
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA NAKLADANIE  
S ŤAŽOBNÝM ODPADOM

Na aký odpad sa NevzŤahuje zákoN č. 514/2008 z. z.?

zákon sa nevzťahuje na:

	 nakladanie	 s	 iným	 ako	 ťažobným	 odpadom,	 ktorý	 síce	 vzniká	 pri	 banskej	 činnosti,	 činnosti	
vykonávanej	 banským	 spôsobom,	 ako	 aj	 pri	 ťažbe,	 úprave	 a	 skladovaní	 rašeliny,	 avšak	 nie	 je	
jeho	priamym	výsledkom	(napr.	odpadové	oleje,	odpadové	obaly,	absorbenty,	filtračný	materiál,	
odpady	z	elektrických	a	elektronických	zariadení	a	podobne),

	 vypúšťanie	 odpadových	 vôd	 a	 osobitných	 vôd	 vznikajúcich	 pri	 banskej	 činnosti	 a	 činnosti	
vykonávanej	banským	spôsobom	do	geologických	formácií,	z	ktorých	boli	vyťažené	uhľovodíky	
alebo	iné	látky,	alebo	do	geologických	formácií,	ktoré	sú	s	ohľadom	na	prírodné	pomery	trvale	
nevhodné	na	 iné	účely,	ako	aj	na	spätné	vtláčanie	použitých	podzemných	vôd	vyčerpaných	z	
baní,	lomov	a	hlbinných	vrtov	alebo	pri	stavebných	prácach	do	toho	istého	kolektora,	z	ktorého	
sa	odobrali,

	 ťažobný	odpad,	ktorý	vzniká	pri	prieskume,	ťažbe	a	úprave	nerastov	na	mori.	
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základNé údaje o sMerNIcI 2006/21/es

v práve európskej únie sú požiadavky na nakladanie s odpadom z ťažobného 
priemyslu ustanovené v  smernici európskeho parlamentu a rady 2006/21/es 
o	 nakladaní	 s	 odpadom	 z	 ťažobného	 priemyslu,	 ktorou	 sa	 mení	 a	 dopĺňa	 smernica		
2004/35/ES.	

smernica nadobudla	 účinnosť	 1. mája 2006 a jej hlavným cieľom je	 zabezpečiť	 také	
nakladanie	s	ťažobným	odpadom,	ktoré	zamedzí	negatívnemu	vplyvu	ťažobných	odpadov	
na	 životné	 prostredie	 a	 zdravie	 ľudí	 a	 zamedzí	 vzniku	 závažných	 havárií	 pri	 nakladaní	 s	
týmto	odpadom.		

všeobecNé požIadavky vyplývajúce zo sMerNIce

	 Nakladať	s	ťažobnými	odpadmi	takým	spôsobom,	ktorý:

	 neohrozuje	ľudské	zdravie,

	 nevyužíva	procesy	alebo	metódy,	ktoré	by	mohli	poškodiť	životné	prostredie	
a	najmä,	aby	bolo	bez	rizík	pre	vodu,	ovzdušie,	pôdu,	faunu	a	flóru,

	 nie	je	na	obtiaž	kvôli	hluku	alebo	zápachu,

	 neovplyvňuje	nepriaznivo	krajinu	alebo	chránené	územia.		

	 Zákaz	uložiť	alebo	ponechať	ťažobný	odpad	na	inom	mieste	ako	na	úložisku	ťažobných	
odpadov.

	 Prijať	opatrenia	na	prevenciu	alebo	minimalizáciu	nepriaznivých	účinkov	ťažobných	
odpadov	 na	 životné	 prostredie	 a	 zdravie	 ľudí	 a	 opatrenia	 na	 prevenciu	 závažných	
havárií.	 Pri	 prijímaní	 opatrení	 prevádzkovateľ	 vychádza	 z	 najlepších	 dostupných	
techník,	 pričom	 sa	 zohľadňuje	 druh	 uloženého	 ťažobného	 odpadu,	 konštrukcia	
úložiska,	jeho	umiestnenie	a	miestne	environmentálne	podmienky.

traNspozÍcIa sMerNIce

Povinnosťou	členských	štátov	Európskej	únie	bolo	transponovať	smernicu	č.		2006/21/ES		
do	svojho	právneho	poriadku	do	1.	mája	2008.

V	 Slovenskej	 republike	 bola	 transpozícia	 vykonaná	 prijatím	 zákona č. 514/2008 z. z. o 
nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý	nadobudol	účinnosť	15.	decembra	2008.

V	zákone	sa	ustanovujú	práva	a	povinnosti	prevádzkovateľov	úložísk	ťažobných	odpadov,	
počas	 prevádzkovania	 úložiska	 i	 po	 jeho	 uzavretí	 a	 orgánov	 štátnej	 správy	 na	 úseku	
nakladania	s	ťažobným	odpadom.

čo sa považuje za ŤažobNý odpad?

Za	ťažobný odpad	sa	považuje	odpad,	ktorý	vzniká	pri	geologickom	prieskume,	otvárke,	
príprave	a	dobývaní	ložísk	nerastov	vrátane	úpravy	a	skladovania	nerastov	vykonávaných	
v	súvislosti	s	ich	dobývaním,	ako	aj	pri	ťažbe,	úprave	a	skladovaní	rašeliny.

čo sa považuje za úložIsko ŤažobNých odpadov?

úložisko ťažobných odpadov 	 je	 miesto	 alebo	 zariadenie	 určené	 na	 zhromažďovanie	
alebo	 ukladanie	 ťažobného	 odpadu	 v	 tuhom	 stave,	 kvapalnom	 stave,	 roztoku	 alebo	
suspenzii	a	to	nasledovne:	

	 	bez	časového	obmedzenia	ak	ide	o	úložisko	kategórie	A	alebo	o	úložisko	na	ukladanie	
ťažobného	 odpadu	 označeného	 ako	 nebezpečný	 odpad	 v	 pláne	 nakladania		
s	ťažobným	odpadom,

	 	na	obdobie	viac	ako	šesť	mesiacov,	ak	ide	o	úložisko	určené	na	ukladanie	neočakávane	
vytvoreného	nebezpečného	ťažobného	odpadu,

	 na	 obdobie	 viac	 ako	 jeden	 rok,	 ak	 ide	 o	 úložisko	 určené	 na	 ukladanie	 ťažobného	
odpadu,	ktorý	nie	je	nebezpečný	a	nie	je	inertný,

	 na	 obdobie	 viac	 ako	 tri	 roky,	 ak	 ide	 o	 úložisko	 určené	 na	 ukladanie	 neznečistenej	
zeminy,	 ťažobného	 odpadu,	 ktorý	 nie	 je	 nebezpečný	 a	 vznikol	 pri	 geologickom	
prieskume,	ťažobného	odpadu	pochádzajúceho	z	ťažby,	úpravy	a	skladovania	rašeliny	
a	inertného	ťažobného	odpadu.

Za	úložisko	ťažobných	odpadov	sa	považuje	odval alebo odkalisko.

odval je	 umelo	 vybudované	 zariadenie	 na	 ukladanie	 tuhého	 ťažobného	 odpadu	 na	
zemskom	povrchu.

odkalisko	 je	 prírodné	 alebo	 umelo	 vybudované	 zariadenie	 na	 zneškodňovanie	
jemnozrnného	ťažobného	odpadu,	spravidla	hlušiny	zmiešanej	s	rôznym	množstvom	vody	
pochádzajúcej	z	úpravy	nerastov	a	z	čistenia	alebo	recyklácie	vody	z	prevádzky.
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