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HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
KAMMERHOFSKÁ 25, 969 50 BANSKÁ ŠTIAVNICA

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov :

Hlavný banský úrad

Sídlo :

Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica

Forma :

Rozpočtová organizácia, organizačne začlenená do štruktúry
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v odbore energetickej
politiky, ktorá je podľa zákona č.312/2001 Z. z. o štátnej službe,
v znení neskorších predpisov služobným úradom.

Kontakt :

telefón : +421-45-6782222,
fax : +421-45-6782288,
e-mail – hbu@hbu.sk,
www.hbu.sk

Organizačná štruktúra štátnej banskej správy (§ 38 ods. 1 písm. a), b), c) zákona SNR č.
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov):
 Ministerstvo hospodárstva SR – ústredný orgán štátnej banskej správy
 Hlavný banský úrad
 Obvodný banský úrad v Bratislave
 Obvodný banský úrad v Prievidzi
 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
 Obvodný banský úrad v Košiciach
V rámci Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov sú zriadené:
•
•
•

Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín
Oddelenie banskej bezpečnosti
Ekonomicko - prevádzkový referát

Na Hlavnom banskom úrade je okrem vyššie uvedených oddelení zriadený i
• osobný úrad
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sú dané vyhláškou Ministerstva
hospodárstva SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných
banských úradov.
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KAMMERHOFSKÁ 25, 969 50 BANSKÁ ŠTIAVNICA

VEDÚCI ZAMESTNANCI
•

Hlavný banský úrad

Predseda:

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
Tel.: + 421-45-6782 201
mobil: + 421-907 875 195
e-mail: kukelcik@hbu.sk

Kancelária predsedu:

Ing. Erich Veselényi
vedúci
Tel.: + 421 45 6782 211
mobil: + 421 918 388 520
e-mail: veselenyi@hbu.sk

Oddelenie ochrany a využívania ložísk nerastov
a výbušnín:

Ing. Ivan Sýkora
vedúci
Tel.: + 421 45 6782 212
mobil: + 421 905 256 317
e-mail: sykora@hbu.sk

Oddelenie banskej bezpečnosti:

Ing. Vladimír Tejbus, CSc.
vedúci
Tel.: + 421 45 6782 214
mobil: + 421 907 954 482
e-mail: tejbus@hbu.sk
Ing. Ľubomír Nedeljak
poverený zastupovaním
vedúceho od 15.10.2007 do
14.04.2008
Ing. Dana Dodeková
vedúca
Tel.: + 421 45 6782 220
e-mail: dodekova@hbu.sk

Oddelenie ekonomiky:

Ing. Erich Veselényi
poverený zastupovaním
vedúceho od 15.10.2007 do
15.04.2008
Ing. Alena Sombathyová
vedúca
Tel.: + 421 45 6782 206
e-mail: sombathyova@hbu.sk

Osobný úrad:
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•

Obvodné banské úrady

Obvodný banský úrad v Bratislave
Prievozská 30
821 05 Bratislava

Ing. Miroslav Vilček
predseda
mobil: + 421 905 474 731
tel.: + 421 2 5341 7309
+ 421 2 5341 7336
+ 421 2 5341 3171
+ 421 2 5341 5062
fax: + 421 2 5341 7300
e-mail: obuba@obuba.sk

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Matici slovenskej 10
971 22 Prievidza

Ing. Bohuš Sliacky
predseda
mobil: + 421 908 728 626
tel./fax: + 421 46 5422 005
e-mail: obupd@isternet.sk

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
9 mája č. 2
975 90 Banská Bystrica

Ing. Vladimír Bubelíny
predseda
mobil: + 421 905 589 452
tel.: + 421 48 4142 956
fax: + 421 48 4142 941
e-mail: obubb@mail.t-com.sk

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
Markušovská cesta 1
052 80 Spišská Nová Ves

Ing. Antonín Baffi
predseda
mobil: + 421 903 536 165
tel.: + 421 53 4425 256
fax: + 421 53 4425 568
e-mail: obusnv@obusnv.sk

Obvodný banský úrad v Košiciach
Timonova 23
041 57 Košice

JUDr. Ing. Ivan Krajník
predseda
mobil: + 421 915 915 788
tel./fax: + 421 55 6250 355
e-mail: obuke@isternet.sk
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Hlavné činnosti :
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor nad:


dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak
upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie
chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výučbu strelmajstrov,
technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a
predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu výbušnín a používanie výbušnín
na trhacie práce a ohňostrojné práce,



nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich
základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu ochranu v
podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti
alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a používaní
výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

POSLANIE
Podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky je nerastné bohatstvo vo vlastníctve
Slovenskej republiky. Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR vykonávajú hlavný
dozor nad ochranou a racionálnym využívaním tohto 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. Pôsobnosť orgánov štátnej
banskej správy je vymedzená zákonom č. 51/1988 Zb.
Legislatívny rámec odbornej pôsobnosti štátnej banskej správy je rámcovo vymedzený cca 60
predpismi, ktoré sa priamo týkajú jej činnosti a cca 230 ďalšími súvisiacimi všeobecne
záväznými predpismi.
Hlavný banský úrad je ako rozpočtová organizácia organizačne začlenená do
štruktúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, plní úlohy hlavného dozoru
orgánov štátnej banskej správy, riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje
o odvolaniach proti ich rozhodnutiam.
Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad
• Ukladá opatrenia na zabezpečenia racionálneho využívania ložísk nerastov a na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a za tým
účelom organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
•

vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako
obvodné banské úrady plnia povinnosti vyplývajúce pre ne z banského zákona, zákona
č.51/1988 Zb. a predpisov vydaných na ich základe,
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008
6/34

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
•

KAMMERHOFSKÁ 25, 969 50 BANSKÁ ŠTIAVNICA
dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských
záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc, určuje ich sídla
a vymedzuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich služobné poriadky, určuje podmienky na
ustanovenie do funkcie a preveruje odbornú spôsobilosť ich vedúcich zamestnancov
a dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných banských
záchranných staníc; môže tiež vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť
a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti
vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu,

•

vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia
povinnosti vyplývajúce z banského zákona, zákona č.51/1988 Zb. a predpisov
vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov,
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie
chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín
a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, ako aj z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov
o požiarnej ochrane v podzemí,

•

nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je oprávnený nariaďovať nevyhnuté
opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský
záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky
a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú
zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení,
a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad.

Hlavný banský úrad ďalej
•

vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien,

•

určuje podmienky používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a
pomôcok, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu a povoľuje
používanie vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré nie sú
určenými výrobkami podľa osobitného predpisu pri banskej činnosti, činnosti
vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom,
schvaľuje typy dopravníkových pásov a plastické hmoty na ich použitie v podzemí,

•

posudzuje odbornú spôsobilosť pracovníkov v rozsahu ustanovenom banským
zákonom, týmto zákonom a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto
pracovníkom príslušné osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií alebo im tieto
osvedčenia alebo oprávnenia odníma,

•

vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov,
odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov,
schvaľuje učebné texty na ich výučbu a vydáva skúšobné poriadky,

•

vydáva povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín a pyrotechnických výrobkov, ak
výbušnina alebo pyrotechnický výrobok prechádza štátnu hranicu, vrátane povolenia
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na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do tretích krajín, alebo na dovoz výbušnín
z tretích krajín na územie Slovenskej republiky,
•

vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6,

•

zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej
správy členských štátov a Európskou komisiou,

•

vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti Hlavného banského úradu
a obvodných banských úradov najneskôr k 30. aprílu nasledujúceho roka a túto
verejne sprístupní a oznámi zverejnenie záverečnej správy Európskej komisii,

•

oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a
používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ak ho o to
organizácia požiada, alebo ak sa o diskriminácii dozvie,

•

povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,

•

koná o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod
dobývacieho priestoru na inú organizáciu podľa osobitného predpisu,

•

rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je
určeným výrobkom,

•

povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,

•

určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods.
6 písm. a) a b) zákona č. 51/1988 Zb.,

•

nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným
výrobkom,

•

dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je
určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci a bezpečnosť prevádzky,

•

je odvolacím správnym orgánom vo veciach vyvlastňovania podľa § 41a zákona č.
51/1988 Zb.

Obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru
•

Vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa
plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, zákona č.51/1988 Zb. a predpisov
vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov,
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie
chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín
a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, ako aj z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
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bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov
o požiarnej ochrane v podzemí,
•

zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažných prevádzkových nehôd (havárií)
a závažných pracovných úrazov v organizáciách, ako aj závažného ohrozenia
celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

•

nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnuté
opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský
záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky
a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú
zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení,
a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,

•

dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú
spôsobilosť jej vedúcich zamestnancov s výnimkou zamestnancov hlavných banských
záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,

•

dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov
a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,

•

preverujú, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť, alebo činnosť vykonávanú
banským spôsobom je spôsobilá projektovať a vyrábať technické zariadenia slúžiace
na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
vydáva ú jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odnímajú.

•

kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení.

•

preverujú skúškami u zamestnancov znalosť relevantných predpisov, ktorú títo
zamestnanci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú
spôsobilosť zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia
alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia
odnímajú.

•

určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú
ich evidenciu,

•

povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch
vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami;
pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľujú ich zabezpečenie
alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, predlžujú platnosť povolení banskej
činnosti, povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na
povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy,
strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otvárke, príprave a
dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v
lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky
alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie,
zmeny a odstránenie,
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•

určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak
by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie
výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,

•

nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť
výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná
organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v
dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupujú, ak je nevyhnutné spoločné
užívanie banských diel a zariadení,

•

povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských
diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace
dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich
dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v
hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska
nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,

•

vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom
ložiskovom území a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k
rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po
trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,

•

nariaďujú vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie,
ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závady,

•

povoľujú sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné
účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a
zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,

•

povoľujú trhacie práce a ohňostrojné práce, predlžujú platnosť rozhodnutí o povolení
trhacích prác a ohňostrojných prác,

•

povoľujú umiestnenie, stavbu a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín
v prípadoch a za podmienok ustanovených § 31 a 32,

•

vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích alebo
ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie
alebo odstránenie skladov výbušnín,

•

vydávajú, menia a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,

•

povoľujú odber výbušnín,

•

v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb,
ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov
uvedených v § 39 ods. 1 organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
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vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z
výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných
horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch,

•

plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Okrem uvedeného :
•

plnia orgány hlavného dozoru aj úlohy orgánov dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z.
z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších
predpisov,

•

plnia úlohy vyplývajúce zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

•

plnia úlohy vyplývajúce zo zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov,

•

poskytujú poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

STREDNODOBÝ VÝHĽAD
Činnosť Hlavného banského úradu je upravená vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch, najmä v zákone č. 51/1988 Zb. a banskom zákone.
Hlavný banský úrad spolu s obvodnými banskými úradmi budú naďalej vykonávať
hlavný dozor nad dodržiavaním banského zákona, zákona č. 51/1988 Zb. a predpisov
vydaných na ich základe, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov ak upravujú
ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených
objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výučbu osôb zúčastnených na trhacích
prácach a ohňostrojných prácach, výrobu a používanie výbušnín na trhacie a ohňostrojné
práce, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu
ochranu v podzemí a pracovné podmienky v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti
a činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe a používaní výbušnín na trhacie
a ohňostrojné práce. Hlavný banský úrad bude v uvedených činnostiach pokračovať
s dôrazom na aplikáciu nových všeobecne záväzných právnych predpisov.
V legislatívnej oblasti sa predpokladá úzka spolupráca s Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky pri príprave návrhov novelizácií banských predpisov. Ide hlavne
o prípravu zákona o výbušninách, pyrotechnických výrobkoch a munícii. Úzka spolupráca sa
predpokladá aj pri pripomienkovaní návrhov ďalších právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú
ochrany a využívanie nerastného bohatstva, banskej bezpečnosti, výroby a používania
výbušnín a pyrotechnických výrobkov na trhacie a ohňostrojné práce.
Finančné zdroje na kapitálové výdavky úrad plánuje použiť na dokončenie sídla
Hlavného banského úradu (rekonštrukcia terás, výstavba garážových boxov a pravidelnú
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obnovu vozového parku) ako i na rekonštrukcie a modernizáciu objektov obvodných
banských úradov SR tak, aby sa vytvorili zodpovedajúce podmienky na činnosť týchto
úradov.
Nemalé finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie koncepcie BOZP a BP
prijatej uznesením Vlády SR č. 114/2008 z 20.02. 2008 cieľom ktorej, je znížiť úrazovosť
v každej oblasti dozoru do roku 2012 o 20 %. Závery uznesenia vlády boli Hlavným banským
úradom v priebehu roka 2008 rozpracované do čiastkových konkrétnych úloh, ktoré sú
špecifikované v ucelenom materiály zaslanom na MH SR, ako podklad k plneniu koncepcie
BOZP a BP v rámci hlavného dozoru orgánmi štátnej banskej správy.
V neposlednom rade je nutné v strednodobom výhľade rátať s vybudovaním
jednotných kontaktných miest, ktoré majú prispieť k skvalitneniu a zjednodušeniu prijímania
a obehu podaní od fyzických a právnických osôb v rámci organizácie štátnej správy.
Zabezpečenie týchto požiadaviek bude musieť byť splnené v súčinnosti s dobudovaním
základných informačných systémov a databáz a ich prepojením na už existujúce systémy.
V oblasti ľudských zdrojov predpokladáme ďalšie prehlbovanie kvalifikácie banských
inšpektorov na zabezpečenie výkonu hlavného dozoru. Ide najmä o kompetencie pri výkone
hlavného dozoru v oblasti výbušnín a pyrotechnických výrobkov, správy úhrad za dobývacie
priestory a vydobyté nerasty z výhradného ložiska a za uskladňovanie plynov a kvapalín
v prírodných horninových štruktúrach, určovania a prevodu dobývacích priestorov, banských
oprávnení, uznávania odborných kvalifikácií odborných subjektov, poradenstva, výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany bezpečnosti práce v podzemí a na povrchu, vydávania
súhlasov na výrobu a spracovanie výbušnín, povoľovania dovozu, vývozu výbušnín vrátane
ich tranzitu.
Za účelom zvládnutia čoraz náročnejších podmienok na výkon štátnej správy bude
úrad zabezpečovať a podporovať všetky druhy prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie
odborných zamestnancov, na vykonávanie funkcie, vrátane získania právnického vzdelania.
Všetky uvedené úlohy a ciele bude možné zabezpečiť iba pri dostatku finančných
prostriedkov, jednak pre potreby technického zázemia no v neposlednej miere i primeraného
mzdového ohodnotenia zamestnancov úradu.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ČERPANIE ROZPOČTU
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávali činnosti, ktoré im vyplývajú
z kompetencií ustanovených zákonom č. 51/1988 Zb. a v súlade s plánom hlavných úloh na
rok 2008. Plán bol zostavený na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia z ktorých
následne vyplynula potreba zamerať dozornú činnosť najmä na niektoré špecifické
problematiky v oblasti ochrany ložísk, výroby a používania výbušnín, platenia úhrad za
vydobyté nerasty a dobývacie priestory a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aj napriek
tomu, že počet zamestnancov bol menší ako bol plánovaný počet, možno konštatovať, že
všetky plánované úlohy boli splnené.
Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť činností a hlavných úloh Hlavný
banský úrad nekalkuluje priame ani nepriame náklady na jednotlivé vecné úlohy a ani ich
takto zatiaľ nesleduje. Náklady sú kalkulované aj sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na
jednotlivé položky a podpoložky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov
príslušnej položky alebo podpoložky.
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Hlavný banský úrad vykonával činnosti na celom území SR.
Obvodný banský úrad Bratislava vykonával činnosti na celkovej ploche
pôsobnosti 12 273 km2 v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava V,
Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany,
Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce.
Obvodný banský úrad Prievidza vykonával činnosti na celkovej ploche pôsobnosti
6 803 km2 v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom,
Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové
Mesto, Topoľčany.
Obvodný banský úrad Banská Bystrica vykonával činnosti na celkovej ploche
pôsobnosti 12 011 km2 v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva,
Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský
Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín.
Obvodný banský úrad Košice vykonával činnosti na celkovej ploche pôsobnosti
10 458 km2 v okresoch Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie,
Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina,
Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou.
Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves vykonával činnosti na celkovej ploche
pôsobnosti 7 498 km2 v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica,
Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca, Rimavská Sobota.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2008 boli Hlavnému banskému úradu oznámené
listami Ministerstva hospodárstva SR č. 60/2008-1100 z 29. januára 2008 a č. 61/2008-1100
z 30. januára 2008 nasledovne:
I. PRÍJMY SPOLU

