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S M E R N I C A  č. 1/2014 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

z  20. mája 2014, 
 

ktorou sa mení smernica č. 7/2007 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  
o udeľovaní čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky 

zamestnancom v odvetviach baní, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného 
priemyslu v znení smernice č. 3/2008 

 
 

Čl. I  
 

Smernica č. 7/2007 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o udeľovaní 
čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky zamestnancom v odvetviach 
baní, naftového priemyslu, hutníctva a  ťažobného priemyslu v  znení smernice  
č. 3/2008 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Čl. 2 znie:  

„Na navrhnutie za kandidáta na udelenie čestného odznaku podľa čl. 1 sa ustanovujú tieto 
podmienky: 

 
  a)  pre zamestnanca 

1. „Za pracovnú vernosť“ – odpracovanie najmenej 20 rokov v odvetví ťažby a úpravy       
nerastov alebo výroby kovov, za výsledky práce dosiahnuté v rámci úspešného 
pôsobenia v odvetví, 

2. „Za pracovnú obetavosť“ – v odvetví ťažby a úpravy nerastov alebo výroby kovov za 
mimoriadny pracovný čin a za významné zásluhy dosiahnuté v odvetví, 

3. „Vzorný záchranár“ – aktívna záchranárska činnosť trvajúca 10 rokov alebo 
mimoriadne zásluhy pri záchrane ľudského života, majetku alebo pri závažných 
prevádzkových nehodách, 
 

b) pre členov spolkov a Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a združení 
propagujúcich históriu baníctva, hutníctva, naftového a ťažobného priemyslu v rámci 
rozvoja cestovného ruchu (ďalej len „združenie“) 

„Za zachovanie tradícií“ – členstvo v rámci spolku alebo združenia minimálne päť 
rokov a aktívne podieľanie sa na udržiavaní tradícií,  

 
c) pre iné právnické osoby a fyzické osoby vrátane zahraničných  

„Za zachovanie tradícií“ – mimoriadny prínos pre propagáciu odvetví baníctva, 
naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu.“. 

 



2. Čl. 3 znie:   
„(1) Počet návrhov na vyznamenanie je stanovený takto: 

a) zamestnávatelia do 700 zamestnancov      maximálne 1 návrh, 
b) zamestnávatelia do 1 200 zamestnancov   maximálne 2 návrhy, 
c) zamestnávatelia nad 1 200 zamestnancov  maximálne 9 návrhov. 

 
 (2)  V kalendárnom roku môže združenie navrhnúť najviac dvoch svojich členov, ktorí     

 spĺňajú podmienky uvedené v čl. 2 písm. b) na udelenie čestného odznaku na  
 celoštátnych oslavách Dňa baníkov. 

 
(3) Na celoštátnych oslavách sa udeľuje najviac 35 čestných odznakov.“. 

 
3. Čl. 6 znie:  

„Návrhy na udelenie čestného odznaku zamestnancom (ďalej len „návrh“) pri 
príležitosti celoštátnych osláv Dňa baníkov, predkladá ministerstvu ich zamestnávateľ po 
dohode s príslušným odborovým orgánom alebo odborovým zväzom, prostredníctvom 
Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky; návrh na udelenie 
čestného odznaku členom spolku, združení, iným právnickým osobám a  fyzickým osobám 
predkladá ministerstvu združenie na návrh baníckeho spolku alebo cechu registrovaného 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Návrh je potrebné predkladať na ministerstvo 
podľa vzoru uvedeného v prílohe k smernici do 15. apríla kalendárneho roka v dvoch 
vyhotoveniach.“. 
 

4. V čl. 7 odsek 2 znie:  
„(2) O udelení čestného odznaku rozhoduje minister.“.  
 

5. V čl. 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
„(3) Minister môže mimoriadne udeliť čestný odznak mimo celoštátnych osláv Dňa 
baníkov, osobám uvedeným v čl. 2 aj z vlastného rozhodnutia, za mimoriadny prínos a za 
dlhoročnú obetavú prácu v odvetviach baníctva, naftového priemyslu, hutníctva  
a ťažobného priemyslu.“. 
 

6. V čl. 8 odseky 1 a 2 znejú: 
„(1) Čestné odznaky sa odovzdávajú spravidla pri príležitosti celoštátnych osláv Dňa 
baníkov; čestný odznak možno odovzdať aj v inom významnom termíne.  
 
(2) V prípade neúčasti osôb uvedených v čl. 2 na celoštátnych oslavách Dňa baníkov 
odovzdá čestný odznak ministrom splnomocnená osoba z radu navrhovateľov alebo 
poverený zamestnanec ministerstva.“. 
 

7. V čl. 11 ods. 2 posledná veta znie: 
„Evidenciu čestných odznakov, ich prípravu a odovzdanie, zabezpečuje odbor energetickej 
a surovinovej politiky ministerstva.“.  

 
Čl. II  

 
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júna 2014. 

  
  
 

                                                                                                       Tomáš Malatinský 
                                                                                                       minister 


