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Príhovor predsedu

Ing. Peter Gajdzica
predseda SZVK

2 / 2015

Vážení členovia SZVK a ostatní čitatelia

aj teraz jedno číslo nášho časopisu vydávame v čase konania 
jesenného odborného seminára nášho združenia, kde sa opäť 
stretneme s našimi partnermi a priateľmi z nášho odboru, ale aj 
štátnej správy ktorí sa medzičasom medzi nich tiež zaradili, aby 
sme si pospomínali na časy minulé, ale hovorili aj o dnešku a prí-
padne i blízkej budúcnosti.

Vo svojich príhovoroch som si nikdy neodpustil poznámku 
k aktuálnemu dianiu v našom štáte, či už ekonomickému, sociál-
nemu, alebo aj politickému. Veľmi nás teší podstatné zlepšenie 
situácie na stavebnom trhu v roku 2014 a podľa vyjadrenia našich 
kolegov z odvetvia, rok 2015 by mal tento trend potvrdiť, ba 
dokonca zlepšiť. Horúcou témou dneška je migrácia obyvateľstva 
prevažne z moslimských krajín. Som ďaleko od toho, aby som sa 
pasoval za odborníka v tejto oblasti. Minimálne dve veci sa však 
vypuklo potvrdili. 

Nie všetko, čo vyjde z administratívy Bruselu, možno považovať 
za písmo sväté. Plánované úradnícke delenie migrantov do jednot-
livých štátov, znepokojilo mnohé vlády štátov EÚ. Keď Európska 
komisia cez Európsky parlament pretlačila mnohé prehnane 
ochranárske opatrenia voči priemyslu, takúto diskusiu sme 
v európskom priestore a teda ani na Slovensku nezaznamenali. 
Všeobecne sa vie, že konkurencieschopnosť priemyslu ťažby 
a spracovania nerastov je tým podlomená. 

Jedným z posledných nahorkastých kúskov, ktoré naše podni-
kateľské prostredie musí prehltnúť je najnovšia novela EIA platná 
od 1. 1. 2015.

Zákon č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v súlade s požiadavkami európskeho práva i medzinárodných 
záväzkov zavádza možnosť verejnosti (v podstate kohokoľvek aj 
bez akéhokoľvek aspoň marginálneho vzťahu k posudzovanej 
činnosti) podať odvolanie proti rozhodnutiu vydaného v zisťova-
com konaní aj proti záverečnému stanovisku, ktoré bude mať 
formu rozhodnutia vydaného v správnom konaní.

Verejnosti, ktorou je podľa novej legálnej definície aj len jedna 
fyzická osoba či jedna právnická osoba, sa priznáva postavenie 
účastníka konania nielen v procese posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, ale aj v nasledovných povoľovacích konaniach 
podľa napr. stavebného zákona, ak podá odôvodnené písomné 
stanovisko k zámeru, správe o hodnotení, alebo k záverečnému 
stanovisku, alebo ak podá odôvodnené pripomienky k rozsahu 
hodnotenia navrhovanej činnosti alebo aj podá odvolanie proti 
rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní alebo podá odvolanie 
proti záverečnému stanovisku. 

Novela teda rozširuje všeobecnú legálnu definíciu účastníka 
konania, o osoby, ktorým stačí urobiť ktorýkoľvek z vyššie uvede-
ných úkonov, čím sa automaticky považujú za osoby priamo 
dotknuté povolením navrhovanej činnosti alebo navrhovanou čin-
nosťou. Tieto osoby majú následne tiež postavenie účastníkov 
územného, stavebného i kolaudačného konania podľa Stavebného 
zákona, ako aj v konaniach podľa osobitných predpisov, ako napr. 
rozhodnutiu o povolení banskej činnosti podľa § 18b alebo roz-
hodnutiu o zmene banskej činnosti, ktorému predchádzalo kona-
nie podľa osobitného predpisu,12c). (§ 18e Osobitné ustanovenia 
o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 18b)

Jedným z hlavných dôvodov predkladateľa, ktorý deklaroval:  
je odvrátenie infrigmentu EK voči SR., tak...

Netreba pochybovať, že okrem oprávnených pripomienok, táto 
nová situácia umožňuje aj veľa neodôvodnených a zlomyseľných 
atakov od kohokoľvek a to aj zo zištných dôvodov, no najmä výraz-
né predlžovanie lehôt prijatia rozhodnutí a značné navyšovanie 
nákladov na tieto rozhodnutia. Pre mnohých ťažiarov to môže 
znamenať zastavenie rozvoja, možno aj zastavenie banskej čin-
nosti na dlhšie obdobie.

Druhou markantne potvrdenou skutočnosťou je to, že dohod-
nuté pravidlá by sa mali dodržiavať. Talianske a grécke hranice 
Schengenského priestoru, pripomínajúce ementálsky syr, prene-
sú humanitnú krízu z arabských a afrických krajín do európskeho 
priestoru. Keď svet nevedel týmto obyvateľom pomôcť v ich 
materskej krajine, bude to o to ťažšie v prostredí, ktoré väčšinou 
nebude súhlasné s ich vierovyznaním a mentalitou. Tisícky frustro-
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vaných potomkov prisťahovalcov bojujú v radoch teroristických 
zoskupení, pretože ich väčšinové spoločenstvo starých členov 
európskej únie, niekedy aj skryte, diskriminuje v ekonomickej aj 
spoločenskej oblasti. Je naivné si myslieť, že to teraz bude inak. 
Pravidlá Schengenu sú jasné, biedna ochrana grécko-tureckej 
hranice bola známa a reakcia na to bola slabá, alebo aj žiadna. 

Je vždy len otázkou času, že keď sa dôležité pravidlá nekontro-
lujú a preto aj nedodržiavajú, nasleduje konflikt, problém alebo iná 
nebezpečná situácia. Platí to v každej oblasti života spoločnosti, 
teda aj v tom našom odvetví. Len teraz je to viditeľnejšie a zrozu-
miteľnejšie aj pre širokú verejnosť a politicky účinnejšie pre naše 
strany. Všetci si však pamätáme aj na to, že sa kupovalo a nepla-
tilo, ťažilo aj tam kde sa nemalo a nesmelo, nekvalita sa vydávala 
za kvalitu a cenovým dumpingom sa likvidovali ťažobné spoloč-
nosti v regióne, kde sa kamenivo reálne spotrebovávalo. Dobré 
a overené skúsenosti v tejto oblasti však už existujú. 

Na našom jesennom seminári sa odovzdaním  príručiek prak-
ticky zavŕši spracovanie projektu SNAP SEE – Trvalo udržateľné 
plánovanie kameniva v JV Európe, ktorý na Slovensku zabezpečo-
valo MŽP SR. S pomenovanými nástrojmi na plánovanie v oblasti 
kameniva (primárneho i sekundárneho - recyklovaného), by sme 
mali nielen oboznámiť, ale v čo najširšej možnej miere ich využívať 
v reálnej praxi. V činnosti nášho združenia sa preto budeme tejto 
problematike z veľkou vážnosťou aj naďalej venovať.

Rok 2014 znamenal pre výrobcov kameniva zastavenie úpadku 
a čiastočný obrat k lepšiemu aj keď ďalší mierny pokles v staveb-
níctve sme registrovali aj v roku 2014, V súčasnosti to vyzerá tak 
že stavebníctvo má najhoršie za sebou. Pre spotrebu kameniva 
v danom roku je rozhodujúci vývoj stavebníctva v oblasti inžinier-
skych a priemyselných novostavieb, Rozbeh výstavby nových 
úsekov diaľnic a iných infraštruktúrnych projektov sa premietol aj 
zvýšenou spotrebou kameniva všetkých druhov na Slovensku.

Situácia na trhu s kamenivom sa v roku 2014 zlepšila. Výroba 
stavebného kameňa na Slovensku 14 339,20 kt v roku 2014 
zaznamenala nárast o 21,2 % oproti roku 2013. K nárastu celko-
vej výroby oproti roku 2013 o 10,7 % došlo aj u pieskov a štrko-
pieskov, keď sa vyrobilo 9 956,40 kt . Samozrejme to súvisí aj 
s otváraním nových zemníkov veľkými stavebnými spoločnosťami 
pri líniových stavbách a veľkým počtom spoločností i jednotlivcov 
ťažiacich štrkopiesky. Celková výroba kameniva na Slovensku 
v roku 2014 v hodnote 24 295,60 kt znamenala oproti predchá-
dzajúcemu roku nárast o 3 472,0 kt (16,7 %).

