Němec, Sedláček, 1982):

- náhodné kolísanie v lokalizácii, veľkosti a počte štruktúrnych 
nerovnorodostí v materiáli, s ktorými bezprostredne súvisí 
náhodná variabilita pevnosti materiálu,

- stochastické fluktuácie procesu vývoja a rastu trhlín v telese, 
príp. stochastické spájanie slabých miest vplyvom pôsobia-
ceho zaťaženia,

- stochastické súvislosti medzi príčinou a následkom, t.j. pô-
sobenie počiatočných a okrajových podmienok na priebeh 
porušovania.

Freudenthal (1975) uvádza 3 fyzikálno-štatistické modely pro-
cesu porušenia, resp. rozdelenia pevnosti pri jednoosovom ťaho-
vom namáhaní, pričom každému z nich zodpovedá určitá distri-
bučná funkcia:

1. Model s rovnomerným rozdelením defektov, ktorý vedie ku 
-rozdeleniu. 

2. Model najslabšieho článku, ktorý vedie k tretiemu asympto-
tickému rozdeleniu najmenších hodnôt, resp. k Weibullovmu 
rozdeleniu. 

3. Model klasického zväzku, ktorý vedie k normálnemu rozde-
leniu.

Hodnotenie pevnosti v prostom tlaku na laboratórnych 
vzorkách

Experimenty pre určenie vhodného štatistického modelu roz-
delenia pevnosti v prostom tlaku boli robené na 180 vzorkách z 
každej vybranej horniny. Vzorky boli zhotovené v tvare kvádra so 
štvorcovou podstavou a štíhlostným pomerom 2:1, pri troch rôz-

nych šírkach podstavy a to 10, 30 a 50 mm, t.j. pri každom roz-
mere podstavy bolo skúšaných 60 vzoriek. Vzorky boli zhotovené 
v súlade s normou ON 44 1110. Samotné skúšky pevnosti boli 
robené v súlade s normou ON 44 1111.

V každom súbore boli vyhodnotené tieto základné štatistické 
znaky: výberový priemer, výberová štandartná odchýlka, minimál-
na a maximálna hodnota, výberový koeficient šikmosti a výberový 
koeficient špicatosti. 

Pre určenie vhodného štatistického rozdelenia pevnosti v pros-
tom tlaku boli vybrané dve rozdelenia: normálne a Weibullove, 
ktoré možno spojiť s reálnou fyzikálnou podstatou rozpojovania 
(Freudenthal, 1975, Kim, Gao, 1995, Němec, Sedláček, 1982). 

Po stanovení potrebných parametrov, resp. ich odhadov, bola 
overovaná zhoda empirických rozdelení s modelom, t.j. boli uro-
bené testy dobrej zhody modelového rozdelenia s normálnym 
a Weibullovým rozdelením. Pre overenie hypotéz o tvare rozde-
lenia s výsledkami pokusov bol robený test chí-kvadrát (test 2).

Výsledkom meraní bolo šesť súborov hodnôt pevností v pros-
tom tlaku, t.j. tri súbory podľa veľkosti podstavy u každej horniny. 
Súbory boli označené symbolmi A(50), A(30), A(10), Z(50), Z(30), 
Z(10), kde A resp. Z označuje andezit Ruskov resp. žulu Hnilec 
a číslo v zátvorke veľkosť podstavy vzorky v mm.

V každom súbore boli vyhodnotené tieto základné štatistické 
znaky: výberový priemer, výberová štandartná odchýlka, minimál-
na a maximálna hodnota, variačné rozpätie, výberový koeficient 
šikmosti a výberový koeficient špicatosti. 

Pre určenie vhodného štatistického rozdelenia pevnosti v pros-
tom tlaku boli vybrané dve rozdelenia: normálne a Weibullove, 
ktoré možno spojiť s reálnou fyzikálnou podstatou rozpojovania 
a ktoré sú všeobecne najviac používanými pre hodnotenie pev-
nosti rôznych materiálov (Freudenthal, 1975, Kim, Gao, 1995, 
Němec, Sedláček, 1982).

Náhodná veličina X má normálne rozdelenie N (,2) s para-
metrami  a 2, - < < , 2 > 0, ak je jej hustota pravdepo-
dobnosti (Lurie, Moore, 1994):

 (1)

a distribučná funkcia

 (2)

kde  je stredná hodnota a 2 je rozptyl.
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V prípade náhodného výberu z normálneho rozdelenia je výbe-
rový priemer najlepším nestranným odhadom strednej hodnoty , 
výberový rozptyl je najlepším nestranným odhadom rozptylu 2. 

Maximálne vierohodné odhady strednej hodnoty  a rozptylu 
2 boli určené pri overovaní zhody s normálnym rozdelením po-
mocou chíkvadrát testu, ktorý vychádza z triedneho rozdelenia 
náhodného výberu. 