850 tis. Sk

v tom: nedaňové príjmy (200)

850 tis. Sk

z toho:

50 tis. Sk
800 tis. Sk

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)
- administratívne a iné poplatky a platby (220)

II. VÝDAVKY SPOLU

48.765 tis. Sk

v tom: bežné výdavky (600)

41.434 tis. Sk

z toho:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610)

22.300 tis. Sk

kapitálové výdavky (700)

7.331 tis. Sk

z toho:

- obstaranie kapitálových aktív (710)
- zo zdrojov roka 2007 (kód zdroja 1317)

5.180 tis. Sk
2.151 tis. Sk
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Ministerstvo hospodárstva SR listom č. 389/2008-1100 z 9. apríla 2008 z dôvodu
nutnosti riešenia potrieb kapitoly na základe neplnenia počtu zamestnancov upravilo
Hlavnému banskému úradu rozpočet na rok 2008 vo výdavkovej časti – bežné výdavky na
položkách 610 a 620 krátením v celkovej výške 945 tis. Sk; listom č. 1030/2008-1100 z 25.
júna 2008 v súlade s uznesením vlády SR č. 393/2008 k návrhu na viazanie výdavkov kapitol
v roku 2008 bežné výdavky na položke 630 – tovary a služby krátením vo výške 100 tis. Sk,
listom č 2095/2008-1100 z 3. novembra 2008 zvýšilo výdavky Hlavného banského úradu
o 1.200 tis. Sk nasledovne: v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania + 1.500 tis. Sk, v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní + 200 tis. Sk,
v kategórii 630 – tovary a služby – 500 tis. Sk.
Hlavný banský úrad listom č. 1380-2411/2008/Ve z 15. októbra 2008 podal žiadosť na
Ministerstvo hospodárstva SR o navýšenie kapitálových výdavkov (zdroj 111) presunom zo
SOI vo výške 300 tis. Sk a listom č. 1344-2341/2008/Ve zo 7. októbra 2008 o navýšenie
kapitálových výdavkov na zakúpenie ekonomického a mzdového softvéru vo výške 350 tis.
Sk.

Aktuálny rozpočet Hlavného banského úradu na rok 2008 k 31.12.2008 bol
nasledovný:

I. PRÍJMY SPOLU

850 tis. Sk

v tom: nedaňové príjmy (200)

850 tis. Sk

z toho:

50 tis. Sk
800 tis. Sk

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)
- administratívne a iné poplatky a platby (220)

II. VÝDAVKY SPOLU

49.570 tis. Sk

v tom: bežné výdavky (600)

41.589 tis. Sk

z toho:

23.100 tis. Sk

z toho:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610)
kapitálové výdavky (700)

7.981 tis. Sk

- obstaranie kapitálových aktív (710)
- zo zdrojov roka 2007 (kód zdroja 1317)

5.830 tis. Sk
2.151 tis. Sk
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Rozpočet rozpísaný na jednotlivé položky s jeho čerpaním v roku 2008 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:

Rozpoč.
klas.

Účet

Rozpočet
2008
v SKK

Čerpanie
rozpočtu
za rok 2008
v SKK

% podiel

850 000,00

4 827 658,50

567,96%

50 000,00

33 751,50

67,50%

0,00

86 320,00

x

800 000,00

4 707 587,00

588,45%

Názov účtu:

PRÍJMY CELKOM:
212

601,602

Príjmy z podnikania a vlastníctva

221

648

222

644, 645

Pokuty, penále a iné sankcie

223

601,602

Poplatky a platby z nepriem.predaja t,sl

0,00

0,00

x

231

641

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

x

VÝDAVKY CELKOM:

49 570 000,00

49 562 433,27

99,98%

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:

41 589 000,00

41 581 503,27

99,98%

23 100 000,00

23 100 000,00

100,00%

8 106 735,00

8 106 735,00

100,00%

697 648,73

697 648,73

100,00%

Energie, voda a komunikácie

2 033 746,00

2 033 746,00

100,00%

Administratívne poplatky

61*

521

Mzdové náklady

62*

524

Náklady na sociálne zabezpečenie

631

512

Cestovné náhrady

632

502 až 503

633

501

Materiál

1 886 294,55

1 886 200,32

100,00%

634

518-xxx

Dopravné

915 544,97

915 544,97

100,00%

635

511

Opravy a údržba

401 116,90

401 116,90

100,00%

636

518-xxx

Nájomné

1 295 212,40

1 295 212,40

100,00%

637

518-xxx

Iné služby

2 815 190,45

2 807 787,95

99,74%

642

527

337 511,00

337 511,00

100,00%

7 980 930,00

100,00%

350 000,00

100,00%

1 941 234,90

1 941 164,90

100,00%

0,00

0,00

x

3 538 765,10

3 538 765,10

100,00%

2 151 000,00

2 151 000,00

100,00%

Bežné transfery

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:
711

111

Ekonomický a mzdový softwér

713

111

Stroje, prístroje, zariad., technika

714

111

Obstaranie dopravných prostriedkov

111
717

7 981 000,00
350 000,00

Realizácia stavieb, techn. zhodnotenie
1317
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Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu
Hlavný banský úrad mal na rok 2008 naplánované príjmy v celkovej výške 850 tis. Sk.
K 31.12.2008 bolo pripísaných v Štátnej pokladnici na príjmový účet Hlavného banského
úradu 4.828 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 568% oproti plánovaným príjmom. Najvyššiu
položku z týchto príjmov predstavujú príjmy na položke 222 – pokuty, penále a iné sankcie za
porušenie banských predpisov vo výške 4.708 tis. Sk, t.j. 97,5% z celkových príjmov.
Správne poplatky na položke 221 boli zaplatené vo výške 86 tis. Sk, t.j. 1,8% z celkových
príjmov; príjmy z prenajatých priestorov na položke 212 boli zaplatené vo výške 34 tis. Sk,
t.j. 0,7% z celkových príjmov.
Graf č. 1