V ťažbe pieskov a štrkopieskov došlo k poklesu predaja 
u našich členov. Z 3 005 kt v roku 2013 na 2 620 kt v roku 2014, 
čo predstavovalo 12,8 %-ný pokles. A to aj z dôvodu, že spoloč-
nosti LB Minerals Košice a Prefa Sučany prestali byť v roku 2014 
našimi členmi. Ťažba stavebného kameňa u našich členov vzrástla 

z 9 238 kt v roku 2013 na 10 318 kt v roku 2014, čo bol nárast 
o 11,7 %. Členovia SZVK majú stále rozhodujúci podiel na ťažbe 
stavebného kameňa na Slovensku. V roku 2014, predstavovala 
ťažba kameniva u členov SZVK 53 % z celkovej ťažby kameniva 
(stavebný kameň + štrkopiesky) na Slovensku. Pokles podielu 
výroby našich členov u kameniva na celkovej výrobe na Slovensku 
z 58,8 % (2013) na 53,3 % v roku 2014 zodpovedá rozširovaniu 
ťažby zemníkov a v starých minilomoch v blízkosti budovanej 
infraštruktúry.

 
Pri hľadaní lepšieho využitia drvenej frakcie 0-4 z vyvrelých 

hornín sme zistili jednu zaujímavú skutočnosť. Pri posudzovaní 
kvality jemných častíc drobného kameniva (1,0 mm>piesok>0,063) 
drveného kameniva s ťaženým kamenivom je významný rozdiel ich 
množstva vo frakcii 0-4 mm. Prepad sitom 0,5 mm a sitom 1,0 mm 
je v priemere takmer dvojnásobný u ťaženého kameniva, čo má 
nezanedbateľný vplyv na spotrebu cementu u konštrukčných 
betónov. V tejto súvislosti je možné vysloviť domnienku, že je 
nehospodárne, obmedzené zásoby štrkopieskov (obmedzenie 
ťažby len po hladinu spodnej vody, alebo regionálnym nedostat-
kom), používať do násypov líniových stavieb, alebo podkladných 
vrstiev (MSK, BBGM). Väčšina našich členov zhodnocuje ťažené 
kamenivo pre ich použitie do betónov, o ostatných ťažiteľoch štr-
kopieskov to v takom rozsahu neplatí. Ako je to z predchádzajúce-
ho odstavca zrejmé, ostatní však zabezpečujú viac ako 2/3 ťažby 
štrkopieskov na Slovensku. Keďže surovinová politika na 
Slovensku je taká, aká je, nehospodárne používanie štrkopieskov 
bude aj naďalej pokračovať. 

O činnosti nášho združenia sa dozviete na ďalších stranách 
nášho časopisu. V zložení Rady došlo k drobným zmenám, ktoré 
však neovplyvnili negatívne jeho činnosť. Stretneme sa na XVII. 
odbornom seminári SZVK v Novom Smokovci. Verím, že všetci čo 
sa ho zúčastnia, budú spokojní so svojimi výsledkami v roku 2015 
a opäť po roku prežijeme spolu príjemné stretnutia, doplnené 
zaujímavými a podnetnými prednáškami a diskusiami. Prajem 
všetkým pohodu v práci i v živote a samozrejme bezúrazový stav 
aj v ďalšom období

 

Zdar Boh!
Ing. Peter Gajdzica
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AKTUALITY SZVK

Ing. Eduard Duda
výkonný tajomník 

Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
• Vyhodnotemie VI. odborného seminára, konaného 30.4.2015 vo Vyhniach 
• Stav hospodárenia za obdobie I – IV/2015 
• Kontrola pripravenosti členskej schôdze SZVK, konanej 14. 5. 2015

Hlavnými bodmi boli:
• Od 1. júna 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 140 

/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodár-
skeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. Aké má úrad skúsenosti, resp. aká je odozva 
od ťažobných spoločností na platnosť tohto zákona. 
Ako je možné napr. postúpiť s tažbou štrkopieskov 
na pozemky, ktoré sú poľnohospodárskou pôdou, ak 
ich ťažobná spoločnosť nevlastní a nemôže ich ani 
kúpiť ?

• Problematika evidencie výbušnín (elektronická) pod-
ľa platnej legislatívy. Nariadenie vlády 298/2012 Z.z. 
o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín 
pre civilné použitie.

• Problematika nepovolenej ťažby pri líniových stav-
bách na Slovensku.

• Riešenie stretov záujmov v oblasti: 
 a) Určovania a zmeny DP
 b) Povoľovanie a zmeny BČ vo vzťahu k EIA 
     (zákon č. 314/2014 Z.z.)    

Kancelária SZVK informuje

Zasadnutie Rady združenia dňa 13. 5. 2015 vo Vyhniach:

Pracovné rokovanie členov Rady združenia s predsedami štátnej banskej správy 
dňa 25. 6. 2015 v Bratislave:

Po skončení pracovného rokovania prítomní navštívili lom Sološnica, odkiaľ sú nasledovné fotografie:
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Kancelária SZVK informuje

Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
• Stav hospodárenia za obdobie I – V/2015 
• Rozdelenie a prerokovanie úloh vyplývajúcich z prijatého uznesenia členskou schôdzou, konanou dňa 14. 5. 2015 
• Vyhodnotenie „Cestárskeho dňa“, konaného 18. 6. 2015 
• Záver z pracovného rokovania s predsedom HBÚ a predsedami OBÚ, konaného dňa 25. 6. 2015 

Zasadnutie Rady združenia dňa 26. 6. 2015 v Bratislave:

Hlavnými bodmi boli:
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho za-

sadnutia 
• Informácia o platení členských príspevkov a stav hos-

podárenia za obdobie I – VIII/2015 
• Verejná konzultácia ako súčasť kontroly vhodnosti 

právnych predpisov EÚ o prírode (smernica o vtá-
koch a smernica o biotopoch) – informácia zo stretnu-

tia, konaného v budove Ministerstva ŽP SR v dňoch 
23. - 24. 6. 2015 v Bratislave 

• Príprava XVII. odborného seminára SZVK – Nový 
Smokovec 22. - 23. 10. 2015 

• Informácia o programe osláv Dňa baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov, konaných dňa 11. 9. 2015

• Vystúpenie člena zo SZVK a stav členskej základne 

Zasadnutie Rady združenia dňa 10. 9. 2015 v Banskej Štiavnici:
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VI. ODBORNÝ SEMINÁR
SO ZAMERANÍM NA BOZP a BP

Kancelária SZVK informuje

Dňa 30. 4. 2015 sa konal VI. odborný seminár vo Vyhniach, 
nad ktorým prevzal záštitu predseda Hlavného banského 
úradu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík.

Seminár bol cielene zameraný na oblasť bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri vykonávaní ban-
skej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Úlohou 

seminára bolo pukázať na konkrétnych prípadoch na najčastejšie 
porušovanie predpisov zo strany ťažobných organizácií a tým pri-
spieť najmä k zníženiu úrazovosti.

Seminár bol určený pre vedúcich lomov, zmenových technikov 
a ďaľších technikov a manažérov, zúčastnených na banskej čin-
nosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
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OSLAVY DŇA BANÍKOV, GEOLÓGOV, 
HUTNÍKOV A NAFTÁROV

Kancelária SZVK informuje

V dňoch 10. a 11. septembra 2015 sa uskutočnili oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v starobylom ban-
skom meste Banská Štiavnica.

V rámci osláv sa uskutočnili viaceré akcie:
- Šachtág (dňa 10. 9. 2015 od 19,00 hod.)
- Otvorenie osláv v kostole sv. Kataríny(dňa 11. 9. 2015 od 

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

Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného pros-
tredia SR, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie 
SR, Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a nafto-
vého priemyslu SR a Slovenskej banskej komory, sa konali v 
Kultúrnom centre Banská Štiavnica dňa 11. 9. 2015 od 
15,00 hod.).

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

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

Ing. Vladimírovi Bálintovi  -  „Za pracovnú vernosť“
Miroslavovi Balážovi  -  „Za pracovnú vernosť“

Oslavy sa skončili tradičným Salamandrovým sprievodom od 
19,00 hod. za účasti domácich a zahraničných hostí.
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ČO DOKÁŽU MIKROVLNY 
S NERASTNÝMI SUROVINAMI

Mikrovlny

Znamenáčková, I., Lovás, M., Hredzák, S., Dolinská, S., Kováčová, M.
Ústav geotechniky SAV, Watsonova 45, 040 01 Košice, SR

Úvod
Vo svetovom priemysle už prakticky neexistuje spracovateľský 

odbor, v ktorom by sa mikrovlny nepresadili. Predovšetkým ako 
efektívnejšie technológie nahrádzajú konvenčný ohrev. Najrozší-
renejšie uplatnenie našla mikrovlnná energia v potravinárskom, 
chemickom, farmaceutickom, drevospracovateľskom, textilnom, 
metalurgickom, sklárskom a keramickom priemysle, v oblasti me-
dicíny je známa napr. mikrovlnná termoterapia.