Náhodná veličina X má Weibullove rozdelenie s parametrami 
 a c, > 0, c > 0, ak je jej hustota pravdepodobnosti (v prípade 
vyhodnocovania pevnosti v prostom tlaku som uvažoval s dvojpa-
rametrickým Weibullovým rozdelením) (Likeš, Machek, 1987):

x > 0,

f(x) = 0 x ≤ 0 (3)

a distribučná funkcia:

x > 0,

F(x) = 0 x ≤ 0. (4)

Prvé odhady parametrov c a  boli stanovené graficky, pričom 
som vychádzal z usporiadanej postupnosti výsledkov pevnostných 
skúšok:
tl1 ≤ tl2 ≤ ... ≤tli ≤ ...≤ tln 
(110)
Rovnicu (4) možno prepísať na tvar:

 (5)

kde  – modálna pevnosť.
Logaritmovaním a úpravou rovnica (5) prejde na tvar, ktorý 

umožňuje určenie charakteristík rozdelenia pevnosti podľa voľby 
stupňa spoľahlivosti R, t. j.:

 (6)

resp.

 (7)

kde Ri vyjadruje pravdepodobnosť, že pri napätí i nedôjde k 
porušeniu vzorky, pričom:

 (8)

Tvar rovnice (112) zodpovedá rovnici priamky y = a.x + b. Pre 
určenie tejto priamky som získal n = 60 experimentálnych bodov 
pre každý súbor, cez ktoré bola preložená priamka a boli určené 
prvé odhady parametrov cg a g.

Obr. 1. Priamky preložené cez súbory experimentálnych bodov 
pre určenie grafických odhadov parametrov dvojparametrického 
Weibullovho rozdelenia pevnosti v prostom tlaku pre andezit Rus-
kov a žulu Hnilec. 

Na základe stanovených grafických odhadov parametrov boli 
vypočítané maximálne vierohodné odhady parametrov c a , 
podľa postupu uvedeného v literatúre (Likeš, Machek, 1988). Pre 
výpočet maximálne vierohodných odhadov parametra c bola po-
užitá rovnica: 

 (9)

Rovnica (9) bola riešená numericky s presnosťou 10-5. Po vý-
počte maximálne vierohodného odhadu parametru c pre každý 
súbor boli určené maximálne vierohodné odhady parametrov  
podľa vzťahu: 

 (10)

Po stanovení potrebných parametrov, resp. ich odhadov, bola 
overovaná zhoda empirických rozdelení s modelom, t. j. boli uro-
bené testy dobrej zhody modelového rozdelenia s normálnym 
a Weibullovým rozdelením. Pre overenie hypotéz o tvare rozdele-
nia s výsledkami pokusov bol robený test chíkvadrát (test 2). 
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Na základe testovania zhody empirických rozdelení s mode-
lovými v prípade súborov A(50) a A(30) nebolo možné zamietnuť 
vhodnosť oboch rozdelení pre popis pevnosti v prostom tlaku, pri-
čom hodnoty testovacej charakteristiky u oboch rozdelení sa veľ-
mi nelíšili. Iná je situácia u súboru A(10), kde výsledok testovania 
dobrej zhody potvrdil jednoznačne vhodnosť dvojparametrického 
Weibullovho rozdelenia a nevhodnosť normálneho rozdelenia pre 
popis rozdelenia pevnosti v prostom tlaku andezitu Ruskov. 

Na základe vyhodnotenia pevnosti v prostom tlaku žuly Hnilec 
nie je možné jednoznačne označiť vhodný distribučný model.

Diskusia
Pri výbere vhodného modelového rozdelenia je preto treba 

zohľadniť aj reálnu fyzikálnu stránku rozpojovania hornín, tak ako 
to odporúčajú Němec a Sedláček (1982) a Freudenthal (1975), čo 
v takom prípade hovorí v prospech Weibullovho rozdelenia.

Model najslabšieho článku vedie k tretiemu asymptotickému 
rozdeleniu najmenších hodnôt, resp. k Weibullovmu rozdeleniu, 
ako jeho špeciálnemu zjednodušenému typu. Základné predpo-
klady: 

a) Defekty rôzneho stupňa nebezpečnosti sú rozdelené v ma-
teriále tak, že každý z nich sa nachádza v objeme, ktorého 
pevnosť určuje. Medzi defektmi nie je vzájomné pôsobenie, 
takže efekt defektu v každom elemente objemu možno ana-
lyzovať nezávisle od pôsobenia defektov v iných elementoch 
objemu, akoby bol jediný v materiále.

b) Pevnosť elementu objemu je spojená s charakteristikami de-
fektu tak, ako o tom hovorí Griffithova teória.

c) Pevnosť ľubovoľnej makroskopickej vzorky je určená pev-
nosťou toho elementu, ktorý obsahuje najnebezpečnejší 
defekt.