údaje v tis. Sk
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Príjmové položky

Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu
Rozpočtové výdavky za rok 2008 v celkovej sume 49.570 tis. Sk boli čerpané na
plnenie úloh Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov na zabezpečenie
prevádzkových potrieb a plnenie plánu kapitálových prostriedkov na rok 2008 v celkovej
sume 49.562 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 99,98% z upraveného rozpočtu Hlavného
banského úradu na rok 2008. Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2008 vo výške 8 tis. Sk
predstavuje 0,02%.
Bežné výdavky – položka 600 boli za rok 2008 čerpané vo výške 41.581 tis. Sk, čo
predstavuje čerpanie 83,90% z celkových výdavkov schváleného rozpočtu. Čerpanie
jednotlivých položiek a podpoložiek za rok 2008 je nasledovné:
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630 – tovary a služby
Ukazovatele na položke tovary a služby boli Hlavnému banskému úradu upravené
Ministerstvom hospodárstva SR listom č. 1030/2008-1100. Pôvodný rozpočet na položke 630
– tovary a služby vo výške 10.890 tis. Sk bol znížený na položke 631 – cestovné náhrady
tuzemské o 100 tis. Sk; listom Ministerstva hospodárstva SR č. 2095/2008-1100 bol znížený
o 500 tis. Sk, po úpravách k 31.12.2008 je rozpočet na položke 630 vo výške 10.045 tis. Sk.
Čerpanie bežných výdavkov na položke 630 podľa jednotlivých podpoložiek je znázornené
v grafe č. 2, kde najvyššie percentuálne členenie vo výške 28,0% predstavujú služby (položka
637), energie (položka 632) vo výške 20,2% a materiál (položka 633) vo výške 18,8%.
Čerpanie na položke 630 – tovary a služby vo výške 10.037 tis. Sk predstavuje 24%
z bežných výdavkov, čo je graficky znázornené v grafe č. 3 a 20% z celkových výdavkov, čo
je graficky znázornené v grafe č. 4.
Graf č. 2

Čerpanie bežných výdavkov
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631 - cestovné náhrady
631 - cestovné
náhrady
7,0%

637 - služby
28,0%

632 - energie
633 - materiál
634 - dopravné
635 - údržba
636 - nájomné
637 - služby

640 – bežné transfery
Bežné transfery z plánovaného schváleného rozpočtu na rok 2008 predstavovali
čiastku vo výške 450 tis. Sk. K 31.12.2008 bol rozpočet presunom na bežných výdavkoch
upravený na položke 640 na čiastku 337 tis. Sk. Čerpanie k 31.12.2008 vo výške 337 tis. Sk
predstavuje plnenie rozpočtu na 100%; z toho na položke 642012 – náhrada vo výške
trojnásobku funkčného platu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 40 ods. 2
písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe vo výške 150 tis. Sk, na položke 642014 –
vernostný prídavok baníkom a odmeny pri udelení čestného odznaku ministra hospodárstva za
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pracovnú vernosť vo výške 175 tis. Sk, 642015 – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti 12 tis. Sk.
Percentuálny výpočet čerpania bežných výdavkov za rok 2008 v celkovej výške 41.581 tis.
Sk po jednotlivých položkách bol nasledovný:

610 – mzdy
620 – poistné
630 – tovary a služby
640 – transfery

23.100 tis. Sk
8.107 tis. Sk
10.037 tis. Sk
337 tis. Sk

600 s p o l u :

41.581 tis. Sk

. . . . . . . . . . 56%
. . . . . . . . . . 19%
. . . . . . . . . . 24%
. . . . . . . . . . 1%
100%

Graf č. 3

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2008
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Kapitálové výdavky – položka 700
Kapitálové výdavky boli za rok 2008 čerpané vo výške 7.981 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie
16,10% z celkových výdavkov schváleného rozpočtu.
Čerpanie jednotlivých položiek kapitálových výdavkov za rok 2008 bolo nasledovné:

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008
18/34

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
KAMMERHOFSKÁ 25, 969 50 BANSKÁ ŠTIAVNICA
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív
Schválený rozpočet na rok 2008 na položke 711003 – nákup softvéru vo výške 0,00
Sk bol po súhlase MH SR upravený na 350.000,00 Sk z dôvodu potreby zabezpečenia
ekonomického a mzdového softveru z dôvodu vypovedania zmluvy od pôvodného
dodávateľa. Čerpanie k 31.12.2008 bolo 100%.
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Schválený rozpočet na rok 2008 na položke 713001 – nákup interiérového vybavenia
vo výške 0,00 Sk bol po súhlase MH SR upravený na 1.416.592,20 Sk. Čerpanie k 31.12.2008
bolo na 100%. Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového zariadenia
(kancelárske priestory a archív) prístavby sídla HBÚ.
Schválený rozpočet na rok 2008 na položke 713002 – nákup výpočtovej techniky vo
výške 400.000,00 Sk bol po súhlase MH SR upravený na 0,00 Sk.
Schválený rozpočet na rok 2008 na položke 713003 – nákup telekomunikačnej
techniky vo výške 0,00 Sk bol po súhlase MH SR upravený na 190.000,00 Sk. Čerpanie
k 31.12.2008 bolo 100% a prostriedky boli použité na zakúpenie a výmenu starej telefónnej
ústredne za novú.
Schválený rozpočet na rok 2008 na položke 713004 – nákup prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení vo výške 0,00 Sk bol po súhlase MH SR upravený na 406.186,00 Sk.
Čerpanie k 31.12.2008 bolo vo výške 406.116,00 Sk, zostatok nevyčerpaných kapitálových
výdavkov na tejto položke je vo výške 70,00 Sk. Finančné prostriedky boli použité na nákup
multifunkčného kopírovacieho zariadenia a zariadenia reprodukčnou technikou novej
zasadačky HBÚ.
714 – nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
Schválený rozpočet na rok 2008 na položke 714001 – nákup osobných automobilov
vo výške 600.000,00 Sk bol po súhlase MH SR upravený na 0,00 Sk.
717 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
Hlavný banský úrad mal schválený rozpočet na rok 2008 v celkovej výške 7.331 tis.
Sk na dostavbu sídla HBÚ, z toho:
a). na položke 717 – obstaranie kapitálových aktív zo zdrojov roka 2007
(kód zdroja 1317) = 2.151 tis. Sk
b). na položke 717 – obstaranie kapitálových aktív zo zdroja roka 2008
(kód zdroja 111) = 4.180 tis. Sk.
Po súhlase MH SR bol rozpočet pre rok 2008 upravený na 3.538.765,10 Sk.

K 31.12.2008 bol rozpočet na položke 717003 vo výške 5.690 tis. Sk na dostavbu sídla HBÚ
(prístavba administratívnych priestorov) v Banskej Štiavnici čerpaný na 100%.
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Čerpanie na položke 700 – kapitálové výdavky vo výške 7.981 tis. Sk predstavuje 16%
z celkových výdavkov, čo je graficky znázornené v grafe č. 5 .