Od začiatku 90-tych rokov minulého storočia prebieha na Ústa-
ve geotechniky SAV výskum zaoberajúci sa uplatnením mikrovln-
nej energie v mineralurgii a environmentálnych technológiách. 
Tento výskum zahŕňa štúdium dielektrických vlastností materiálov 
pri mikrovlnných frekvenciách (910 MHz, 2470 MHz), modelova-
nie mikrovlnného ohrevu, štúdium vplyvu mikrovlnného ohrevu na 
zmenu fyzikálnych a mechanických vlastností nerastných surovín, 
mikrovlnná predúprava v procesoch zdrobňovania surovín, mikro-
vlnné sušenie, praženie a tavenie surovín, mikrovlnné lúhovanie 
nerastných surovín, zneškodňovanie a stabilizácia odpadov mik-
rovlnnou energiou, inovácia úpravníckych technológií aplikáciou 
mikrovlnnej energie, návrh a optimalizácia laboratórnych zariadení 
pre mikrovlnný ohrev materiálov, mikrovlnná extrakcia organických 
látok z uhlia a biomasy, pyrolýza biomasy a uhlia [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8]. 

Princíp mikrovlnného ohrevu  
Mikrovlnný ohrev materiálov je výsledkom vzájomnej interakcie 

„materiál – mikrovlnné žiarenie“. Z hľadiska interakcií s mikrovlna-
mi môžeme materiály rozdeliť do 4 skupín:
a - transmisné materiály, b - materiály odrážajúce mikrovlnné žia-
renie, c - materiály absorbujúce mikrovlnné žiarenie, d - zmiešané 
cateriály (transmisný + absorbujúci) (Obr. 1.).

Obr. č. 1. Interakcie mikrovĺn s materiálmi

Materiály skupiny „a“ sa v mikrovlnnom poli v dôsledku tran-
smisie, t.j. prechodu žiarenia neohrievajú. U materiálov skupiny 
“b“ dochádza k reflexii, t.j. odrazu mikrovĺn, preto tieto dva typy 
materiálov nie sú vhodné na ohrev v mikrovlnnom poli. Naopak, 
u materiálov skupiny „c“ dochádza dôsledkom absorpcie mikrovĺn 
k intenzívnemu ohrevu. V menšej miere dochádza k ohrevu aj 

u skupiny materiálov „d“, nakoľko sa okolitý transmisný materiál 
ohrieva od vtrúsených rýchlo ohrievajúcich sa čiastočiek. 

Ohrev materiálov v mikrovlnnej peci prebieha inak ako v bežne 
používaných peciach. Na rozdiel od iných druhov ohrevu, pri kto-
rých sa materiál ohrieva od povrchu do vnútra, pri mikrovlnnom 
ohreve dochádza v dôsledku absorpcie mikrovĺn k vzniku tepelné-
ho efektu v objeme látky (Obr. 2.).

Obr. č. 2. Distribúcia teploty materiálov
a) konvenčný ohrev, b) mikrovlnný ohrev

Mikrovlnný ohrev materiálov
Vplyv mikrovlnného žiarenia na rýchlosť ohrevu bol sledova ný 

u rôznych druhov minerálov. Vzorky minerálov zrnitosti 0,2 - 0,5 
mm boli v keramických nádobách ohrievané v mikrovlnnej peci 
Whirlpool AVM 434 pri výkone 900 W. Navážka vzoriek bola 
20 g. Počas mikrovlnného ohrevu bola teplota vzoriek meraná bez-
kontaktným infračerveným teplomerom Raynger MX4 cez otvor 
v hornej časti pece po 1 a 5 min ožarovania. Výsledky sú uvedené     
v Tab. 1. V prípade ohrevu, napr. vzorky sideritu, dochádza k jeho 
postupnej fázovej zmene na magnetické oxidy (Obr. 3.). Pri ohreve 
sulfidických vzoriek, bol vzhľadom na dosiahnutú teplotu zazna-
menaný ich rozklad, resp. čiastočný rozklad a únik síry. 

Tab. č. 1 Ohrev minerálov v mikrovlnnej peci

a

b

c

d

MINERÁL LOKALITA
TEPLOTA [°C]
t = 1 
min

t = 5 
min

Baryt BaSO4 Rudňany 69 107
Magnezit MgCO3 Lovinobaňa 82 128
Chromit FeCr2O4 Turecko 85 218
Hematit α-Fe2O3 Hačava 118 423
Kremeň α-SiO2 Švedlár 140 175
Siderit FeCO3 Rudňany 152 227
Sfalerit ZnS Ban. Štiavnica 176 192
Pyrhotín FeS Zlatá Baňa 290 > 900
Tetraedrit Cu12Sb4S13 Rožňava 413 > 900
Magnetit Fe3O4 Krivoj Rog - Ukraj. 547 > 900
Pyrit FeS2 Hnúšťa 670 > 900
Galenit PbS Ban. Štiavnica 741 > 900
Chalkopyrit CuFeS2 Slovinky 780 > 900
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Obr. č. 3 
Mikrovlnný ohrev
sideritu 
(tmavšia oblasť – 
Fe-oxidy)

Uplatnenie mikrovlnného žiarenia v procesoch rozpojo-
vania

V posledných desaťročiach bola intenzívne študovaná aplikácia 
tepelnej energie pre otvorenie zrna surovín, t.j. mechanické od-
delenie/rozpojenie jednotlivých druhov minerálov v surovine na-
vzájom od seba vplyvom tepelnej energie (tzv. thermally assisted 
mineral liberation). V tomto procese sa využíva poznatok, že jed-
notlivé zložky nerastných surovín, t.j. minerály majú rôzne tepelné 
a mechanické vlastnosti (predovšetkým veľký rozdiel koeficientov 
tepelnej vodivosti). Počas ohrevu, resp. následného ochladzova-
nia vznikajú napätia, ktoré sú dostatočne veľké pre tvorbu trhlín, 
predovšetkým na kontaktoch zŕn medzi dvoma druhmi minerálov. 
Taktiež pri monominerálnych surovinách (vápenec, dolomit) do-
chádza k tvorbe trhlín vplyvom mikrovlnného žiarenia ako násle-
dok prítomnosti minerálnych prímesí a foliácií, ktoré spôsobujú 
vnútorné pnutie pri ohreve.   

Zaujímavou vlastnosťou je selektivita mikrovlnného ohrevu 
v prípade ožarovania materiálov obsahujúcich transmisné a absor-
bujúce zložky. Na obr. 4. je uvedený model selektívneho ohrevu 
materiálov vytvorený pomocou programu Comsol. 

Obr. č. 4 Selektívny charakter mikrovlnného ohrevu 
A - transmisný materiál

Obr. č. 5 Rozpadnutý sideritový valček po mikrovlnnom ohreve 
(svetlá farba) prerastený tenkou vrstvou chalkopyritu (tmavá farba)

Mikrovlnné žiarenie preniká vonkajšou vrstvou transmisného 
materiálu (A) prakticky bez jeho ohrevu a interaguje až s gulička-
mi absorbujúceho materiálu. V našom modely majú tieto guličky 
rôzne fyzikálne vlastnosti (predovšetkým dielektrickú permitivitu, 
merné teplo, hustotu), ktoré majú rozhodujúci vplyv na priebeh ich 
ohrevu v mikrovlnnom poli. Výsledkom je rôzna teplota guličiek 
v danom čase. Postupne sa od ohriatych guličiek vplyvom tepelnej 
vodivosti ohreje aj mikrovlnne transmisný materiál (A). Ako príklad 
selektívneho ohrevu môže poslúžiť mikrovlnný ohrev sideritového 
valčeka prerasteného tenkou vrstvičkou chalkopyritu (Obr. 5). Po 
vložení valčeka do mikrovlnnej pece sa siderit ohrieva pomalšie, 
mikrovlny prenikajú do jeho objemu a interagujú s vrstvičkou chal-
kopyritu, ktorý sa začne veľmi rýchlo ohrievať (Tab. 1). Vznikom 
napätia vplyvom rôzneho zvyšovania teploty chalkopyritu a sideri-
tu sa valček v mieste vtrúsených žiliek chalkopyritu počas ohrevu 
rozpadol na dve časti.

Dekrepitácia minerálov a rúd v mikrovlnnej peci
Dekrepitácia je spojená s fyzikálno-chemickými premenami 

pri tepelnej úprave surovín, resp. minerálov mechanickými silami 
v dôsledku rôznej tepelnej rozťažnosti jednotlivých minerálov su-
roviny, objemovými zmenami pri transformácii kryštálovej štruk-
túry minerálov a zvýšeným tlakom, vyvolaným uvoľňovaním vody 
a plynov z dutín minerálov, resp. suroviny. Vplyv mikrovlnného 
ohrevu na proces dekrepitácie bol sledovaný u vzoriek sideritu 
(Nižná Slaná) zrnitosti 0,5¬–1 mm. Tepelná úprava sa uskutočni-
la v laboratórnej mikrovlnnej peci Whirlpool AVM 434 pri výkone 
900 W a navážke vzorky 100 g (Obr .6.).