Prvé dva predpoklady určujú rozdelenie lokálnej pevnosti 
v materiále odvodené z rozdelenia defektov, pričom rozdelenie 
pevnosti po elementoch objemu môže byť zviazané s rozdelením 
najväčších defektov v týchto objemových elementoch a nie obec-
ne všetkých defektov v celom objeme. Tretí predpoklad vyjadruje 
tzv. koncepciu najslabšieho článku a ako prvý ju pre priestorové 
teleso aplikoval Weibull.

Model klasického zväzku vedie k normálnemu rozdeleniu.
Koncepcia klasického zväzku predpokladá, že nestabilita de-

fektu s kritickým rozmerom nebude viesť k porušeniu celej vzorky 
a že kritická trhlina môže byť zastavená skôr, ako prerastie z lo-
kálnej mierky až do mierky vzorky. V prípade krehkého porušenia 
to možno vysvetliť tým, že element objemu s najnebezpečnejšou 
poruchou je obklopený elementmi s takou veľkou lokálnou pev-
nosťou, že napätie v najslabšom elemente po jeho porušení môže 
byť „prevzaté“ okolitými elementmi.

Proces porušovania horniny začína na mikroskopickej, resp. 
mezoskopickej úrovni v úzko lokalizovaných oblastiach objemu 
skúmanej vzorky, pričom k porušovaniu, resp. rozpojovaniu hor-
niny v takto obmedzenom objeme dochádza po prekročení ťa-
hovej pevnosti vplyvom napätí pôsobiacich normálovo na povrch 
existujúcej trhliny. Napr. pri výskume zaťažovania vzoriek betónu 
jednoosovým tlakom sa zistilo, že kumulatívna distribučná funkcia 
Weibullovho rozdelenia veľmi dobre popisuje progresívny proces 
rastu mikrotrhlín v objeme vzorky (Yip et al., 1995), čo možno po-
važovať za argument pre aplikáciu Weibullovho pravdepodobnost-
ného modelu pre popis pevnosti hornín v prostom tlaku.

V rámci výskumu boli  zistený zrejmý pokles hodnôt strednej 
hodnoty, štandartnej odchýlky aj modálnej hodnoty pevnosti 
v prostom tlaku s nárastom veľkosti vzorky u oboch typov hornín 
je zrejmý, pričom pokles štandartnej odchýlky je v porovnaní s os-
tatnými hodnotami miernejší. Pokles týchto hodnôt bol očakávaný 
vzhľadom na to, že bola preukázaná zhoda rozdelenia hodnôt pev-
nosti s dvojparametrickým Weibullovým rozdelením. Tento pokles 
je však zhodný len kvalitatívne. 

Bayat et al. (2015) realizovali rozsiahly porovnávací výskum pre 
popis distribúcie veľkosti častíc zemín. Testovali niekoľko desiatok 
matematických modelov. Výsledkom bola tabuľka, ktorá rozdelila 
všetky modely do troch kategórií vhodnosti použitia jednotlivých 
modelov pre popis distribúcie veľkosti častíc zemín: dobré, prime-
rané a zlé. V skupine dobrých bolo sedem modelov, medzi nimi aj 
dvoj- a troj parametrický Weibullov model a Rosin-Rammlerov mo-
del. Rosin-Rammlerov model je dominantným modelom pre popis 
distribúcie veľkosti častíc po drvení, resp. mletí nerastných suro-
vín. Všeobecný výraz Rosin-Rammlerovho modelu model je veľmi 
podobný dvoj-parametrickému Weibullovmu modelu. V dôsledku 
toho, ich presnosť použitia bola rovnaká. Výhodou týchto modelov 
je ich jednoduchý tvar s menším počtom parametrov, vyššia pres-
nosť a aj fyzikálny význam ich parametrov. 

Záver
Dvojparametrické Weibullove rozdelenie sa zdá byť vhodným 

modelom pre popis rozdelenia hodnôt pevnostných parametrov 
hornín. Takisto je toto rozdelenie vhodné pre popis distribúcie veľ-
kosti častíc zemín. Aj rozdelenie veľkosti častíc po mechanickom 
drvení alebo mletí je možné popísať týmto rozdelením, resp. Ro-
sin-Rammlerovým modelom. Výhodou dvoj-parametrického Wei-
bullovho rozdelenia je jeho jednoduchosť a fyzikálna interpretácia 
jeho parametrov. 

