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Právne predpisy 

 

Zákon NR SR č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. 

Tento zákon ustanovuje 

a) práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže a pravdepodobnej 

environmentálnej záťaže, 

b) spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len „povinná osoba“),  

c) práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže (ďalej len „pôvodca“), povinnej osoby a 

ministerstva, ktorého pôsobnosť súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže 

(ďalej len „príslušné ministerstvo“),  

d) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže, 

e) sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona. 

 

Zákon NR SR č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Tento zákon ustanovuje 

a) práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb pri ukladaní, 

b) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ukladania, 

c) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.  

 

Tento zákon sa nevzťahuje na ukladanie na účely výskumu, vývoja alebo testovania nových zariadení 

a technologických postupov s celkovým plánovaným obsahom oxidu uhličitého menším ako 100 tisíc 

ton. 

 

Zákon NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Tento zákon upravuje 

a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov zodpovedných za nakladanie s 

ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska 

i po jeho uzavretí (ďalej len „prevádzkovateľ“) pri nakladaní s ťažobným odpadom, 

b) úlohy orgánov štátnej správy pri nakladaní s ťažobným odpadom, 

c) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. 

 

Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)v znení neskorších 

predpisov  

Tento zákon upravuje  

a) podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,  

b) pôsobnosť štátnej geologickej správy,  

c) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona. 

 

Zákon č.51/1988Zb.o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov  

Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej 

banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti práce a 

prevádzky, ochrany pracovného prostredia, ako aj podmienky používania výbušnín a upraviť 

organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy. 



Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov  

Účelom tohto zákona je ustanoviť zásady ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva, 

najmä pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave a 

zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky a 

ochrany životného prostredia pri týchto činnostiach. 

 

Vyhláška MŽP SR č. 33/2015Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 

Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Vyhláška MŽP SR č.255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z 

ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Táto vyhláška ustanovuje 

a) podrobnosti o inertných ťažobných odpadoch a o prahových hodnotách,  

b) podrobnosti o kategorizácii úložísk ťažobného odpadu (ďalej len "úložisko"),  

c) obsah vnútorného havarijného plánu,  

d) opis vlastností ťažobného odpadu,  

e) opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska,  

f) postup znižovania koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisko vrátane 

určenia metód jej zisťovania a limitnej koncentrácie slabej kyseliny,  

g) podrobnosti o výpočte účelovej finančnej rezervy. 

 

Vyhláška MŽP SR č.51/2008Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o 

a) členení geologických prác,  

b) obsahu odbornej spôsobilosti, o spôsobe jej overovania, náležitostiach žiadosti o overenie odbornej 

spôsobilosti a náležitostiach a evidencii pečiatok,  

c) projektovaní geologickej úlohy, zisťovaní stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a 

schvaľovaní projektu geologickej úlohy, ako aj náležitosti projektu geologickej úlohy,  

d) podmienkach a postupe ohlasovania geologických prác,  

e) postupe, podmienkach riešenia a náplni riadenia a sledovania geologickej úlohy, postupe a 

podmienkach pri vypracúvaní zmeny projektu geologickej úlohy a prípadoch, keď možno začať 

riešenie geologickej úlohy pred schválením jej projektu,  

f) dokumentovaní geologickej úlohy, vedení, dopĺňaní a uchovávaní geologickej dokumentácie,  

g) postupe pri vyhodnocovaní geologických úloh, náležitostiach a obsahu záverečných správ, o 

dobách vyhodnocovania geologických úloh a odovzdávaní záverečných správ, 

h) kategóriách a spôsobe výpočtu množstiev vôd hydrogeologického celku,  

i) posudzovaní a schvaľovaní záverečnej správy a o evidencii zásob výhradných ložísk a výsledkov 

hydrogeologického prieskumu, 

j) podmienkach odovzdávania záverečných správ, hmotnej geologickej dokumentácie a inej 

geologickej dokumentácie a o sprístupňovaní hmotnej geologickej dokumentácie,  

k) výberovom konaní na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a 

podrobnosti o zložení a činnosti výberovej komisie,  

l) zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov,  

m) zložení a činnosti ponukovej komisie,  

n) informačnom systéme environmentálnych záťaží. 

 

Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej 

spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom  

Vyhláška sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť 

vykonávanú banským spôsobom projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou 

banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (ďalej len „organizácia“).  



 

Vyhláška ustanovuje požiadavky na kvalifikáciu a overovanie odbornej spôsobilosti vedúceho bane, 

vedúceho lomu, vedúceho pracovníka určeného organizáciou na zaistenie odborného a bezpečného 

riadenia inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom projektanta, vedúceho 

útvaru, prípadne pracovníka, ktorého organizácia určí na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, a pracovníka určeného na riadenie likvidácie 

závažných prevádzkových nehôd (havárií). 

 

Vyhláška MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných 

banských úradov v znení vyhlášky MH SR č. 313/2020 Z. z. 

 

 

 

Súvisiace predpisy 
 

Uznesenie vlády SR č. 549/2017 ku Koncepcii geologického výskumu a geologického 

prieskumu územia Slovenskej republiky 

 

 