Výsledky experimentov potvrdili vplyv doby mikrovlnného ohre-
vu na dekrepitáciu sideritových vzoriek. Po 6 minútach mikrovln-
ného ožarovania sideritu bol dosiahnutý rozpad 19,7 % vsádzky, 
po 15 minútach bol zistený rozpad až 30,3 % vsádzky.

Obr. č. 6 Vplyv mikrovlnného 
ohrevu na dekrepitáciu sideritu



12
2/ 2015

Tavenie andezitu a vápenca v mikrovlnnej peci
V procese ožarovania vzoriek andezitu a vápenca v mikrovlnnej 

peci bol sledovaný priebeh procesu tavenia. Vzorky boli ožarova-
né pri výkone 900 W. Následne došlo k vytavovaniu žeravej tave-
niny asi po 5 – 6 minútach ohrevu. Lokálne natavovanie vzorky 
andezitového valčeka (Ruskov) je dokumentované na obr. 7. 

Pri mikrovlnnom ožarovaní vzorky vápenca (ložisko Rožňava 
- Jovice – celistvá usadená hornina sivobielej farby, obsahujúca 
vtrúseniny ílov a karbonátov, s ostrým viditeľným prechodom do 
prekryštalizovaného vápenca v hornej tretine vzorky) bol pozoro-
vaný začiatok rozžeravovania po 4 minútach ohrevu, k vytavovaniu 
kašovitej hmoty béžovohnedej farby došlo po 7 minútach ohrevu 
(Obr. 8). Rýchly ohrev andezitu a vápenca bol vyvolaný prítomnos-
ťou rôznych, najmä železitých prímesí [8]. Vo všeobecnosti rých-
losť mikrovlnného ohrevu materiálov závisí od fyzikálnych vlast-
ností  a chemického zloženia vzoriek, zrnitosti a ich umiestnenia 
v mikrovlnnej peci.

Obr. č. 7 Vzorka andezitu po 10 min ohrevu v mikrovlnnej peci
Obr. č. 8. Vzorka vápenca po 12 min ohrevu v mikrovlnnej peci

Záver
V príspevku sú uvedené niektoré laboratórne výsledky získané 

na ÚGt SAV v oblasti uplatnenia mikrovlnnej energie pri úprave ne-
rastných surovín. Získané poznatky o interakciách mikrovlnného 
žiarenia s materiálmi boli využité pri inovácii viacerých úpravníc-
kych postupov, napr. pri sušení rôznych materiálov, modifikácií fy-
zikálnych vlastností nerastných surovín (napr. pri magnetizačnom 
pražení slabomagnetických rúd), dekrepitácií a rozpojovaní mine-
rálov a rúd, desulfurizácii uhlia, extrakcii organických látok z uhlia 
a lúhovaní úžitkových zložiek rúd, tavení vhodných materiálov, ako 
aj pri stabilizácii odpadov. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených experimentálnych prác a úda-
jov z odbornej literatúry možno prednosti mikrovlnného ohrevu 
zhrnúť nasledovne: vysoká rýchlosť ohrevu v celom objeme mate-
riálu (často minúty namiesto hodín), selektivita ohrevu, objemový 
ohrev, úspora energie, vysoká účinnosť procesov.

Je vhodné spomenúť aj nevýhody mikrovlnného ohrevu, ako je 
napr. nehomogenita mikrovlnného poľa a jeho kvantitatívna detek-
cia. Problémom je aj meranie/sledovanie teploty v objeme vzorky. 

Ekonomický efekt úpravníckych procesov využívajúcich mikrovln-
nú energiu závisí od rôznych faktorov, predovšetkým od fyzikál-
nych vlastností spracovávaných materiálov.

Predložený príspevok vznikol v rámci riešenia grantové-
ho projektu VEGA 2/0114/13. Táto práca bola podporovaná 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy 
č. SK-CZ-2013-0233. Táto práca bola podporovaná Agen-
túrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy 
č. APVV-0252-10. Táto publikácia bola vytvorená realizáciou 
projektu „Centrum excelentného výskumu získavania a spra-
covania zemských zdrojov“ ITMS: 26220120017, na základe 
podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Príspevok sa zaoberá popisom vytvorenej aplikácie na projek-
tovanie technologickej linky na výrobu kameniva. V rámci príspe-
vku sú uvedené aj základné teoretické postupy pri projektovaní 
technologických liniek a sú načrtnuté ďalšie možnosti vývoja tejto 
aplikácie pre jej lepšie využitie v rámci prípravy študentov, ale aj pri 
riešení praktických úloh v rámci prevádzok na výrobu kameniva.

Úvod
V rámci výroby kameniva prebieha viacero procesov, ktoré 

majú vplyv na jeho výsledné parametre. Zabezpečenie vhodných 
vlastností vyrábaného kameniva  vo veľkej miere závisí od zvole-
ných technologických zariadení a ich parametrov. Zásadnú úlohu 
tu zohráva najmä správny výber drvičov. Práve pri drvení sa totiž 
najviac modifikujú veľkosť a tvar jednotlivých kusov kameniva. U 
ostatných zariadení je najdôležitejšia ich dobrá previazanosť s dr-
vičmi v jednotlivých stupňoch úpravy, tak aby sa dosiahol optimál-
ny materiálový tok a prerozdelenie vyrábaného kameniva.

V súčasnosti existuje viacero softvérov na projektovanie tech-
nologických liniek na výrobu kameniva. Väčšina z týchto softvéro-
vých prostriedkov je viazaná na zariadenia jednej firmy.  V rámci 
aktivít pracovníkov fakulty BERG TU v Košiciach bola vytvorená 
softvérováaplikácia PROTELIN, ktorá umožňuje do technologickej 
linky výber zariadení od rôznych výrobcov z otvorenej databázy a 
následné vytvorenie schémy technologickej linky.Táto aplikácia je 
v súčasnosti využívaná najmä v rámci výučby študentov pri cviče-
niach, v rámci ktorých majú študenti za úlohu naprojektovať tech-
nologickú linku na výrobu kameniva. Svojim charakterom umož-
ňuje študentom výber jednotlivých prvkov technologickej linky od 
rôznych výrobcov na základe ich vhodných parametrov a zároveň 
ich intuitívne vedie postupom tvorby jednotlivých stupňov techno-
logickej linky, ktorého výstupom je výsledná schéma technologic-
kej linky.

Teória projektovania technologickej linky
Pri projektovaní technologickej linky je dôležitá previazanosť 

jednotlivých prvkov, tak aby boli dosiahnuté požadované ciele. Pri 
drvičoch budú rozhodujúcimi pri ich výbere a umiestnení v rám-
ci technologickej linky princíp drvenia, rozmery vstupného a vý-
stupného otvoru a výkonnosť drviča. Výkonnosť drvičov je závislá 
najmä od nastavenia výstupného otvoru, šírky čeľustí a otáčok 
hnacieho hriadeľa

Z hľadiska princípov drvenia existujú dve hlavné skupiny drvi-
čov. Prvú skupinu tvoria drviče, ktoré fungujú na princípe drvenia 
horniny tlakom. U druhej skupiny je na drvenie využívaný dynamic-
ký účinok. Do prvej skupiny patria čeľusťové, kužeľové a valcové 

drviče, ktoré sa líšia najmä svojou konštrukciou. Tieto drviče sú 
využívané najmä v prvých dvoch stupňoch technologickej linky 
a slúžia teda na drvenie väčších kusov.  Ako už bolo spomenuté 
rozpojenie prebieha tlakovým účinkom, ktorý je u čeľusťových dr-
vičov vyvolaný pohybom čeľuste, u kužeľového pohybom kužeľa a 
u valcových pohybom valcov. Do druhej skupiny patria odrazové a 
kladivové drviče. Tieto využívajú na rozpojenie kinetickú energiu 
vyvolávanú u odrazových drvičov vrhaním kusov horniny na odra-
zové dosky a u kladivových drvičov pohybom kladív umiestnených 
na rotore. Pri dynamických drvičoch je materiál drvený úderom 
(kladivové drviče) alebo je materiál vrhaný veľkou rýchlosťou na 
úderovú plochu  (odrazové drviče). Pre dynamické drviče platí, že 
energia v okamžiku úderu musí byť taká veľká, aby spôsobila roz-
drvenie horniny na požadovanú veľkosť. 

U triedičov sú rozhodujúcimi parametrami pri ich výbere veľkosť 
triediacej plochy, počet triediacich plôch a ich výkonnosť. Výkon-
nosť triedičov je ovplyvňovaná nastavením uhla sklonu triediacej 
plochy, frekvencie pohybu triediacej plochy a veľkosťou ôk triedia-
ceho sita. U pásových dopravníkov sú rozhodujúcimi ich geomet-
rické parametre a ich výkonnosť. 

