
Memorandum z 24 -tého stretnutia hláv európskych štátnych banských správ. 

Salzburg, Rakúsko 23-25. September 2018 

My dole podpísaní zástupcovia európskych štátnych banských správ sme s potešením prijali 

pozvanie Rakúskej republiky k účasti na 24-tom stretnutí hláv európskych štátnych banských správ 

v Salzburgu, zameranom na "Havarijné plánovanie a reakcia na krízy pri banskej činnosti na povrchu 

a v podzemí. ({ 

Spoločne prehlasujeme že: 

1. 24. stretnutie prispelo k výmene znalostí, informácií a skúseností v havarijnom plánovaní ako 

aj reakcií na krízy pri banskej činnosti na povrchu a v podzemí. 

2. Banské, dobývacie a spracovatel'ské postupy sa značne zlepšili a riziká pre pracovníkov 

a životné prostredie sa v priebehu rokov znížili na minimum. V komplexných banských 

systémoch I'udsko-technicko-prírodné riziká sa znížili na najnižšiu možnú mieru. 

3. Je dôležité zabezpečiť legislatívnu bázu pre havarijné plánovanie a reakciu na krízy na 

národnej úrovni v súlade s medzinárodnými predpismi. Minimálne právne požiadavky by mali 

zabezpečiť zdravie a bezpečnosť osôb, ochranu životného prostredia a majetku. 

4. Kompetentný banský manažment a pracovníci sú nápomocní prevencii havárií. Identifikácia 

rizík, ich vyhodnotenie, monitoring a následne prijaté opatrenia sú hlavnými nástrojmi 

prevencie havárií. 

5. Primerané a účinné havarijné plánovanie je povinnosťou pre všetky banské operácie. 

6. Havarijné plánovanie je súhrn opatrení na zistenie, reakciu a zvládnutie prírodných 

a technických nehôd a havárií s ciel'om chrániť zdravie a bezpečnosť osôb, a ochrana majetku 

a životného prostredia. Havarijné plánovanie prispieva k účinnému a efektívnemu riadeniu 

havarijných a krízových situácií. 

7. Havarijný plán určuje zásady interných banských záchranných operácií včítane súhrnu 

organizačných a technických opatrení a zdokumentovaných postupov ktoré sú vyžadované 

pri riešení nehôd, nebezpečných situácií a predvídatel'ných prírodných a priemyselných 

havárií alebo zmierňovaní ich následkov. 

8. Pravidelné školenia a výcvik, prevencia havarijných situácii ako aj národná a medzinárodná 

solidarita v oblasti banskej záchrannej činnosti sú základom pre garanciu bezpečnosti osôb 

v priestore kde sa vykonáva banská činnosť. 

9. Stretnutie, vzhl'adom na zníženie aktívnych banských operácií, napomáha k pokračujúcej 

výmene informácií a regionálnej a cezhraničnej spolupráci banských záchranných zborov. 

S potešením sme prijali nemecké pozvanie na 25-te stretnutie hláv európskych štátnych 

banských správ v septembri 2019 v Brandenburgu s názvom "Komunitná a environmentálna 

ochrana funkčných a opustených baní a lomov." 