Percentuálne čerpanie celkových výdavkov za rok 2008 v celkovej výške 49.562 tis. Sk po
jednotlivých položkách bolo nasledovné:
610 – mzdy
620 – poistné
630 – tovary a služby
640 – transfery
700 – kapitálové výdavky

23.100 tis. Sk
8.107 tis. Sk
10.037 tis. Sk
337 tis. Sk
7.981 tis. Sk

Výdavky c e l k o m :

49.562 tis. Sk

. . . . . . . . . . 47%
. . . . . . . . . . 16%
. . . . . . . . . . 20%
. . . . . . . . . . 1%
. . . . . . . . . . 16%

100%

Graf č. 5

Čerpanie celkových výdavkov za rok 2008
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Upravený rozpočet Hlavného banského úradu na rok 2008 v celkovej výške
49.570.000,00 Sk bol vyčerpaný vo výške 49.562.433,27 Sk, nevyčerpaný zostatok bol
k 31.12.2008 vo výške 7.566,73 Sk.
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Hlavný banský úrad v roku 2008 uskutočnil osem zahraničných pracovných ciest. Na
položke 631002 – cestovné náhrady zahraničné bol rozpočet čerpaný v celkovej výške
272.619,00 Sk. Prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č.6
P.č.

Krajina

Termín
2008

Počet
osôb

Prínos
Svetový banícky kongres - rozsah geologického a
baníckeho práva; kompetencie orgánov banského
dozoru a banskej kontroly
Účasť na stretnutí zástupcov vlád členských štátov
v rámci rokovaní poradného výboru pre BOZP
v Luxemburgu
Účasť na stretnutí stálej pracovnej skupiny pre
bezpečnosť v baniach a inom ťažobnom priemysle
v Luxemburgu

1.

Poľská republika

07.09.-11.09.

1

2.

Luxemberg

01.04.-03.04.

1

3.

Luxemberg

22.04.-24.04.

1

4.

Slovinsko

23.06.-26.06.

3

Stretnutie predstaviteľov Štátnej banskej správy

5.

Luxemberg

29.09.-01.10.

1

Rokovanie stálej pracovnej skupiny pre bezpečnosť
v baniach a ostatnom ťažobnom priemysle

6.

Francúzsko

02.10.-03.10

1

Účasť na stertnutí generálnych riaditeľov štátov EÚ
pre BOZP

7.

Česká republika

24.10.

2

Odovzdanie pamätnej medaily
Ing. Makariusovi (predsedovi Českého banského
úradu)

8.

Česká republika

20.10.-24.10

1

Licenčné štúdium Univerzita Pardubice

V roku 2008 nebola v našej organizácii vykonaná žiadna kontrola hospodárenia
s finančnými prostriedkami.

PERSONALISTIKA
Hlavný banský úrad mal na rok 2008 stanovený Ministerstvom hospodárstva SR
záväzný limit v počte 85 zamestnancov. Rozpočtovým opatrením Ministerstva hospodárstva
SR č. 389/2008 -1100 z 09.04.2008 bol Hlavnému banskému úradu znížený počet
zamestnancov v priemernom prepočítanom počte o tri osoby. Z celkového počtu 82
systemizovaných miest je 60 štátnozamestnaneckých miest a 22 miest zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Systemizovaný počet zamestnancov na Hlavnom banskom úrade a obvodných banských
úradoch bol nasledovný:
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Hlavný banský úrad Banská
Štiavnica
Obvodný
banský
úrad
Bratislava
Obvodný
banský
úrad
Banská Bystrica
Obvodný
banský
úrad
Prievidza
Obvodný
banský
úrad
Spišská Nová Ves
Obvodný banský úrad Košice
SPOLU

Prepočítaný počet
zamestnancov

Z celkového počtu
v štátnej službe

Z celkového počtu
vo verejnej službe

21,75

15

6,75

12

9

3

12

9

3

11,37

9

2,37

12,37

9

3,37

12,50
82

9
60

3,50
22

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2008 bol 74,7
zamestnancov a vo fyzických osobách 78 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov za
rok 2008 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov vykonávajúcich štátnu
službu 52 zamestnancov a vo fyzických osobách 52 zamestnancov. Priemerný evidenčný
prepočítaný počet zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bol 22,7
zamestnancov a vo fyzických osobách 26 zamestnancov. K 31. decembru 2008 boli
neobsadené tri štátnozamestnanecké miesta z toho dve miesta vo funkcii odborný radca,
obvodný banský inšpektor a ústredný banský inšpektor a jedno miesto predstaveného,
vedúceho oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín na Obvodnom
banskom úrade v Košiciach. Z voľných štátnozamestnaneckých miest je podľa § 25 ods. 2
písm. c) zákona o štátnej službe jedno miesto dočasne obsadené štátnym zamestnancom do
doby obsadenia miesta výberovým konaním.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov od roku 2001
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
Prepočítaný
vo fyzických osobách
74
75
70
73
70
74
72
75
72
76
75
78
72
75
75
78
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Členenie zamestnancov podľa zákona o štátnej službe k 31. decembru 2008
Odbor štátnej služby

Počet
zamestnancov
3
1
národného majetku,
48

1.01 Riadenie štátnej služby
2.02 Financie
2.04 Hospodárstvo, správa a privatizácia
regulácia sieťových odvetví

Členenie zamestnancov podľa druhu štátnej služby k 31. decembru 2008
Druh štátnej služby
Stála štátna služba
Prípravná štátna služba
Dočasná štátna služba ( § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 312/2001 Z. z.)

Počet
zamestnancov
51
0
1

Členenie zamestnancov podľa funkcie k 31. decembru 2008
Funkcia

Počet
zamestnancov
1
18
33

Generálny štátny radca
Hlavný radca
Odborný radca
Členenie zamestnancov podľa
31. decembru 2008
Funkcia

zákona o výkone prác

Platová
trieda

Samostatný odborný referent
Samostatný referent
Referent
Administratívny zamestnanec
Pomocný a obslužný personál
Pomocný a obslužný personál
SPOLU

7
6
5
4
3
1

vo verejnom záujme k

Počet
Počet
zamestnancov zamestnancov
(fyzický stav) (prepočítaný
stav)
8
8
5
5
1
1
2
2
4
3
6
3,7
26
22,7

Vývoj zamestnanosti v roku 2008 mal v porovnaní s minulým rokom mierne
stúpajúcu tendenciu, čo sa prejavilo v obsadení voľných štátnozamestnaneckých miest vo
funkcii obvodný banský inšpektor. Aj naďalej ostáva problémom dostupnosť kvalitného
odborného potenciálu z dôvodu nepomerne vyššieho ohodnotenia v komerčnom sektore.
V priebehu roka 2008 bolo zrealizovaných 15 výberových konaní, pričom do stálej štátnej
služby bol vymenovaný jeden zamestnanec a do prípravnej štátnej služby bolo vymenovaných
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osem štátnych zamestnancov. V dočasnej štátnej službe sme zamestnávali dvoch
zamestnancov a to do doby obsadenia miesta výberovým konaním.
Štátnozamestnanecký pomer ukončili počas minulého roka dvaja štátni zamestnanci
a pracovný pomer dvaja zamestnanci.
Neodmysliteľnou súčasťou práce s ľuďmi, ktorej cieľom je dosiahnutie stabilizácie
zamestnancov je systematické odborné vzdelávania v rámci prehlbovania kvalifikácie.
V roku 2008 sme zamestnávali troch zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou
a so skráteným pracovným úväzkom šesť zamestnancov (pomocný a obslužný personál).
V organizácii bol v uplynulom roku 37,5 hod. pracovný týždeň
a bolo odpracovaných
celkovo 125 987 hodín.
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov bola naďalej
venovaná zvýšená pozornosť
profesionálnemu získavaniu a výberu štátnych zamestnancov vo funkciách ústredný
a obvodný banský inšpektor. Permanentné rozvíjanie schopností zamestnancov bolo
zabezpečené systematickým odborným vzdelávaním v rámci prehlbovania kvalifikácie
zamestnancov, ktoré sa podieľa na odbornom raste a rozvoji ich profesijnej kariéry.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu k 31. decembru 2008