Nastavením drvičov a triedičov je možné zároveň meniť mate-
riálový tok a frakčné prerozdelenie vyrábaného kameniva. Všetky 
ďalšie zariadenia musia byť zaraďované do technologickej linky 
tak, aby umožňovali v plnej miere takúto zmenu. Za účelom op-
timalizácie chodu sú v súčasnosti technologické linky automati-
zované so sledovaním viacerých parametrov súvisiacich najmä s 
materiálovým tokom. V rámci projektovania technologickej linky je 
potrebné zároveň zahrnúť parametre dopravy rúbaniny, kde len 
správne zladenie výkonnosti dopravy a výkonnosti primárneho dr-
viča vedie k optimalizácii celkového materiálového toku pri výrobe 
kameniva. Týmto je možné dosiahnuť výrazné zefektívnenie celé-
ho procesu a zlepšenie ekonomiky výroby.

Aplikácia pre projektovanie technologickej linky
PROTELIN
Aplikácia pre projektovanie technologickej linky s názvom 

PROTELIN bola vytvorená v SCADA systéme Promoticod českej 
firmy Microsys. Ponúka nástroje pre návrh technologickej linky s 
výberom úpravárenských strojov a zariadení, ich vzájomné prepo-
jenie a možnosti pre archiváciu a spracovanie výstupov z progra-
mu. Pozostáva z dvoch základných súborov:

- Protelin.pra je spúšťací súbor pre spustenie aplikácie,
- dbZariadeni.mdb je databáza zariadení a ich parametrov.

PROJEKTOVANIE TECHNOLOGICKEJ LINKY 
NA VÝROBU KAMENIVA 

POMOCOU APLIKÁCIE PROTELIN

Šofranko Marian, Technická univerzita v Košiciach,  Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov, Oddelenie montánnych vied
Laciak Marek, Technická univerzita v Košiciach,  Fakulta BERG, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, 

Oddelenie riadenia procesov
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Databáza zariadení je klasická databáza pozostávajúca z piatich 
tabuliek. Dve tabuľky obsahujú drviče (čeľusťové a kužeľové), dve 
tabuľky sú naplnené triedičmi a posledná tabuľka obsahuje val-
cové mlyny. V uvedenej databáze sa teda nachádzajú úpraváren-
ské stroje a zariadenia a ich parametre, z ktorých si môže užívateľ 

pri návrhu technologickej linky vyberať. Databáza je otvorená, čo 
umožňuje jej rozšírenie o nové zariadenia. Editácia databázy (zme-
na vlastností zariadení, vymazanie alebo doplnenie zariadenia) je 
možná len z užívateľskej úrovne administrátora (obr. 1).

Po spustení aplikácie spúšťacím programom Protelin.pra sa 
zobrazí navrhnuté pracovné prostredie aplikácie (Obr. 2) pre 
projektovanie technologickej linky. Obrazovka je rozdelená na tri 
časti. Horná časť hlavného obrazu obsahuje hlavné menu spolu 
s aktuálnym časom. Základnými položkami hlavného menu sú:

1. Stop – slúži na ukončenie celej aplikácie.
2. User – umožňuje zmenu užívateľa (administrátor/operátor) 

a jeho prihlásenie.

3. Usingequipments – zobrazí použité zariadenia v technolo-
gickej schéme.

4. Print – vytlačí navrhnutú technologickú schému.
5. Grid – zapnutie a vypnutie mriežky pre vkladanie objektov do 

technologickej schémy. 
6. Export – exportuje navrhnutú technologickú schému do gra-

fického formátu BMP, JPEG, PNG.
7. Materialflow – zobrazí tok materiálu v technologickej schéme. 

Obr. č. 2: 
Prostredie aplikácie 
PROTELIN

Obr. č. 1: Možnosti editácie databázy zariadení
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V ľavej časti hlavného obrazu aplikácie má užívateľ možnosť za-
dať hodnoty nasledovných vstupov v 3 častiach:

1. Inputdata - slúži na zadávanie hodnôt vstupnej a výstupnej 
frakcie kameniva. Technologická linka môže poskytovať na 
výstupe produkty s rôznymi frakciami, preto je možné zadať 
hodnoty pre niekoľko výstupných frakcií.

2. Equipment – umožňuje výber typu zariadenia a jeho umiest-
nenie do schémy technologickej linky. Po výbere zariadenia 
sa zobrazí v pravej časti hlavného obrazu ikona reprezentujú-
ca dané zariadenie. Ponuka obsahuje tlačidlá pre nasledov-
né typy zariadení - drviče, triediče, dopravníky a skládku. 

3. Parameters - panel zobrazuje informácie o zvolenom zaria-
dení. Pokiaľ je v panely zariadení zvolený drvič panel zobra-
zuje informácie o jeho názve, type, výkone, vstupe, výstupe. 
Po zvolení triediča sú zobrazené informácie o jeho názve, 
type, výkone, počte sít, hraniciach triedenia. Červenou far-
bou sa zobrazujú jednotky daných parametrov.

Prvým krokom užívateľa je zadanie hodnôt vstupnej a výstupnej 
frakcie v ľavej hornej časti grafického rozhrania. Po jej zadaní je 
možné pristúpiť k pridávaniu jednotlivých zariadení na pracovnú 
plochu aplikácie (pravá časť grafického rozhrania). Na obr. 3 je 
zobrazená ukážka pridania triediča do navrhovanej schémy tech-
nologickej linky. 

Obr. č. 3: Ukážka pridania triediča v aplikácii PROTELIN

Po kliknutí na ikonu triediča v časti Zariadenia sa na pracovnej 
ploche zobrazí objekt, ktorý reprezentuje v technologickej sché-
me Sorting. Po kliknutí na plochu štvorčeka sa otvorí tabuľka da-
tabázy zariadení, v ktorej sa nachádzajú jednotlivé triediče a ich 
parametre. Užívateľ má možnosť výberu zariadenia z tabuľky pria-
mym výberom alebo použitím jednoduchého filtra. V pravej dolnej 
časti tohto okna sa nachádza panel obsahujúci ponuku pre výber 
výrobcu a pole, do ktorého sa zadáva ďalší parameter pre filtrova-
nie z databázy zariadení. Podľa týchto parametrov budú po stlače-
ní tlačidla Filtruj vyfiltrované vyhovujúce zariadenia. 

V ďalšom kroku sa definuje na akej súradnici bude zobraze-
ný tento objekt resp. zariadenie v pravej časti grafického rozhra-
nia aplikácie. Súradnice je možné zadať kliknutím na malú ikonu 
umiestnenú vľavo dole v objekte vybraného zariadenia. Otvorí sa 
okno pre zadanie a potvrdenie súradnice umiestnenia zariade-
nia. V prípade potreby je možné podobným spôsobom zariadenie 

z technologickej schémy odstrániť (Obr. 3). Týmto postupom sa 
umiestnia na plochu všetky objekty zariadení navrhovanej techno-
logickej linky. Jednotlivé typy zariadení sú v technologickej sché-
me od seba odlíšené ikonami objektov. 

V konečnej fáze návrhu schémy technologickej linky je nutné 
umiestniť na pracovnú plochu, medzi objekty zariadení objekty, 
ktoré reprezentujú pásové dopravníky. Pri voľbe pásového do-
pravníka (Obr. 4) je vyvolaná menu ponuka, ktorá zobrazuje osem 
položiek rozdelených do troch kategóriísmerovania dopravníka 
(horizontálny, vertikálny, pravouhlý). 

PROTELIN
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Obr. č. 4: Ukážka pridania dopravníkového pásu v aplikácii PROTELIN

Obr. č. 5: Možnosti exportu schémy technologickej linky do súboru 

Po výbere smerovania dopravníka je potrebné vybrať a potvrdiť 
väzbu dopravníka na drvič alebo triedič. Ak je dopravník napojený 
na drvič, automatický preberá rozmer výstupnej frakcie kameniva 
z drviča. V prípade, že sa jedná o väzbu na triedič, je možne frak-
ciu kameniva zadať v rozmedzí, ktoré poskytuje vybraný triedič. 
V momente, kedy je väzba vytvorená, zobrazí sa nad objektom 
pásového dopravníka hodnota charakterizujúce veľkosť prepravo-
vanej frakcie. 

Implementáciou funkcií export a tlač do aplikácie PROTELIN 
je zabezpečená archivácia schémy technologickej linky. Po klik-
nutí na tlačidlo export je zobrazené okno (Obr. 5), v ktorom má 
užívateľ možnosť v exportovanom súbore zobraziť logo programu 
a názov technologickej linky. Okrem toho má možnosť zadať ná-
zov a formát exportovaného súboru. Exportovaný súbor je uložený 
do adresára Resource, ktorý sa nachádza v koreňovom adresári 
aplikácie.

PROTELIN
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Záver
Využívanie softvéru určeného pre projektovanie technologic-

kých liniek zameraných na spracovanie a úpravu nerastných su-
rovín vedie k zvýšeniu efektivity a zníženiu nákladov na prevádzku 
a údržbu.

