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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie podľa § 29 ods. 
4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov Slovenskej republiky (ďalej len 
BZVL). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne zostavuje tiež evidenciu ložísk 
nevyhradených nerastov Slovenskej republiky (ďalej len ELNN). 

V súvislosti s možnosťou vyskytnutia sa nejasností vo vyplnených výkazoch a potrebou ich následných 
úprav v rámci rokovania medzirezortnej komisie Vás žiadame riadne vyplniť výkazy: 

do 20. 3. príslušného roka elektronicky prostredníctvom aplikácie na vypĺňanie 
výkazov po zadaní prihlasovacieho mena a hesla na internetovej stránke: http://apl.geology.sk/
loziskvykazy/# (po zadaní prihlasovacieho mena a hesla osoby oprávnenej vypĺňať výkazy za 
predmetnú organizáciu sa objaví zoznam všetkých ložísk, ktorých správcom je predmetná 
organizácia s následnou možnosťou editácie výkazov k jednotlivým ložiskám; pečiatka a podpis 
nie sú potrebné), 

prípadne zaslať riadne vyplnené výkazy elektronicky na mailovú adresu: vykazy@geology.sk (taktiež 
možno zasielať všetky otázky týkajúce sa výkazov). 

Ak sa na výhradnom ložisku eviduje, v súlade s Rozhodnutím MŽP SR o schválení zásob, viac 
druhov nerastov, organizácia vyplní, prípadne zašle príslušný výkaz pre každý nerast osobitne. 

V prípade, že počas roka ložisko zmenilo správcu (prevod. výberové konanie a 
pod.) je potrebné aby aj predchádzajúci správca ložiska vyplnil výkaz 
prostredníctvom uvedenej aplikácie na vypĺňanie výkazov, prípadne zaslal vyplnený 
výkaz na hore uvedenú mailovú adresu. 

Vzhľadom na to, že v uplynulom období sa vyskytli niektoré nepresnosti vo vykazovaní zmeny stavu 
zásob (predovšetkým ťažbou) upozorňujeme, že je nevyhnutné, najmä pri nerastoch evidovaných v 
objemových jednotkách (tis. m3), rozlišovať objemovú hmotnosť nerastu v prirodzenom stave v zemi („in 
situ“) od sypnej objemovej hmotnosti vydobytého nerastu v tzv. „nakyprenom stave“. Ich nesprávna aplikácia 
pri prepočte váhových jednotiek na objemové môže zapríčiniť až 35% chyby vo vykazovaní zmeny a pohybu 
zásob. 

http://www.geology.sk/new/sk/node154


1. Názov výhradného ložiska 

2. Druh vyhradeného nerastu alebo 
nevyhradeného nerastu výhradného ložiska 

3. Technologický typ nerastu alebo jeho úžitková zložka 

4. 
Držiteľ prieskumného územia alebo organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá 
eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska 
Organizácia IČO 

5. 

Názov prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia a jeho rozloha vrátane zmien počas 
vykazovaného obdobia 
Názov PÚ Rozloha v km2 

Zmeny 

6. 

Názov chráneného ložiskového územia, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania 

Názov CHLÚ Rozloha v km2 

Číslo rozhodnutia Dátum vydania 

7. 

Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania vrátane 
zmien počas vykazovaného obdobia 
Názov DP Rozloha v km2 

Číslo rozhodnutia Dátum vydania 

Zmeny 

8.1 

Názov kraja, okresu, katastrálneho územia, do ktorých zasahuje CHLÚ v poradí podľa rozlohy prieniku území 
(pozn. v prípade viacerých území, oddeliť čiarkou alebo bodkočiarkou) 
Kraj / Kraje 

Okres / Okresy 

Kataster / Katastre 

8.2 

Názov kraja, okresu, katastrálneho územia, do ktorých zasahuje DP v poradí podľa rozlohy prieniku území 
(pozn. v prípade viacerých území, oddeliť čiarkou alebo bodkočiarkou) 
Kraj / Kraje 

Okres / Okresy 

Kataster / Katastre 



9. 