odborné vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

8
17
1
52

Priemerná mesačná mzda od roku 2001
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

výška v Sk
13 349
14 989
16 778
18 255
19 678
20 963
23 877
25 667

30 000
25 000
20 000
Priemerná
mzda

15 000
10 000
5 000
0
2001

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008
24/34

2003

2005

2007

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
KAMMERHOFSKÁ 25, 969 50 BANSKÁ ŠTIAVNICA
Organizačný diagram Hlavného banského úradu s fyzickým počtom zamestnancov
k 31.12.2008

Predseda
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Kancelária predsedu + sekretariát - 4

Oddelenie ochrany a využívania
nerastných surovín a výbušnín - 5

Oddelenie bezpečnosti - 4

Oddelenie ekonomiky - 3

Osobný úrad - 2

Aproximátor -1

Pomocní a obslužní personál - 2

Začlenenie Hlavného banského úradu a Obvodných banských úradov do štruktúry
MH SR
Minister hospodárstva
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Sekcia energetiky MH
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Odbor energetickej a
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CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Obvodné banské úrady ako orgány hlavného dozoru zamerali v roku 2008 svoju
činnosť v súlade so zákonnými kompetenciami na činnosť organizácií pri využívaní ložísk
vyhradených a nevyhradených nerastov. Za rok 2008 bolo na území Slovenskej republiky
evidovaných spolu 863 ložísk nerastov z toho 558 vyhradených a 305 nevyhradených ložísk.
Obvodné banské úrady ako správcovia úhrad za dobývacie priestory, vydobyté nerasty
a za uskladňovanie plynov a kvapalín, zabezpečili odvod financií do štátneho rozpočtu,
environmentálneho fondu a do rozpočtu obcí. V roku 2008 bolo evidovaných celkom 381
dobývacích priestorov, u ktorých vznikla zákonná povinnosť platenia úhrad. Obvodné banské
úrady v postavení správcu úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty priamo
u vybraných platcov vykonávali kontroly, pri čom overovali správnosť výšky vypočítaných
ako aj uhradených platieb. V prípadoch zistenia nesprávnosti výpočtu, oneskoreného
zaplatenia, alebo nezaplatenia úhrad nedoplatky vymáhali zákonnými prostriedkami.
Prehľad výšky príjmu do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí za dobývacie priestory za
uplynulé 5 rokov v príslušnej výške a členení je zrejmý z nasledujúcej tabuľky .
Príjmy z úhrad za dobývacie priestory [Sk]
Rok

OBÚ BB

OBÚ BA

OBÚ KE

OBÚ PD

OBÚ SNV

Spolu [Sk]

2004

540 000

1 505 000

1 105 000

775 000

255 000

4 180 000

2005

540 000

1 490 000

1 124 990

785 000

270 000

4 209 990

2006

545 000

1 500 000

1 009 990

795 000

260 000

4 109 990

2007

565 000

1 525 000

1 020 000

795 000

345 000

4 250 000

2008

2 160 000

5 660 000

4 020 000

3 080 000

1 301 000

16 221 000

Pozn. : Nárast výšky príjmu z úhrad za dobývacie priestory oproti predchádzajúcim rokom bol spôsobený
zmenou výšky úhrady, ktorá vzrástla z 5 000 Sk na 20 000 Sk za 1 km2.

Výška úhrad za vydobyté nerasty a za uskladnenie plynov a kvapalín podľa jednotlivých
obvodných banských úradov je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách.
Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty [Sk]
Rok

OBÚ BB

OBÚ BA

OBÚ KE

OBÚ PD

OBÚ SNV

Spolu [Sk]

2004

2 586 804

16 053 631

10 529 556

18 144 105

11 730 023

59 044 119

2005

2 586 804

37 869 252

13 142 824

11 367 292

10 050 759

75 016 931

2006

3 028 886

38 054 710

13 921 511

11 925 410

18 024 356

84 954 873

2007

3 203 210

94 127 603

14 828 024

16 296 556

16 680 687

145 136 080

2008

3 743 576

25 977 490

19 969 517

15 463 902

16 697 559

81 852 044
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Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín [Sk]
(v pôsobnosti OBÚ v Bratislave)
Rok

2005

2006

2007

2008

Spolu

Úhrada

30 771 724

27 628 647

37 238 483

28 080 795

123 719 649

Graf príjmov z DP, VN a uskladňovania
plynov a kvapalín
160000000
140000000
120000000
100000000
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20000000
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roky

Dobývacie priestory

Vy doby té nerasty

Uskladňovanie ply nov a kvapalín

Správne poplatky
V roku 2008 vyberali banské úrady správne poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v platnom znení. Spoplatňované boli najmä úkony uvedené v
sadzobníku správnych poplatkov v položkách č. 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 186,
193 ako aj v položke č. 9. V roku 2008 boli vybraté správne poplatky vo výške 921 870.- Sk.
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Činnosť orgánov hlavného dozoru možno hodnotiť aj z pohľadu počtu správnych
úkonov realizovaných za sledované obdobie. V roku 2008 bolo celkom vykonaných 33 014
správnych úkonov z toho na Hlavnom banskom úrade 8 572 a na obvodných banských
úradoch 24 442 správnych úkonov. Celkový počet správnych úkonov v posledných rokoch
narastá v dôsledku nárastu kompetencií orgánov štátnej banskej správy v nadväznosti na
novelizácie banského zákona, zákona o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej
správe, zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch a zákona o nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu a tiež z dôvodu zložitosti správnych konaní.

Druh správneho úkonu

Počet

Percento
z celkového
počtu

Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ)
Bezpečnosť práce a prevádzky
Vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov
Povolenie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom

724
464
192
508

2,19%
1,41%
0,58%
1,54%

Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác,
skladov výbušnín...)

342

1,04%

Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti, banské
oprávnenia, vyhradené technické zariadenia, povoľovanie
výnimiek z banských predpisov...

1501

4,55%

Priestupky a priestupkové konania, sankcie rozhodnutím
v rozkaznom a blokovom konaní

42

0,13%

Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrenie
sťažností
Úhrady za dobývacie priestory a vydobyté nerasty
Tvorba normatívnych právnych aktov, pripomienkovanie
všeobecne záväzných právnych predpisov, STN...