Tento príspevok vznikol pri riešení projektu Vega 2/0160/15
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VÝKON MOTORA 270 kW / 362 HP PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ 46.470 - 48.860 kg KAPACITA LOPATY max. 3,50 m³

Výnimočné .. pre Vás .. a pre Váš pokoj
Hydraulické rýpadlo Komatsu PC490LC-11 je výnimočne rýchle, výkonné a presné. V každom 
nasadení zabezpečuje extrémne rýchlu odozvu a pracovný výkon, ktorý je neodškriepiteľne 
bezkonkurenčný vo svojej hmotnostnej triede .. 
Rýpadlo PC490LC-11 je vybavené motorom Komatsu EU Stage IV s pozoruhodne hospodárnou 
spotrebou paliva, ktorá je výrazným a charakteristickým znakom všetkých rýpadiel Komatsu.

- Slovakia s.r.o.
Kuhn-Slovakia s.r.o. · 903 01 Senec · Diaľničná cesta 16A

Tel.: 02/6383 8509, 6383 8517· Tel./fax: 02-6381 1097 · e-mail: komatsu@kuhn.sk

www.kuhn.sk

PC490LC-11
HYDRAULICKÉ RÝPADLO
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DEKLAROVANÉ PARAMETRE KAMENIVA 
– REALITA ALEBO FIKCIA

Ing. Róbert Kovács a kolektív,
VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Úvod
Ako už názov článku naznačuje, bude zameraný na tému kvali-

ty výrobkov, v tomto prípade kvality kameniva. Všeobecným javom 
v stavebníctve, najmä v segmente „inžinierske líniové stavby“, je 
tlak na cenu realizovaného diela. Z toho automaticky vyplýva aj 
tlak na ceny vstupných surovín. Nepochybne, kamenivo je veľmi 
výraznou vstupnou surovinou, ktorá významne ovplyvňuje koneč-
nú cenu hotového výrobku, najmä nestmelenej a stmelenej zmesi, 
betónovej a tiež asfaltovej zmesi. 

V praxi sa často stáva, že zhotovitelia stavebných diel sú „tla-
čení“ nízkymi cenami a hľadajú rôzne alternatívy pre náhradu 
„drahej“ kvalitnej suroviny za „lacnejšiu“, vo väčšine prípadov 
menej kvalitnú surovinu. Výsledkom toho je snaha do stavieb 
zabudovať materiály v rozpore súčelom použitia, menej kvalitné 
materiály, lacnejšie, ba až stavebný odpad. 

Na strane výrobcovje podmienka vyrábať (a predávať) kameni-
vo podľa schválených technických špecifikácií. Stretávame sa s 
prípadmi, že výrobcovia neplnia kvalitatívne parametre kameniva 
ani podľa vlastného vyhlásenia o parametroch (ďalej len „VoP“).

V praxi nefunguje hospodárenie s kamenivom podľa jeho kvali-
tatívnych parametrov.Realitou je, že na cesty IV. a nižšej triedy, 
cyklotrasy, sa používa kamenivo najvyššej kvalitatívnej triedy urče-
né pre diaľnice a rýchlostné cesty.

Obdobnýmfenoménom je neefektívne fungujúce trhové hospo-
dárstvo pri ponuke a dopyte kameniva. Ide najmä o neúmerné 
(nelogické) prepravné vzdialenosti a nedostatok drveného kame-
niva. Tento problém má v prvom rade obchodný charakter, ale 
sekundárne vplýva aj na kvalitu vyrábaných výrobkov z kameniva.

Potreby a problémy praxe boli načrtnuté. Ďalej v článku bude 
venovaná pozornosť k pripomenutiu povinností jednotlivých 
zúčastnených strán v procese výroby a predaja kameniva, ďalej 
upresnenie problémov praxe podľa účelu použitia. V závere chce-
me poukázať na možné riešenia, ktoré by mali za následok efek-
tívnejšie riešenia pre všetky zúčastnené strany v procese výroby, 
predaja a zabudovania kameniva.

Povinnosti zúčastnených strán v procese uvádzania 
výrobku na spoločný európsky trh
Znariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované pod-
mienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, resp. zo záko-
na č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch – pre neharmoni-
zované podmienky citujeme:

„Vypracovaním vyhlásenia o parametroch preberá výrobca 
zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku s deklarovanými 
parametrami.“

„Ak výrobcovia pripoja alebo nechajú pripojiť označenie CE, 
naznačujú tým, že preberajú zodpovednosť za zhodu stavebného 
výrobku s deklarovanými parametrami, ako aj za zhodu so všetký-
mi uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení 
a iných relevantných harmonizačných právnych predpisov Únie, 
v ktorých sa ustanovuje pripojenie tohto označenia.“

Keďže kamenivo patrí podľa „systému posudzovania paramet-
rov“ predovšetkým do systému 2+, príp. 4, v zmysle vyhlásenia 
výrobcu o parametroch podstatných vlastností stavebného výrob-
ku výrobca vykoná:

- určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odbe-
ru vzoriek);

- riadenie výroby;
- skúšky vzoriek odobratých vo výrobni v súlade s predpísa-

ným plánom skúšok.