Stav využitia výhradného ložiska 

Ťažené ložisko 

Ložisko s predpokladom využívania zásob 

Ložisko so zastavenou ťažbou, alebo na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob 

Ložisko, na ktorom prebieha geologický prieskum 

10. 

Stav zásob 

Kategória 
Stav 

zásob k 
1.1.2017 

Úbytok Zmeny Stav 
zásob k 
1.1.2018 ťažbou stratami odpismi prieskumom 

otvárkou prehodnotením

bilančné zásoby 

Z1 
voľné 

viazané 

Z2 
voľné 

viazané 

Z3 
voľné 

viazané 

nebilančné zásoby 

11. Merná jednotka (pozn. uvádzať v tisíckach ton; tisíckach m3; ct (drahé kamene); 
mil. m3 (zemný plyn, pzzp) 

12. Prvý výpočet Posledný výpočet Schválené 

13. 

Vlastnosti vyhradeného nerastu za uplynulý rok podľa prílohy č.2 vyhlášky č. 33/2015 Z. z. 
zložka 

(parameter) 
merná 

jednotka 
hodnota 

14. 

Ďalšie doplňujúce údaje (zmeny v základných údajoch o ložisku, prehodnotenie zásob, nové výpočty a ich 
schválenia, zmeny vo využití a spôsobe dobývania ložiska a ďalšie doplňujúce údaje) 

15. 

Odoslané dňa Výkaz zostavil Organizácia 

Meno a priezvisko 

Telefón Telefón 

Mobil Mobil 

E-mail www 
Pozn.: výkaz aj pokyn k vyplneniu výkazu je dostupný na http:/ / www.geology.sk/ new / sk/ node/ 154 



1. Názov ložiska 
  Názov ložiska vyhradených nerastov je nutné uvádzať v súlade s osvedčením o výhradnom ložisku. 
 
2. Druh nerastu 
 Názov nerastnej suroviny. Ak je na ložisku schválených niekoľko typov nerastov je nutné vypracovať 

pre každý nerast samostatný výkaz. Rozbaľovacie pole. 
 

3. Technologický typ nerastu 
 Názov technologického typu nerastnej suroviny. Polia sa vypĺňajú iba v prípade, ak pole druh 

nerastu obsahuje – stavebný kameň, prípadne štrkopiesky a piesky  
 
4. Organizácia a IČO 
 Uvedie sa celé meno organizácie zapísané v obchodnom registri (ak má platnú skratku, môže použiť 

práve túto skratku napr. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, 
a.s. Jelšava). Uvedie sa aj identifikačné číslo organizácie. 

 
5. Názov PÚ, jeho rozloha, zmeny 
 Uvedie sa názov prieskumného územia, jeho rozloha v km2 podľa vydaného rozhodnutia o určení 

prieskumného územia MŽP SR. V kolónke zmeny sa uvedú všetky zmeny prieskumného územia 
s uvedením čísla rozhodnutia o zmene prieskumného územia vydaného MŽP SR vo vykazovanom 
roku. 

 
6. Názov CHLÚ, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o určení, dátum vydania rozhodnutia 
 Uvedie sa názov chráneného ložiskového územia, ktorý schválil príslušný Banský úrad. Rozloha CHLÚ 

v km2 podľa  posledného schváleného rozhodnutia o určení chráneného ložiskového územia, ktorý 
schválil príslušný Banský úrad. Ďalej číslo predmetného rozhodnutia a dátum schválenia (z 
rozhodnutia).       

 
7. Názov DP, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o určení, dátum vydania rozhodnutia, zmeny  
 Uvedie sa názov DP, jeho rozloha v km2 podľa vydaného rozhodnutia o určení DP, ktoré vydal 

príslušný Banský úrad, prípadne iná organizácia. Ďalej sa uvedie číslo predmetného rozhodnutia 
a dátum schválenia (z rozhodnutia). V kolónke zmeny sa uvedú všetky zmeny DP s uvedením čísla 
rozhodnutia o zmene DP vydaného príslušným banským úradom, prípadne inou organizáciou vo 
vykazovanom roku. 