Aplikácia PROTELIN umožňuje projektantovi alebo iným uží-
vateľom intuitívnym spôsobom navrhnúť technologickú linku pre 
úpravu kameniva. Bola navrhnutá tak, aby v budúcnosti umožňo-
vala jednoduché rozšírenie funkcionality a doplnenie nových dát 
do databázy zariadení. Možnosti rozšírenia aplikácie vidíme hlavne 
v dvoch rovinách. Prvá je možnosť implementácie matematického 
modelu určeného pre výpočet hodnôt materiálového toku upra-
vovanej suroviny. Druhá rovina rozšírenia aplikácie spočíva vo 
výbere, umiestnení a prepojení nových grafických prvkov potreb-
ných na zobrazovanie grafických priebehov procesných veličín 
vychádzajúcich z matematického modelu materiálového toku, čím 
by sa umožnila automatizácia naprojektovaných technologických 
liniek.V súčasnosti sa na fakulte pracuje na doplnení týchto funkcií 
aplikácie. Tým by sa stala vytvorená aplikácia plne využiteľnou aj 
pri riešení projektovania technologických liniek v konkrétnych lo-
mových prevádzkach. 
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Zákon č. 514/2008 Z.z. O NAKLADANÍ 
S ODPADOM Z ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU – 

aplikácia predpisu v praxi 
pri koordinovaných inšpekciach štátnych orgánov

Ing. Vladimír Lukačin - obvodný banský inšpektor, Obvodný banský úrad, Košice
 Ing. Štefan Tóth - ústredný banský inšpektor, Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica

Úvod
Od prijatia zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom 

z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov už ubehlo 7 rokov a za tento čas sa 
prijali a vykonali nevyhnutné opatrenia a boli vydané rozhodnutia 
podľa tohto zákona, ktoré zaradili odpad z ťažobného priemyslu 
do príslušných kategórií a schválili sa úložiská a s tým súvisiace 
plány nakladania.

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú štát-
nu správu na úseku nakladania s ťažobným odpadom podľa § 17 
písm. f) zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažob-
ného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ťažobných odpadoch“).

Kontrolná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania záko-
na o ťažobných odpadoch a na kontrolu plnenia podmienok roz-
hodnutí vydaných prevádzkovateľom úložísk.  Obvodné banské 
úrady využívajú preventívne a sankčné opatrenia vyplývajúce zo 
zákona o ťažobných odpadoch a opatrenia uložené na základe 
výsledkov kontrol predpísanej dokumentácie, monitoringu, správ 
a prehliadok.

Obvodné banské úrady v rámci štátneho dozoru vykoná-
vajú: 

a) pravidelné kontroly úložísk ťažobných odpadov podľa § 26 
ods. 3 zákona o ťažobných odpadoch pritom kontrolujú, ako 
sa plnia plány nakladania s odpadom, plány prevencie zá-
važných havárií a ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona 
o ťažobných odpadoch,

b) špeciálne kontroly pri vytváraní účelových finančných re-
zerv, ich výšky posúdenej oprávnenými tretími osobami, 
bankových dokladov o vytvorení osobitného účtu, typu 
účtov, včasnosti prevodu finančnej rezervy, výšky finančnej 
rezervy na účte podľa výpisu z účtu, dodržanie zásad účelu 
jej čerpania, spôsobu a včasnosti objektivizácie nákladov 
podľa § 14 zákona o ťažobných odpadoch,

c) následné kontroly, zamerané na kontrolu plnenia opatrení 
nariadených na odstránenie zistených nedostatkov.

Orgány kontroly
Štátnym dozorom sa zisťuje plnenie povinností ustanovených 

zákonom o odpadoch z ťažby a rozhodnutiami vydanými na jeho 
základe.      

Orgánmi štátnej správy sú:
a) Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky,
b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
c) Slovenská inšpekcia životného prostredia, 
d) okresné úrady, 
e) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, 
f) stavebné úrady.

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje primerane podľa zá-
kladných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe. 

Kontrolnou činnosťou sa zisťuje: 
a) stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobec-

ne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a s 
uzneseniami vlády Slovenskej republiky, 

b) príčiny a škodlivé následky nedostatkov zistených kontrolou, 
c) úroveň efektívnosti plnenia úloh štátnej správy a spôsob ria-

denia štátnej správy, 
d) splnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedo-

statkov a ich účinnosť.

Výsledky kontrolnej činnosti:
O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, 

vypracujú pracovníci kontroly protokol, ktorý obsahuje najmä
a) označenie orgánu kontroly, ktorý kontrolu vykonal, 
b) označenie kontrolovaného subjektu, 
c) meno, priezvisko a titul pracovníkov kontroly, ktorí kontrolu 

vykonali, 
d) miesto a čas vykonania kontroly, 
e) predmet kontroly, 
f) kontrolované obdobie, 
g) preukázané kontrolné zistenia, 
h) zoznam príloh protokolu, 
i) dátum vypracovania protokolu, 
j) dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu 

s protokolom, 
k) vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly, 
l) podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s pro-

tokolom oboznámený, 
m) prílohy k protokolu, 
n) správu o zistenej nezrovnalosti, ak kontrolou zistený nedo-

statok je nezrovnalosťou podľa osobitného predpisu. 
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Výsledky kontrolnej činnosti obvodné banské úrady zverejňujú 
dopĺňaním do informačného systému nakladania s ťažobným od-
padom podľa § 24 písm. i) zákona o ťažobných odpadoch.

Súčasťou zákona sú aj sankcie za jeho porušenie. Napríklad 
pokutu do 20 000 eur uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, 
ktorý uloží ťažobný odpad alebo ho ponechá na inom mieste ako 
na mieste na to určenom podľa § 3 ods. 1 zákona o ťažobných 
odpadoch.

Inšpekčná činnosť Obvodného banského úradu v Ko-
šiciach

Obvodný banský úrad v Košiciach vykonáva inšpekčnú činnosť 
na úseku nakladania s odpadmi z ťažobného priemyslu prednost-
ne v súčinnosti s ostatnými orgánmi štátneho dozoru. Predmetom 
tohto príspevku je upozorniť na najčastejšie zistené nedostatky 
a upozorniť na dôsledné dodržiavanie zákona č. 514/2008 Z. z. 
a jeho vykonávacej vyhlášky č.  255/2010 Z. z. ktorou sa vykoná-
va zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekčná činnosť je vykonávaná na tak aby aspoň raz za 48 
mesiacov bola vykonaná koordinovaná inšpekcia na úložiskách 
kategórie B.

Po prijatí zákona č. 514/2008 Z. z. boli odpady z ťažobnej čin-
nosti zaradené do príslušných kategórií (A alebo B) a boli schvále-
né plány nakladania na jednotlivých úložiskách.

Keďže vytváranie odpadu z ťažobnej činnosti nie je jednora-
zový proces, pri inšpekčnej činnosti vo všetkých prevádzkach sa 
preveruje a bude sa preverovať či nebol vytvorený odpad z ťa-
žobnej činnosti, ktorý podlieha zaradeniu do príslušnej kategórie 
a schváleniu jeho uloženia ako úložiska. 

V obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu v Košiciach 
prevláda inertný ťažobný, ktorý je definovaný a spresnený najmä 
v týchto ustanoveniach: 

- § 2 zákona č. 514/2015 Z.z., 
- čl. 3 smernice európskeho parlamentu a rady 2006/21/ES,
- príloha č. 1 k vyhláške č. 255/2010 Z. z. 

Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa 
nevyžaduje špecifické skúšanie 

Odpady z ťažby vyhradených nerastov
1. Ťažobný odpad z ťažby magnezitu. 
2. Ťažobný odpad z ťažby diatomitu, sklárskych a zlievaren-

ských pieskov a bentonitu. 
3. Ťažobný odpad z ťažby granitu, granodioritu, dioritu, gabra, 

paleobazaltu (diabasu), serpentínitu (hadca), dolomitu a vá-
penca, ak sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertínu. 

4. Ťažobný odpad z ťažby halloyzitu, kaolínu, keramických 
a žiaruvzdorných ílov a ílovcov, perlitu a Zbierka zákonov 
SR ¬ 255/2010 Z. z. Stránka 5 / 7 zeolitu. 

5. Ťažobný odpad z ťažby vápenca, dolomitu, slieňa, čadiča 
(bazaltu a alkalického bazaltubazanitu), pokiaľ sú tieto ne-
rasty vhodné na chemicko-technologické spracovanie alebo 
spracovanie tavením. 

6. Ťažobný odpad zložený zo sprievodných hornín slojov uhlia 
a lignitu.

Odpady z ťažby nevyhradených nerastov 
1. Ťažobný odpad z ťažby stavebného kameňa vrátane kameňa 

na hrubú kamenársku výrobu. 
2. Ťažobný odpad z ťažby štrkopieskov a pieskov vrátane mal-

társkych pieskov.
3. Ťažobný odpad z ťažby tehliarskych surovín.
4. Ťažobný odpad z ťažby cementárskych korekčných a prídav-

ných surovín. 
5. Ťažobný odpad z ťažby prídavných keramických surovín.  