1243

3,77%

2027
295

6,14%
0,89%

Predbežné a procesné rozhodnutia
Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
Sprístupňovanie informácií
Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkaznom a blokovom
konaní
Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru, výkonu práce,
vo verejnom záujme, výberové konania, úkony ekonomického
úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu

178
174
156
112

0,54%
0,53%
0,47%
0,34%

3922

11,88%

15
21 119
33 014

0,05%
63,97%
100,00%

Úkony vo vzťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám
Ostatné úkony
SPOLU
.
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Počet správnych
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2006

2007

2008
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Inšpekčná činnosť

Jedným z hlavných nástrojov, ktorým orgány hlavného dozoru vykonávajú svoje
povinnosti a právomoci priamo na jednotlivých dozorovaných lokalitách sú inšpekcie,
ktorými banské úrady preverujú dodržiavanie predpisov. Inšpekčná činnosť bola zameraná
najmä na ochranu a využívanie ložísk nerastov, ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť
prevádzky a používanie výbušnín na trhacie práce, dodržiavanie technologických postupov pri
raziacich a dobývacích prácach. V hodnotenom období úrady v rámci inšpekčnej činnosti
venovali pozornosť overeniu odbornej spôsobilosti organizácii pri vydávení oprávnení na
činnosť na technických zariadeniach.
Pozornosť sa ďalej venovala kontrole dodržiavania ustanovení Nariadenia vlády č.
50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za
uskladňovanie plynov alebo kvapalín, ako aj správnosti výpočtu priznanej výšky úhrad.
V roku 2008 bolo vykonaných celkove 1 057 inšpekcií, čo je v porovnaní s rokom
2007 menej o 86 inšpekcií. Príčinou tohto stavu v v roku 2008 bolo jednoznačne nedostatočné
personálne obsadenie úradov banskými inšpektormi a nárast administratívnych úkonov.
Pokiaľ však ide o počet dozorných úkon na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti prevádzky (BOZP a BP), podľa Správy o stave v oblasti BZP za rok 2008 sa
oproti roku 2007 (1 310) zvýšil počet týchto dozorných úkonov na 1 561 v roku 2008, čo je
viac takmer o 20 %.
Sankcie

Sankčné právomoci pri zistených porušeniach banských predpisov pri vykonávaných
prehliadkach, ako aj pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov a havárií boli uplatnené aj v roku
2008, a to v celkovej výške 3 366 300 Sk. Zamestnancom bolo v blokovom konaní uložené 47
pokút vo výške 35 800 Sk a v správnom konaní 7 pokút vo výške 49 500 Sk. Organizáciám bolo
uložených 30 pokút v celkovej sume 3 281 000 Sk. V porovnaní s rokom 2007 bol
zaznamenaný pokles uložených pokút o 1 069 700 Sk, čo vyplýva hlavne zo zníženého počtu
pokút uložených organizáciám zo 60 v roku 2007 na 30 v roku 2008.
Najviac pokút bolo uložených za porušenie bezpečnostných predpisov pri banskej činnosti, za
porušovanie technologickej disciplíny, za vykonávanie činnosti bez povolenia, oprávnenia či
osvedčenia a v rámci správy úhrad.
Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov

V roku 2008 vyšetrovali obvodné banské úrady príčiny 24 závažných pracovných
úrazov a 1 haváriu, ku ktorým došlo v priebehu roka. Oproti roku 2007, kedy bolo
vyšetrovaných 36 závažných pracovných úrazov, teda došlo k poklesu o 1/3. Pri vyšetrovaní
závažných pracovných úrazov a havárií boli vyhotovené podrobné zápisnice z vyšetrovania,
ako aj odborné posudky o výsledkoch vyšetrovania. V priebehu vyšetrovania vedúci
vyšetrovania už na základe predbežných zistení na mieste nariaďovali vykonanie
nevyhnutných opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti prevádzky. Na základe výsledkov vyšetrovania boli prijaté opatrenia na
zabránenie vzniku obdobných úrazov alebo havárií. Okrem samotného vyšetrovania príčin
závažných pracovných úrazov a havárie sa obvodné banské úrady, ako aj Hlavný banský úrad
zaoberali hláseniami aj ostatných pracovných úrazov za účelom vysledovania príčin ich
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vzniku ako aj efektívnosti opatrení nariadených organizáciami na zamedzenie možnosti ich
opakovania.
Overovanie odbornej spôsobilosti

Obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru v sledovanom období
− preverujú skúškami u zamestnancov znalosť príslušných predpisov, ktorú títo zamestnanci
potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcii. Posudzujú odbornú spôsobilosť
zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na
výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú. V danom prípade
sa jedná o skúšky, resp. preskúšania na funkcie vedúci bane, vedúci lomu, vedúci
zamestnanec určený na riadenie inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským
spôsobom, projektant, bezpečnostný technik, vedúci likvidácie havárie, strelmajster,
zamestnanec určený na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení,
hlavný banský merač, banský merač, strojník ťažných strojov a pod.,
− preverujú odbornú spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie skúšok, revízií,
projektovania, montáže, opráv vyhradených technických zariadení alebo obsluhy
vyhradených tlakových zariadení – kotlov používaných pri banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom a vydávajú im o tom osvedčenie, prípadne im za zistené
porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených
technických zariadeniach toto osvedčenie odnímajú,
− v ustanovených prípadoch preverujú predpoklady fyzických osôb a právnických osôb na
projektovanie, montáž, opravy revízie a skúšky vyhradených technických zariadení
používaných pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a
vydávajú im k tomu príslušné oprávnenie, prípadne im za zistené porušovanie predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach
toto oprávnenie odnímajú.
Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

Orgány štátnej banskej správy pri plnení úloh vyplývajúcich z kompetencií
spolupracujú s ďalšími orgánmi štátnej a miestnej správy. Pri riešení problematiky ložísk
nerastných surovín, posudzovania vplyvov na životné prostredie s orgánmi životného
prostredia. Pri vyšetrovaní príčin smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov pri
ktorých došlo k ťažkej ujme na zdraví úzko spolupracuje s Odborovým zväzom pracovníkov
baní, geológie a naftového priemyslu. V oblasti uskladňovania a predaja pyrotechnických
výrobkov so Slovenskou obchodnou inšpekciou. Pri príprave predpisov upravujúcich
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a používanie
výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce so Slovenskou banskou komorou, Slovenskou
baníckou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou pre vŕtacie a trhacie práce a Slovenským
združením výrobcov kameniva, V oblasti zvyšovania kvalifikácie banských inšpektorov
s Právnickou fakultou UPJŠ Košice. Pri riešení problematiky technických problémov
dobývania, smerovania baníctva a pri výučbe študentov v baníckych odboroch s Fakultou
BERG, Technickej univerzity Košice. Pri riešení problematiky územného plánovania
v súvislosti s využívaním s obcami a vyššími územnými celkami. V budúcnosti je nutné
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dosiahnuť výrazné zvýšenie súčinnosti a tým aj efektívnosti novo pripravovaných právnych
úprav v oblasti bezpečnosti práce. V súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov Hlavný banský
úrad a obvodné banské úrady v úzkej súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného
prostredia Slovenskej republiky sa aktívne zúčastňujú na vykonávaní koordinovaných kontrol
na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje tento
zákon. V oblasti technickej normalizácie Hlavný banský úrad spolupracuje so Slovenským
ústavom technickej normalizácie (SÚTN) pri preberaní technických noriem z európskych
noriem podľa požiadaviek SÚTN. Najväčšie zastúpenie posudzovaných noriem majú normy
z oblasti elektrických inštalácií a zariadení.
Zástupca Hlavného banského úradu je členom stálej pracovnej skupiny pre bezpečnosť
práce v baniach v rámci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Európskej Komisie. Stála pracovná skupina sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v baniach. Okrem iného vypracováva pripomienky ku Komisiou
navrhnutej legislatíve, ktorá môže mať významný dopad na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci v baniach a inom ťažobnom priemysle. Vytvorenie stálej pracovnej skupiny si vyžiadalo
výnimočné postavenie baní z pohľadu špecifických pracovných podmienok, rizík, častej
zmeny pracovných podmienok, nebezpečenstva výbuchov, zaplynovania, požiarov a pod.
Hlavný banský úrad v súčinnosti s obvodnými banskými úradmi aktívne spolupracovali na
novelizácii banského zákona a zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Hlavný banský úrad a obvodné
banské úrady sa v priebehu roka aktívne zúčastňovali tvorby zákona o odpadoch z ťažobného
priemyslu, ktorého gestorom je Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
a tvorby zákona o výbušninách, pyrotechnických výrobkoch a munícii, ktorého gestorom je
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Medzinárodná spolupráca