Zhrnutie: 
výrobca zodpovedá za uvedenie svojho výrobku na trh, 

t. z. výrobu, správne určenie a dodržanie parametrov podľa 
VoP. Niektoré činnosti, napr. skúšky typu, skúšanie, odber 
vzoriek, môže zmluvne dojednať s inou právnickou osobou, 
avšak zodpovednosť za tieto činnosti nesie len výrobca.

Notifikovaná (autorizovaná) osoba (ďalej len „NO“, príp. 
„AO“)

Opäť citujeme z nariadenia a zákona:
„Ak notifikovaná osoba počas počiatočnej inšpekcie výrobné-

ho závodu a systému riadenia výroby zistí, že výrobca nezabezpe-
čil nemennosť parametrov vyrábaného výrobku, požiada výrobcu, 
aby prijal vhodné nápravné opatrenia a nevydá certifikát.“

„Ak notifikovaná osoba v priebehu monitorovania, ktoré slúži na 
overenie nemennosti parametrov vyrábaného výrobku zistí, že 
stavebný výrobok už nemá rovnaké parametre ako sú parametre 
typu výrobku, požiada výrobcu, aby prijal vhodné nápravné opat-
renia a v prípade potreby platnosť jeho certifikátu pozastaví alebo 
zruší.“

NO na certifikáciu riadenia výroby vydá certifikát zhody systé-
mu riadenia výroby na základe:

- počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia 
výroby;

- priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posu-
dzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

NO / AO zodpovedá za správny výkon inšpekcie/dohľadu 
v zmysle platnej legislatívy na základe ktorej vydá, pozastaví 



21
2 / 2018 www.szvk.sk

Realita alebo fikcia

alebo zruší certifikát zhody systému riadenia výroby alebo 
certifikát výrobkov.

Odberateľ / Zákazník
Všeobecne platí, že odberateľ / zákazník má použiť výrobok 

len podľa špecifikácie uvedenej vo VoP výrobcu, resp. podľa 
návodu na použitie.

Za zabudovanie výrobku do stavby, resp.iného výrobku 
nevhodného pre daný účel, zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Realita v praxi - kamenivo ako vstupný materiál
STN EN 13242+A1:2008 Kamenivo do nestmelených 

a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinier-
skom staviteľstve a pri výstavbe ciest (harmonizovaná norma)

Táto európska normastanovuje vlastnosti kameniva získaného 
spracovaním prírodného, umelého alebo recyklovaného materiálu 
pre hydraulicky stmelené a nestmelené materiály používané 
v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.

Kamenivo, vyrábané podľa tejto normy, má definované para-
metre, ktoré výrobca musí stanoviť. Najviac zanedbávaným para-
metrom je hodnota typickejtriedy zrnitostipri štrkodrvine deklaro-
vaná výrobcom. Výrobca nestmelenej zmesi, resp. odberateľ, 
nedokáže posúdiť homogenitu takéhoto kameniva. Z uvedeného 
vyplýva, že kamenivo vyrábané podľa tejto normy je definované 
iba ako vstupný materiál. Rozhodne nespĺňa podmienky na pria-
me použite ako nestmelená zmes, čo sa v praxi často vyskytuje.

Požiadavky na ďalšie konečné použitie kameniva sú uvede-
né v norme STN EN 13285:2011 Nestmelené zmesi. 
Požiadavky (neharmonizovaná norma). Táto európska norma 
stanovuje požiadavky na nestmelené zmesi kameniva, ktoré 
sa používajú na stavbu a údržbu ciest, letiskových plôch a iných 
dopravných plôch.

Norma stanovuje výrobu zmesi s kontrolovanou granulometriou 
za optimálnej vlhkosti. Problémom praxe je deklarovanie vlhkosti.
Vyrábať pre stavbu nestmelenú zmes "on-line" v množstvách, aké 
stavba potrebuje vkrátkom čase, je pre výrobcov kameniva nere-
alizovateľné. Väčšinou sa takýto materiál vyrába (pripravuje) 
dopredu, t.j. vyrába sa na skládku. Preto udržanie stanovenej 
vlhkosti pri takýchto podmienkach je nereálne a naviac sa vlhkosť 
stráca aj pri preprave kameniva na stavbu. Je otázne, či parameter 
vlhkosti má patriť medzi deklarované hodnoty. Pre stanovené zhut-
nenie nestmelenej zmesimusí zhotoviteľna stavbe aj napriek tomu 
doplňovať vodu na optimálnu vlhkosť.