Ťažobný odpad sa ukladá na úložisku (odval alebo od-
kalisko).

Úložiská § 4 zákona o ťažobných odpadoch:

Úložiská a ich kategorizácia
(1) Úložiskom sa stáva miesto alebo zariadenie určené na zhro-

mažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, 
kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii

a) okamžite po začatí zhromažďovania alebo ukladania ťažob-
ného odpadu, ak ide o úložisko kategórie A alebo o úložis-
ko na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný 
ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu9) v plá-
ne nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „plán naklada-
nia“),

b) po šiestich mesiacoch od zhromažďovania alebo od ukla-
dania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukla-
danie neočakávane vytvoreného ťažobného odpadu, ktorý 
je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného 
predpisu,9)

c) po jedom roku od zhromažďovania alebo od ukladania ťa-
žobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie ťa-
žobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je inertný,

d) po troch rokoch od zhromažďovania alebo od ukladania 
ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie 
neznečistenej zeminy, ťažobného odpadu, ktorý nie je ne-
bezpečný a vznikol pri prieskume, ťažobného odpadu po-
chádzajúceho z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a inert-
ného ťažobného odpadu.

Pri inšpekciách bol pozorovaný trend vytvárať viaceré, rôzne 
rozložené miesta na ukladanie skrývkového materiálu (inertného 
materiálu), materiálu z úpravy a pod. v rámci miesta výkonu ban-
skej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom. 

Ak organizácia ukladá materiál, mala by byť skládka resp. mies-
to uloženia jasne označené, a zakreslené aj v banskomeračskej 
dokumentácii a malo by byť riešené v príslušnej dokumentácii (v 
pláne otvárky, prípravy a dobývania, resp. v pláne využívania lo-
žiska). Pri výkone inšpekčnej činnosti sa preveruje aj či organizá-
cia má poverenú osobu na zabezpečovanie monitorovania resp. 
kontroly úložiska a vedenie príslušnej evidencie tejto kontrolnej 
činnosti. Zaznamenávanie kontrol v evidencii by nemalo byť robe-
né stereotypne, odporúča sa okrem bežnej kontroly aj pri každej 
kontrole špecializované preverenie jednej konkrétnej časti úložis-
ka (napr. jednotlivých stien, rozloženia ťažobného odpadu, preve-
renie úložiska po väčšom daždi, po roztopení snehu ...) Taktiež 
je vhodné vytvárať aj obrazovú dokumentáciu o stave na úložisku 
– takáto kontinuálna dokumentácia jednoznačne vyvráti pochyb-
nosti o čase a množstve uloženého materiálu.
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Poznatky z inšpekčnej činnosti
Z kontrol vykonaných v rokoch 2012 a 2014 k takým najdôleži-

tejším poznatkom patrí zistenie, že:
- organizácie vytvárajú rôzne „pomocné“ odvaly a úložiská 

bez toho aby ich existencia bola plánovaná v plánoch otvár-
ky, prípravy a dobývania, v plánoch využívania ložiska, v pre-
vádzkovej dokumentácii a v plánoch nakladania s ťažobným 
odpadom,

- organizácie neuplatňujú § 4 ods. 6 a § 9 zákona o ťažob-
ných odpadoch, ktoré riešia ukladanie ťažobných odpadov 
do vyťažených priestorov a podmienky, kedy sa také uklada-
nie nepovažuje za úložisko podľa zákona o ťažobných odpa-
doch.

Dávame do pozornosti organizáciám, aj webovú stránku: 
http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/Default.aspx

na ktorej sú spracované informácie o organizáciách prevádzkujúcich úložiská 
ťažobných odpadov, o spôsobilých osobách, o jednotlivých rozhodnutiach o zaradení 

do príslušných kategórií...

Vás pozýva na

XVII. odborný seminár SZVK
pod záštitou Ministersva hospodárstva SR

22. – 23. október 2015

ATRIUM HOTEL
Nový Smokovec 42

062 01 Vysoké Tatry
Tel.: +421 52 44 22 342 - 4

Fax: +421 52 44 22 304

Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva    Vás pozýva

Zákon č. 514/2008 Z.z.
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UHKT VPAutorizovaný dealer a renomovaný dovozce 

KLOUBOVÉ DEMPRY TEREX
„vše pro Váš lom“

TEREX    HITACHI    HYDRARAM

obchod@austrobaumaschinen.cz               www.austrobaumaschinen.cz
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TK 75 informuje

TK 75 INFORMUJE

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

V období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 sa fond vydaných a do 
sústavy STN prebratých výrobkových a skúšobných noriem pre 

danú oblasť (kamenivo, kameň a výrobky z neho a konglomero-
vaný kameň) zmenil/aktualizoval zavedením nových noriem, takto:

Por. číslo Označenie, názov normy a dátum vydania Poznámka

1
STN EN 12326-1: 2015 Výrobky z bridlice a prírodného kameňa na strešnú krytinu 

a vonkajšie obklady. Časť 1: Špecifikácia výrobku (en) (72 1891)
Nahrádza (od 1. 4. 2015) 
STN EN 12326-1: 2005

Prebratá oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou)

2
STN EN 1469: 2015 Výrobky z prírodného kameňa. Obkladové dosky. 

Požiadavky (en) (72 1820)  
Nahrádza (od 1. 7. 2015) 

STN EN 1469: 2015 

Prebratá oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou). 
Poznámka vo Vestníku: rozpracované prekladom

3
STN EN 12057: 2015 Výrobky z prírodného kameňa. 

Štandardné dlaždice a obkladačky. Požiadavky (en) (72 1822)
Nahrádza (od 1. 7.2015) 
STN EN 12057: 2005 

Prebratá oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou). 
Poznámka vo Vestníku: rozpracované prekladom

4
STN EN 12058: 2015 Výrobky z prírodného kameňa. 

Dosky na podlahy a schody. Požiadavky (en) (72 1823)
Nahrádza (od 1. 7. 2013) 

STN EN 1343: 2003

Prebratá oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou). 
Poznámka vo Vestníku: rozpracované prekladom

Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci a až následne sú zverejnené na portáli SÚTN (www.sutn.sk/Produkty a služby/
Technické normy/Nové normy/Ponuka noriem xxx 2015).

2/ 2015
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na roky 2015 a 2016

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

Prehľad v tabuľke chronologicky zoradených odborných podu-
jatí sa vypracoval na základe informácií uvádzaných na interneto-

vej stránke príslušného usporiadateľa / odborného garanta, alebo 
údajov poskytnutých ich pracovníkmi.

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

BETÓN 2015 
(11. konferencia 
s medzinárodnou účasťou)

1. – 2. október 2015
Štrbské Pleso, 

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

Konferencia zameraná na nové materiály pre výrobu betónu a nové možnosti použitia 
betónu v praxi, na nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri 
dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP. Novinky v oblasti le-
gislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

Deň otvorených dverí 
v Bratislave, Košiciach 
a v Spišskej Novej Vsi
(prezentačná akcia)

3. október 2015
(od 9,00 do15,00 h)

Bratislava 
(Mlynská dolina 1) 

Košice (Jesenského 8)
Spišská Nová Ves, 

(Markušovská cesta 1)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 
Bratislava (www.geology.sk)

Akcia zameraná na spopularizovanie geológie – určená detským návštevníkom aj do-
spelým (konaná v rámci 75. výročia založenia ústavu).

XX. ročník 
Dni slovenských cestárov
(seminár)

8. – 9. október 2015
Žilina,

Hotel Holiday Inn
Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava 
Ing. Ján Šedivý, (jan.sedivy@unicoas.sk)Cieľom podujatia je poukázať na aktuálne problémy cestného hospodárstva a cestné-

ho staviteľstva na Slovensku a popularizovať cestársku profesiu u verejnosti. Tradič-
nou súčasťou tohto podujatia je Cestárske rodeo – súťaž v jazde zručnosti vodičov 
vykonávajúcich zimnú údržbu ciest. 

Súčasnosť a budúcnosť 
baníctva
(konferencia)

8. – 9. október 2015
Demänovská dolina, 

Hotel Repiská

Slovenská banícka spoločnosť, 
Banská Bystrica 
Ing. Mikuláš Beránek, 0904 667 385, 
(blast.mine@stonline.sk)Analýza súčasného stavu baníctva a východiská pre jeho oživenie.

Speciální betony 2015 
(XII. konferencia so zahraničnou 
účasťou spojená s exkurziou 
na Vírsku priehradu)

15. – 16. október 2015
Bystřice nad Pernštejnem,

Hotel SkalnýDvůr
SEKURKON s. r. o, Ostrava
(sekurkon@sekurkon.cz)Konferencia je zameraná na problematiku špeciálnych betónov a ich uplatnenia 

v praxi investičnej výstavby, na rekonštrukciu a opravy betónových stavieb. (Tematické 
okruhy: betóny v extrémnych podmienkach, vysokohodnotné betóny, ostatné špeciál-
ne betóny).