Spolupráca nadviazaná hlavne v informačnej oblasti s OBÚ Ostrava a Technickou
univerzitou - Vysokou školou baníckou v Ostrave naďalej pokračuje. Naďalej sa úspešne
rozvíjajú vzťahy so zástupcami štátnej banskej správy Maďarskej, Českej a Poľskej republiky.
Tieto vzťahy sa realizujú na základe vzájomných výmenných stretnutí, seminárov,
konferencií a sympózií. V roku 2008 boli uskutočnené odborné konzultácie v Poľskej
republike z príležitosti konania svetového baníckeho kongresu. Zástupcovia Hlavného
banského úradu sa zúčastnili stretnutia zástupcov štátnej banskej správy štátov Európskej únie
v Slovinsku.
Prednášková činnosť

Prednášková činnosť je sústredená do rôznych foriem školení a kurzov, kde inšpektori
úradov prednášajú problematiku banských predpisov hlavne predpisov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti prevádzky. Je
zrejmé, že takáto forma je prijateľná pre zainteresovaný okruh záujemcov, pretože prináša
prehľad o najnovších poznatkoch v uvedených oblastiach. V roku 2008 sa konalo viacero
podujatí zameraných na uvedenú činnosť jak regionálneho tak aj celoslovenského charakteru.
Zamestnanci Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici sa v roku 2008 podieľali
na prednáškovej činnosti organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce
Banská Bystrica na strelmajstrovských kurzoch a na kurzoch technických vedúcich odstrelov.
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Na školení odborných zamestnancov bezpečnosti práce, ktoré bolo organizované
univerzálnou školiacou organizáciou UNIŠKO spol. s r.o. Banská Bystrica bola vykonaná
prednášková činnosť s názvom „Pôsobnosť dozoru štátnej banskej správy vo vzťahu k
inšpekcii práce“. Prednášky boli zamerané najmä na bezpečnosť práce a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
a na aplikáciu banských predpisov.
Základná organizácia Slovenskej baníckej spoločnosti pri Obvodnom banskom úrade
v Košiciach usporiadala tradičný odborný seminár s názvom „Novely banských predpisov a
ich aplikácia pri výkone hlavného dozoru“ s miestom uskutočnenia v Starom Smokovci.
Seminár opätovne mal mimoriadny úspech a od účastníkov bolo vyslovené, aby sa v
organizovaní seminárov tohto druhu pokračovalo. Tento seminár bol zorganizovaný v
spolupráci so Základnou organizáciou Slovenskej baníckej spoločnosti pri Obvodnom
banskom úrade v Spišskej Novej Vsi a Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici. Bol
uskutočnený v mesiaci jún 2008 so zabezpečením celo-slovenskou účasťou.
Predseda úradu a inšpektori úradu sa prezentovali na konferenciách usporiadaných
Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce a
Slovenským združením výrobcov kameniva.
V roku 2008 v rámci tradičnej spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach,
fakultou BERG bolo vykonaných niekoľko odborných prednášok pre poslucháčov posledných
ročníkov baníckych odborov, najmä z oblasti platných banských a bezpečnostných predpisov.
V roku 2008 Obvodný banský úrad v Prievidzi vykonával v rámci spolupráce
s organizáciou HBP, a.s. výučbu uchádzačov o strelmajstrovské oprávnenie. Bolo vydaných
16 strelmajstrovských oprávnení. Dňa 24.09.2008 zabezpečil tento úrad, prostredníctvom
svojich zamestnancov prednášku o BOZP, odprezentovanú na „Aktíve bezpečnosti práce v
organizácii HBP, a.s., za roky 2006-2008“, ktorý sa konal v Rekreačnom stredisku HBP, a.s.
Púšť. Publikačná činnosť nebola.
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej vsi v rámci semináru k novelám zákonov č.
44/1988 Zb., 51/1988 Zb. a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
organizovaným Slovenskou baníckou spoločnosťou pri Obvodnom banskom úrade v Spišskej
Novej Vsi boli prednášané témy k samotným zákonom.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2008
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady v roku 2008 splnili stanovené úlohy
v rámci schváleného resp. upravovaného rozpočtu na rok 2008 a v rámci plánu hlavných úloh.
Obstarávanie bolo zabezpečované v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Výsledky, ktoré boli dosiahnuté pri výkone hlavného dozoru a plnení iných úloh pri
nenaplnenom stave štátnozamestnaneckých miest možno hodnotiť ako dobré po ich obsahovej
aj kvalitatívnej stránke. Na druhej strane je potrebné povedať, že pri naplnenom stave
stanovených zamestnaneckých miest, zlepšení úrovne technického vybavenia a väčšieho
priestoru pre účasť banských inšpektorov na odborných školeniach, seminároch a kurzoch by
sa dali dosiahnuť ešte lepšie výsledky, nielen v počte výkonov, ale aj v ich kvalite. Nutnosť
zabezpečenia kvalifikovaných banských inšpektorov sa javí, ako jeden z limitujúcich faktorov
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pre odborné zabezpečenie výkonu hlavného dozoru. Nízke mzdové ohodnotenie pri vysokých
odborných nárokoch sú obmedzujúcim faktorom najmä pre získanie, ale i udržanie
perspektívnych a kvalifikovaných zamestnancov.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavnou skupinou užívateľov výstupov Hlavného banského úradu a obvodných
banských úradov boli fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali činnosti
podliehajúce výkonu hlavného dozoru a ďalej organizácie a občania SR, ktorých práva alebo
právom chránené záujmy či majetok by mohli byť týmito činnosťami ohrozené. Tieto
subjekty využívali bezplatné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Fyzické a právnické osoby využívali taktiež právo na poskytovanie informácií podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Ďalším užívateľom boli orgány verejnej správy a spracovatelia technických noriem,
ktorým boli predkladané pripomienky k zneniu návrhov právnych predpisov a návrhov
slovenských technických noriem a harmonizovaných technických noriem.
V rámci vzájomnej spolupráce boli výstupy tunajšieho úradu použité pre potreby MH
SR, MPSVaR SR, MŽP SR, Slovenskej banskej komory, Slovenského združenia výrobcov
kameniva, Geologickej služby SR a iných odborných a záujmových tuzemských
a zahraničných inštitúcií.
Poisťovniam, odborovým organizáciám a príslušným orgánom Policajného zboru SR
boli predkladané odborné posudky z vyšetrovania závažných pracovných úrazov a havárií.
Štatistickému úradu SR boli predkladané údaje o pracovnej úrazovosti. Profesijné združenia
a spoločnosti využívali poznatky z prednášok kvalifikovaných banských inšpektorov na
aktuálne témy.

ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY
Výročná správa za rok 2008 bude zverejnená:
a) na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk
b) na internetovej stránke Hlavného banského úradu - www.hbu.sk

Spracoval : Ing. Erich Veselényi, vedúci kancelárie predsedu HBÚ

Schválil :

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda HBÚ
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