
PODMIENKY VÝSTAVBY A RIADENIA ÚLOŽÍSK  
ŤAŽOBNÝCH ODPADOV

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho  
parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom  

z ťažobného priemyslu

Informačný leták je súčasťou výstupov projektu

Ministerstvo životného prostredia 
slovenskej republiky

  v prípade vzniku závažnej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo ich bezprostrednej 
hrozby musí prevádzkovateľ postupovať podľa vnútorného havarijného plánu a plniť 
pokyny príslušného orgánu, ktoré vyplývajú z vonkajšieho havarijného plánu (len 
prevádzkovatelia úložísk kategórie A),

 znášať náklady na opatrenia v prípade vzniku závažnej havárie alebo inej mimoriadnej 
udalosti (len prevádzkovatelia úložísk kategórie A),

 do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka zasielať súhrnnú správu o výsledkoch 
monitoringu a kontrol (len prevádzkovatelia úložísk kategórie A),

 uchovávať dokumentáciu z monitoringu a kontroly úložiska spolu s dokumentáciou 
o povolení úložiska a správami o výsledkoch monitoringu a kontrol najmenej 5 rokov 
nasledujúcich po roku uzavretia úložiska tak, že v prípade zmeny prevádzkovateľa nový 
prevádzkovateľ alebo obvodný úrad životného prostredia obdrží komplexné informácie 
týkajúce sa úložiska,

 vytvárať účelovú finančnú rezervu.

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu   
Prechodný fond UIBF č. 2006/018 - 175.06.01  
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Základné požiadavky, ktoré treba Zohľadniť pri výstavbe 
nového úložiska alebo pri ZMene existujúceho úložiska 
ťažobných odpadov

Prevádzkovateľ úložiska ťažobných odpadov je podľa ustanovení zákona č. 514/2008 Z. z. 
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
povinný:

 zabezpečiť, aby úložisko ťažobných odpadov bolo vhodne umiestnené

Pri umiestnení úložiska ťažobných odpadov sa prihliada najmä na faktory geologické, 
hydrologické, hydrogeologické, seizmické, geotechnické, ako aj na zložky životného 
prostredia chránené podľa osobitných predpisov. Úložiská ťažobných odpadov sa odporúča 
umiestňovať v oblastiach:

 s prirodzenou ochranou podložia, t. j. v územiach s nižším stupňom priepustnosti, 
čím sa minimalizuje ohrozenie kvality podzemnej vody,

 s minimálnym rizikom seizmickej aktivity,

 s minimálnym rizikom geodynamickej aktivity (vyhýbať sa územiam náchylným 
na svahové deformácie, poddolovaným územiam a pod.), 

 s vhodnými podmienkami pre zakladanie hrádzí odkalísk, na únosnom podloží, 
na lokalite s vhodným reliéfom a sklonitosťou,

 v dostatočnej vzdialenosti od ľudských sídiel, 

 v územiach nekolíznych z hľadiska ich súčasného a plánovaného využitia (v 
súlade s územnými plánmi)��

 navrhnúť úložisko tak, aby spĺňalo požiadavky na prevenciu znečisťovania pôdy, ovzdušia, 
podzemných vôd a povrchových vôd – zabezpečiť geotechnickú a geochemickú 
stabilitu úložiska,

 zabezpečiť účinné zachytávanie znečistenej vody a priesakovej kvapaliny z úložiska 
ťažobných odpadov v súlade s podmienkami povolenia,

 znižovať eróziu spôsobovanú vodou alebo vetrom, ak je to technicky možné a ekonomicky 
únosné.

aké sú požiadavky na osobu, ktorá je poverená riadenÍM 
úložiska ťažobných odpadov?

úložisko ťažobných odpadov riadi osoba, ktorá je odborne spôsobilá t. j. vlastní 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie banskej činnosti a činnosti 
vykonávanej banským spôsobom (vyhláška MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na 
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov). Požiadavka sa nevzťahuje 
na osoby poverené riadením úložísk ťažobných odpadov, na ktoré sa ukladá inertný 
ťažobný odpad a neznečistené zeminy z ťažby nerastov a rašeliny, ktoré nie sú zaradené 
do kategórie A. 

aké povinnosti Má prevádZkovateľ poČas prevádZkovania 
úložiska ťažobných odpadov?

prevádzkovateľ je počas prevádzkovania úložiska ťažobných odpadov povinný

 prevádzkovať úložisko v súlade so schváleným plánom nakladania s ťažobným 
odpadom,

 plniť plán prevencie závažných havárií (len prevádzkovatelia úložísk kategórie A),

 zavádzať a plniť systém riadenia bezpečnosti (len prevádzkovatelia úložísk kategórie 
A),

 pravidelne monitorovať a kontrolovať úložisko, 

 vykonávať vhodné opatrenia na budúce uzavretie úložiska a na rekultiváciu územia,

 oznamovať príslušnému orgánu najneskôr do 48 hodín každú udalosť, ktorá by mohla 
ovplyvniť stabilitu úložiska,

 oznamovať najneskôr do 48 hodín od zistenia, akékoľvek závažné negatívne 
environmentálne vplyvy, ktoré sa zistili monitoringom alebo kontrolou, 
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