Prevažná časť výroby kameniva na Slovensku je v štandard-
ných frakciách 0/2, 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/22 (skúšobné sitá 
EN1). Následkom toho je, že sa kamenivo používa v rovnakých 
frakciách do väčšiny výrobkov (nestmelené a stmelené zmesi, 
betónové zmesi a asfaltové zmesi). 

Kamenivo do betónu
STN EN 12620 +A1:2008 Kamenivo do betónu (harmonizo-

vaná norma)
Táto európska norma stanovuje vlastnosti kameniva a kamen-

nej múčky získaných spracovaním prírodného, umelého alebo 
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recyklovaného materiálu a zmesí tohto kameniva, ktoré sa použí-
vajú do betónu.

Všeobecne platí, že natrhu je dostatok prírodného ťaženého 
kameniva, spĺňajúceho priemerné vlastnosti na výrobu betónovej 
zmesi. Problémom je použitie kvalitného kameniva do vysokopev-
nostných betónov a CB vozoviek. V týchto prípadoch je nesmierne 
dôležité rešpektovanie parametrov, výsledkov skúšok alkalic-
ko-kremičitej reaktívnosti achemických vlastností kameniva, 
najmä obsah síranov a pH kameniva.

Nerešpektovanie uvedených parametrov má za následok poru-
chy betónu a jeho zníženú trvanlivosť.

Kamenivo do asfaltových zmesí
STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na 

náteryciest, letísk a iných dopravných plôch (harmonizovaná 
norma)

Táto európska norma stanovuje vlastnosti kameniva a kamen-
nej múčky získaných spracovaním prírodného, umelého alebo 
recyklovaného materiálu, ktoré sa používajú do bitúmenových 
zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.

Z hľadiska náročnosti na kvalitu výroby kameniva sú najprísnej-
šie parametre kladené práve na prírodné drvené kamenivo použí-
vané do asfaltových zmesí.

Prísne nároky začínajú na technológiu výroby kameniva na 
úzkefrakcie 0/2, 2/4, 4/8, 8/11 a 11/22. Pre ilustráciu - pri výrobe 
fr. 8/11 je to pomer 20 - 25 % (8/11) k 80 - 75 % (ostatné fr.). 
Spotreba kameniva frakcie 8/11 je vobrusných vrstváchasfalto-
vých zmesí medzi 40 až 60 % v závislosti od typu. Toto spôsobuje 
výrobcom nemalé problémy - výrobu nepotrebných frakcií kameni-
va na skládky, drahšiu výrobu a tlak na environmentálne aspekty.

V praxi sa často vyskytujú prípady použitia kameniva s nevhod-
nými parametrami do asfaltových zmesí. Na druhej strane sa 
vyskytujú aj prípady plytvania, keď kamenivo, dosahujúce vysoké 
kvalitatívne parametre, je použité na výrobu asfaltových zmesí 
nižších kvalitatívnych tried, napr. obecné komunikácie, chodníky, 
príp. cyklochodníky.

Z pohľadu dodržania výrobcom deklarovaných parametrov je 
potrebné upriamiť pozornosť hlavne na dva parametre. Prvým je 
odolnosť proti rozdrobovaniu teda tuhosť kameniva (horniny), 
ktorá najviac vplýva na trvanlivosť podkladových a ložných asfalto-
vých vrstiev. Druhým je parameter odolnosti proti vyhladzova-
niu, ktorý vplýva na bezpečnosť premávky, teda na kvalitu obrus-
nej asfaltovej vrstvy. Nedodržaním kvalitatívnych parametrov 
vyrábaného kameniva je zásadne ovplyvne ná trvanlivosť asfalto-
vých vrstiev.

Závery
Na základe uvedených informácií je zrejmé, že je čo zlepšovať, 

ako na strane výrobcu tak aj na strane odberateľa (zhotoviteľa 
stavby). Vyplynulo tiež niekoľko podnetov na technológiu výroby a 
aj na legislatívne zmeny. V zásade platí, že výrobca musí vyrábať 
kamenivo v zhode so svojím vyhlásením o parametroch. Odberateľ 
(zhotoviteľ) zodpovedá za zabudovanie stavebného výrobku do 
stavby podľa účelu požitia. To znamená, že kamenivo, ktoré má 
certifikát podľa EN 13242 + A1 nesmie byť zabudovaný do stavby 
ako nestmelená zmes. Obdobne kamenivo s certifikátom podľa 
EN 13242 + A1 nesmie byť predané a použitéza účelom použitia 
do asfaltových zmesí.

Technologické aj legislatívne podmienky dovoľujú vyrábať frak-
cie kameniva v širších frakciách, ktoré môžu byť použité aj do 
asfaltových zmesí, fr. 4/8, 8/16, 16/22, príp.16/32 (SMA 8, SMA 
16, BBTM 8, AC 8, AC 16, AC 22, AC 32). 