 
8. Názov kraja/ov, okresu/ov, katastrálneho/ych územia/í, do ktorých zasahuje CHLÚ a DP 

v poradí podľa rozlohy prieniku území 
 Uvedie sa názov kraja (prípadne krajov), do ktorých zasahuje CHLÚ a DP v poradí podľa rozlohy 

prieniku území. Podobným spôsobom sa uvedie názov okresu (prípadne okresov) a katastrálneho 
územia (prípadne katastrálnych území).   

 
9. Stav využitia výhradného ložiska 
 Označí sa aktuálny údaj.. 
 

1  Ťažené ložisko 
2  Ložisko s predpokladom využívania zásob 
3  Ložisko so zastavenou ťažbou, alebo na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob 
4  Ložisko, na ktorom prebieha geologický prieskum 

 
10. Prvý výpočet, posledný výpočet, schválené  
 Rok prvého výpočtu zásob ložiska. Uvádza sa v tvare RRRR (napr. 2007). 
 Rok posledného výpočtu zásob ložiska. Uvádza sa v tvare RRRR (napr. 2007). 
 Rok schválenia posledného výpočtu zásob ložiska. Uvádza sa v tvare RRRR (napr. 2007). 



11. Merná jednotka
Názov mernej jednotky (uvádzať výhradne v tisíckach ton / tisíckach m3 / ct (drahé kamene) / 
mil.m3 (zemný plyn, pzzp) – nepoužívať iné).    

12. Tabuľka kategórie zásob Z
Číselné údaje sa uvádzajú bez desatinných čísel, zaokrúhlené podľa matematických pravidiel. 
V prípade ťažby sa nedáva pred číselnú hodnotu znamienko mínus. V prípade prieskumu, otvárky je 
toto znamienko prípustné (čo sa dialo so zásobami počas prieskumu sa môže uviesť v poznámke. 

V prípade, že posledný výpočet zásob bol schválený ešte v kategóriách ABC1, C2, tak kategória 
ABC1 sa udáva v rámci kategórie Z1 a kategória C2 v rámci kategórie Z3.    

13. Kvalitatívna charakteristika nerastu (podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 33/2015 Z. z.)

• zložka (parameter) 
• merná jednotka (najčastejšie sú používané %, °C, g/cm2, g/cm3, g/l g/m3, g/t, kg/cm3, kg/m3,

kPa, m, m3/t, mekV/100g, mg, mg/kg, mg/l, mg/m3, MJ/kg, mm, mol/kg, MP/m2, MPa ,
mval/100g, obj. %, ppm, SŽ)

• hodnota (číselná hodnota aj s desatinnými miestami. V prípade hodnôt od, do sa tieto hodnoty
zapíšu v tvare od – do (napr. 10,37 – 12,50 a pod.)

14. Doplňujúce údaje
Uvedú sa doplňujúce (zmeny v základných údajoch o ložisku, prehodnotenie zásob (nové výpočty 
a ich schválenia), zmeny vo využití a spôsobe dobývania ložiska a ďalšie doplňujúce údaje). 

15. Ostatné údaje

Odoslané dňa 
Dátum odoslania výkazu v tvare DD.MM.RRRR (napr. 12.12.2013). 

Výkaz zostavil 
Čitateľné meno zostavovateľa výkazu. 

Telefón 
Telefonický kontakt na zostavovateľa výkazu. V prípade pevnej linky sa uvedie číslo v tvare 
predvoľba / číslo (napr. 99/999 999 999). 

Mobil 
Mobilný kontakt na zostavovateľa výkazu. 

E-mail 
Elektronický kontakt na zostavovateľa výkazu. 

Organizácia (adresa štatutárneho zástupcu) 
Adresa organizácie štatutárneho zástupcu / organizácie, ktorá má v správe ložisko. 

Telefón 
Telefonický kontakt na organizáciu, ktorá má v správe ložisko. V prípade pevnej linky sa uvedie číslo 
v tvare predvoľba / číslo (napr. 99/999 999 999). 

Mobil 
Mobilný kontakt na organizáciu. 

www 
www stránka organizácie, ktorá má v správe ložisko. 