Kalendár 2015/2016
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na roky 2015 a 2016

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

XVII. Odborný seminár SZVK 22. - 23. október 2015
Nový Smokovec, 

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

Seminár je určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových techni-
kov - majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do 
kontaktu s výrobou kameniva.

Situácia v ekologicky 
zaťažených regiónoch 
Slovenska a strednej Európy
(XXIV. vedecké sympózium 
s medzinárodnou účasťou)

23. - 24. október 2015

Hrádok, 
Zariadenie Slovenských 
magnezitových závodov, 

akciová spoločnosť, 
Jelšava

Slovenská banícka spoločnosť, 
Banská Bystrica 
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.,
0911 951 432, (hredzak@saske.sk)

Hodnotenie stavu prostredia v zaťažených regiónoch ako aj opatrení, ktoré sú v tejto 
súvislosti realizované.

Zkoušení vlastností betonu 
a jeho zložek
(seminár / kvalifikačný kurz)

4. – 5. november 2015

Praha,
Stavební fakulta ČVUT 
v Praze, Thákurova 7, 

Experimentální centrum SEKURKON s. r. o, Ostrava
(sekurkon@sekurkon.cz)

Výučba je počas seminára doplnená praktickými ukážkami skúšok v laborató-riách 
Experimentálního centra Stavební fakulty ČVUT. Účastníci získajú osvedčenie o absol-
vovaní tohto kvalifikačného kurzu – platnosť 3 roky.

XXIII. Slovenské geodetické 
dni (konferencia)

6. – 7. november 2015
Trnava,

Hotel Holiday Inn Slovenská  spoločnosť geodetov 
a kartografov, Bratislava, 
(www.geodni.sk)Konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpo-

ry všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu.

Konferencia pri príležitosti 
Svetového dňa kvality
(XXII. ročník)

november 2015 Vysoké Tatry
Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Žilina
Ing. Milan Šesták, 0907164 877, 
(milan.sestak@ssk.sk)XXII. ročník medzinárodnej konferencie bude venovaný otázkam nového prístupu k 

širšiemu využitiu potenciálu našej spoločnosti, firemnej kultúry, zlepšovania procesov 
a zvyšovania produktivity.

Podzimní setkání těžarů 
2015

11. – 13. november 
2015

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

Pravidelné polročné stretnutie členov profesijného združenia. Hlavné témy prednášok: 
poľnohospodársky pôdny fond, EIA v rámci stavebného zákona, novinky z európskej 
legislatívy, odpady z ťažby. Súčasťou podujatia je aj exkurzia v novootvorenej bani 
Měděný důl Bohumí.

Kalendár 2015/2016
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na roky 2015 a 2016

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

XX. Seminár Ivana Poliačka
19. - 20. november 

2015
Bratislava

Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava
Kongres STUDIO, spol. s r. o., 
Bratislava, Ing. Blanka Lukáčková, 
+421 /2/ 6241 0476, 0908 727 642, 
(lukackova@kongres-studio.sk)

Cieľom podujatia je prediskutovať problematiku diagnostiky, konštrukčných riešení, 
materiálov a technológií a oboznámiť sa so skúsenosťami zo zahraničia.

Asfaltové vozovky 2015
(11. konferencia)

24. – 25. november 
2015

České Budějovice, 
Dům kultury Metropol

Sdružení pro výstavbu silnic, 
Praha (www.sdruzeni-silnice.cz) a
PRAGOPROJEKT, a. s., Praha, 
Ing. Bohuslav Hála, +420 7 2417 3759,  
(hala@pragoprojekt.cz, 
hala@sdruzeni-silnice.cz)

Tematické okruhy – nové technologické trendy pre asfaltové vozovky, skúšanie materi-
álov i vozoviek, druhá generácia európskych noriem – dopady,  dôsledky a skúsenosti, 
riešenia a opatrenia pre trvalé a efektívne asfaltové vozovky.

22. Betonářské dny 2015 
(22. konferencia)

25. – 26. november 
2015

Litomyšl, 
Zámecké návrší p. o.

Česká betonářská společnost, Praha
ČBS Servis, +420/775 124 10, 
www.cbsservis.eu,
(johova@cbsbeton.eu, vich@cbsbeton.eu)V rámci konferencie sa uskutoční aj výstava BETON 2015.

Hydroizolácie mostov, tune-
lov a iných objektov inžinier-
skych stavieb (23. konferencia 
s medzinárodnou účasťou)

3. - 4. december 2015
Podbanské, 

Hotel Permon Konzorcium usporiadateľov
p. Etela Bačenková, 0908 317 351
(domtechniky@azet.sk)

Tematické okruhy konferencie: technické predpisy, materiály a hydroizolačné systé-
my, nové poznatky, realizácia.

Problémy ochrany
podzemných vôd (seminár)

8. december 2015
Bratislava, 
areál VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva, 

Bratislava 
RNDr. Anna Patschová, PhD.,
02/59 34 34 13, (patschova@vuvh.sk)

Prezentácia názorov, poznatkov a skúseností odborníkov v problematike znečisťova-
nia a ochrany podzemných vôd. Súčasťou seminára budú aj informácie z oblasti novej 
legislatívy dotýkajúcej sa ochrany vôd.

Podzimní setkání těžarů 
2015 (seminár)

10. – 11. december 
2015

Smolenice, 
Kongresové centrum

SAV – zámok, Smolenice
STÚ, Stavebná fakulta, Bratislava
p. Helena Benedikovičová,
02/52 92 62 13,
(helena.benedikovicova@stuba.sk)

Stretnutie širokej odbornej komunity z oblasti sanácie betónových a murovaných 
konštrukcií. Prednášatelia zo Slovenska a zahraničia poinformujú o stave a príčinách 
porúch betónových a murovaných konštrukcií, nových technológiách a materiáloch, 
pripravovaných a realizovaných sanáciách. Počas seminára sa koná výstava dodáva-
teľských, výrobných, projekčných firiem, ktorých činnosť súvisí s problematikou saná-
cie uvedených konštrukcií.

Kalendár 2015/2016
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KALENDÁR ODBORNÝCH PODUJATÍ
na roky 2015 a 2016

Kalendár 2015/2016

Názov podujatia Termín konania Miesto konania
Usporiadateľ (organizačný garant)

Kontakt

Nestmelené a hydraulicky 
stmelené vrstvy vozoviek
(7. konferencia)

10.- 12. február 2016
Podbanské, 

Hotel Permon

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

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

VI. Odborný seminár SZVK
február alebo marec 

2016
Vyhne, 

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

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

BAUMA 2016
(31. ročník medzinárodného 
stavebného veľtrhu)

11. – 17. apríl 2016 Mníchov
www.bauma.de

BAUMA je najdôležitejším veľtrhom v stavebnom priemysle, koná sa na výstavnej plo-
che 555 000 m2, vystavuje tam viac ako 3 000 vystavovateľov z celého sveta.

EXPO Mokrá 2016 (11. ročník 
medzinárod-ného demonštrač-
ného veľtrhu strojov a zariadení 
pre ťažobný priemysel, úprav-
nícky priemysel a stavebníctvo)

14. – 16. jún 2016
Kameňolom Mokrá 

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

Cestársky deň
(odborný seminár – v spolupráci 
so SZVK)

jún 2016
Bratislava, 

budova Slovenskej správy 
ciest, Miletičova 19

Slovenská správa ciest, Bratislava
Ing. Daniela Čanigová, 0911 998 299,
(daniela.canigova@ssc.sk)

MECC2016 
(8th. Mid – European Conference)

4. – 8. 07. 2016
Košice, 

Hotel YASMIN****
Slovenská ílová spoločnosť,
Bratislava (mecc2016@savba.sk)

8. ročník stredoeurópskej ílovej konferencie zameranej na mapovanie rôznych čin-
ností v oblasti výskumu a využitia ílov. V popredí jej záujmu je sprostredkovať kontakty 
medzi odbornou verejnosťou zaoberajúcou sa rôznymi aspektmi tejto oblasti a tak 
stimulovať výmenu názorov a podnetov. 
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McCloskey International‘s - to 
je kompletná ponuka praxou 
overenej vysoko výkonnej 
drviacej, triediacej techniky 
a haldovacich vynášacích 
dopravníkov. Produkty sú 
dodávané do celého sveta, 
predovšetkým pre stavebníctvo, 

nerastov ako aj recykláciu 
odpadu.

Všetky produkty McCloskey sú  
z dôvodu maximálnej efektívnosti 
starostlivo navrhnuté skúseným 
tímom konštruktérov, vyrobené  
z najkvalitnejších komponentov a 

výrobca mobilnej dviacej a 
triediacej techniky na svete.

KUHN-SLOVAKIA s.r.o.

HALDOVACIE 
PÁSYy

y

y

BUBNOVÉ 
y
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