Cena kvalitného kameniva sa dá ovplyvniť zmenou technológie 
výroby. Efektívne využitie zdrojov vplýva na cenu kameniva 
v obmedzenej miere.  Pri prekročení únosnej miery začína platiť 
rovnica nižšia cena = nižšia kvalita. Toto pravidlo si musia uve-
domiť aj zainteresované strany.

VUIS – CESTY, spol. s r. o, ako odborná autorita v danej oblas-
ti chce napomôcť lepšiemu fungovaniu väzieb medzi výrobcami 
kameniva a jeho odberateľmi - zbieraním podnetov, odstránením 
legislatívnych prekážok, zlepšením technológie výroby, pomocou 
pre výrobcov kameniva pri uplatňovaním svojich výrobkov na sta-
vebnom trhu.
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VÝKON MOTORA 204 kW / 273 HP PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ 24.170 - 25.670 kg OBJEM LOPATY 4,1 - 6,0 m³

Univerzálny a vysoko výkonný
Nový kolesový nakladač Komatsu WA470-8 ponúka výnimočnú kombináciu stability, 
vylamovacej a trakčnej sily. Veľmi všestranný, s novým prepracovaným tvarom lopaty Komatsu 
a úplne novým pracovný režimom E-Light kombinuje WA470-8 výrazne zvýšenie komfortu 
obsluhy a produktivity v kontraste s neprehliadnuteľne zníženou spotrebou paliva.

- Slovakia s.r.o.
Kuhn-Slovakia s.r.o. · 903 01 Senec · Diaľničná cesta 16A

Tel.: 02/6383 8509, 6383 8517· Tel./fax: 02-6381 1097 · e-mail: komatsu@kuhn.sk

www.kuhn.sk

WA470-8
KOLESOVÝ NAKLADAČ
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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
Vysoké Tatry

Hotel Lomnica

CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislava
(Ing. Jozef Kostka, 
032/6509 411, 
info@cement2018.com)

Témy: najnovšie technológie používané pri výrobe cementu a vápna, emisné limity 
a redukcia emisií, alternatívne palivá, znižovanie energetickej náročnosti, využitie 
odpadového tepla, výpal slinku a žiaruvzdorné výmurovky, efektívne spôsoby výpalu 
vápna, automatizácia a riadenie technologických procesov,  prípadové štúdie pou-
kazujúce na realizované projekty v závodoch na výrobu cementu a vápna, prognózy 
vývoja výroby cementu a vápna v regióne strednej Európy, iné aktuálne témy súvisiace 
s aktuálnou témou konferencie.

Hornické sympozium 
2018 (sympózium)

3. - 5. október 2018
Jihlava

Hanácke Divadlo Jihlava DIAMO, státní podnik 
(+420/487 892 007,
hornickesympozium@diamo.cz)

Odborná platforma určená všetkým záujemcom o aktuálne informácie z oborov súvi-
siacich s banskou činnosťou, baníckou históriou, moderné technologické metódy, ak-
tuálne banské predpisy.

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.

Dni slovenských cestárov 
2018 (XXIII. ročník konferencie)

11. – 12. október 2018
Košice

Hotel Yasmin

Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
(cestnaspol@cestnaspol.sk,
j.sedivy@swietelsky.sk)

SPECIÁLNÍ BETONY 2018 
(XV. konferencia)

11. – 12. október 201
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) 

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

KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2018/2019 (2. časť)

Článok prináša prehľad odborných akcií, ktoré by mohli zaujať a ponúknuť cenné informácie širokej obci výrobcov stavebných 
materiálov a ich užívateľom. Ďalej zverejnené údaje pochádzajú z internetových portálov jednotlivých usporiadateľov / organizačných 
garantov, prípadne z podkladov zaslaných autorke tohto príspevku.
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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.

Príprava a vlastnosti
progresívnych keramických
materiálov
(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
(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.

Zkoušení vlastností betonu 
a jeho zložek (vzdelávací kurz)

7. – 8. november 2018
Praha

Stavební fakulta ČVUT, 
Experimentální centrum

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

SEKURKON s. r. o., Ostrava
(Ing. Helena Šubrtová,
+420 273 544 449
subrtova@sekurkon.cz)

Hydroizolácie spodných 
stavieb budov
(medzinárodná konferencia)

8. november 2018
Bratislava

Dom ZSVTS
(stav@zsvts.sk)

Betonové vozovky 2018
(7. konferencia)

8. november 2018
Praha – Chodov

TOP HOTEj
Konzorcium spoluporiadateľov
(rollova@vumo.cz)

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.

Betonárske dni 2018
(12. konferencia)

8. – 9. november 2018
Bratislava

Austria trend hotel

STU Bratislava
Sekcie: betónové vozovky a tunely, spriahnuté betónové a nebetónové konštrukcie, 
rekonštrukcia a zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií, rekonštrukcia a 
zosilňovanie betónových mostov, certifikácia, skúšobníctvo a monitorovanie, sanácia 
a revitalizácia pamiatkových stavieb, navrhovanie a modelovanie betónových kon-
štrukcii; exkurzia.



26
2/ 2018www.szvk.sk

Kalendár 2018/2019 (2. časť)

KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na rok 2018/2019 (2. časť)

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Minerály Bratislava
(výstava)

8. – 11. november  2018
Bratislava 

INCHEBA EXPO --
Výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií.

Podzimní Setkání težarů 2018 14.- 16. november 2018
Seč

Hotel Jezerka
Těžební unie, Brno (+420/5 45 193 411,
konickova@tezebni-unie.cz)

39. Minerály Brno
(výstava)

17. – 18. november 2018
Brno

Výstavište 1
Ing. Ján Klimeš, 
(+ 420 541 152 862
mineralybrno@bw.cz)Medzinárodná predajná výstava minerálov, fosílii a šperkov.

Konferencia BOZP 
v roku 2018 (3. konferencia)

21. november 2018 Žilina
Dana Jánošíková
(dana.janosikova@eseminare.sk)Zameranie: legislatívne požiadavky a prax, aktuálny stav a pripravované zmeny v leg-

islatíve BOZP, zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad povinností 
zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov.

25. Betonářské dny 2018
(konferencia) 21. – 22. november 2018

Praha
Hotel Olympik Artemis

Česká betonářska společnost ČSSI, 
Praha (cbsbeton@cbsbeton.eu, 
+420 775 124 100)

Strechy 2018
(25. sympózium)

21. – 22. november 2018
Bratislava

Hotel Bratislava
Cech strechárov Slovenska 
(www.cechstrecharov.sk)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.

XXIII. Seminár Ivana Poliačka 22. – 23. november 2018
Nízke Tatry

Jasná
Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
www.cestnaspol.sk

Podkladní vrstvy a 
podloží vozovek (konferencia)

28. november 2018
Brno - mesto

OREA Hotel Voroněž

Sdružení pro výstavbu silnic, 
PRAGOPROJEKT, a. s., Praha
(+420255 723 752, svs@pragoprojekt.cz)

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

28. – 30. november 2018
Podbanské

GRAND HOTEL PERMON

VUIS – CESTY, spol. s r. o., Bratislava 
a kolektív spoluusporiadateľov 
vuis.cesty@vuis-cesty.sk, 
p. Etela Bačenková, 0908 317 351, 
domtechniky@azet.sk)

Minerály 
(výstava)

30. november 
– 1. december 2018

Liptovský Mikuláš
Obchodné centrum 

RGB LIPTOV
Tomáš Bancík
(0917 646 026,
tomas.bancik@gmail.com)

4. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov.

Nedestruktivní metody 
zkoušení ve stavebnictví 
2019 (odborný kurz)

9. - 11. január 2019 (I)
16. - 18. január 2019 (II)

Brno 
ČVUT, Vevěrí 95

Budova E1

Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D 
(+420 / 541 147 818)
www.szk.fce.vutbr.cz

I: legislatívne a technické požiadavky na NDT, prehľad metód, štatistické zhodnotenie 
výsledkov skúšok, elektrické a elektromagnetické metódy – ich aplikácia a hodnotenie, 
radiačné metódy - ich aplikácia a hodnotenie, porovnanie rôznych noriem a predpisov na 
NDT, hodnotenie povrchov vrstiev betónov neštandardizovanými metódami NDT.
II: dynamické metódy pre stanovenie modulu pružnosti, rovnomernosti, porúch štruktúry 
betónov, ich aplikácia a hodnotenie, tvrdomerné metódy, tvorba kalibračných vzťahov.
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Kvalita ve stavebním 
zkušebnictví 2019

24. január 2019 
Brno 

ČVUT, Vevěrí 95
Budova E1

Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D 
(+420/ 541 147 818)
www.szk.fce.vutbr.cz

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

13. – 15. február 2019
Podbanské, 

Grand Hotel Permon
VUIS – CESTY, spol. s r. o., Bratislava
a Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.  
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...) technológii 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...

RECYCLING 2018
(24. ročník konferencie)

apríl 2018
Brno,

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

Tematické zameranie konferencie: proces certifikácie recyklátov z inertných mi-
nerálnych materiálov, chemické hodnotenie stavebných odpadov, recyklácia za-
teplenia budov, možnosti využitia recyklátov pri výrobe stavebných hmôt a konšt-
rukčných stavebných prvkov.

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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