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Vyhradené technické zariadenie na plávajúcom stroji s ťažobným zariadením
Hlavný banský úrad na základe žiadosti zn.: 169/2015 z 26. 02. 2015, ktorú podala
organizácia ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, IČO: 35 825 286
(ďalej len „organizácia“), ktorá prevádzkuje plávajúci stroj s ťažobným zariadením –
drapákovým bagrom (ďalej len „plavidlo“) o posúdenie, či ťažobné zariadenie – drapákový
bager, ktorým je plavidlo vybavené je vyhradeným technickým zariadením alebo nie, dáva
k veci nasledovné stanovisko:
1. ako to vyplýva z § 2 písm. i) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 338/2000 Z.z.“) je plávajúcim strojom plavidlo vybavené mechanickým
zariadením, určené na práce na vodných cestách a v prístavoch, ako napríklad
plávajúci bager, plávajúci elevátor, baranidlo, plávajúci žeriav, plávajúca čerpacia
stanica, ekologický zberač,
2. ako to vyplýva z § 33 ods. 1 zákona č. 338/2000 Z.z. vyhradené technické zariadenia
sú tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie zariadenia s vysokou mierou ohrozenia a
s vyššou mierou ohrozenia na ktoré sa vzťahuje vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“), na plavidlách a v prístavoch, ktoré
slúžia na zabezpečovanie vodnej dopravy,
3. ako to vyplýva z § 33 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z.z. odborné prehliadky a odborné
skúšky vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“) môžu vykonávať právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti
podľa osobitných predpisov, t.j. podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 51/1988 Zb.“),
4. kvalifikačné požiadavky kladené na obsluhu plavidla vybaveného VTZ ustanovuje
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v § 29 a § 30 zákon č. 338/2000 Z.z., ďalej v § 112 vyhláška SBÚ č. 29/1989 Zb.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti
a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu. Z § 33 zákona č. 338/2000
Z.z. zároveň vyplýva, že pokiaľ je obsluha plavidla zároveň aj obsluhou VTZ, musí
spĺňať aj zodpovedajúce kvalifikačné požiadavky podľa § 15, § 17 a § 19 vyhlášky č.
508/2009 Z.z..
Vydaním tohto stanoviska, ktoré vychádza z konsolidovaného znenia v ňom
citovaných predpisov a zo znenia zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 89 o.i. zrušil pôvodné vyhlášky
o VTZ a zároveň novelizoval zákon č. 51/1988 Z.z., v ktorom ustanovil od. 01. 06. 2014
zásadné zmeny v oblasti technických zariadení, sa stáva bezpredmetným vyjadrenie Hlavného
banského úradu č. 1693/2003 z 12 01. 2004, ktoré dal Hlavný banský úrad organizácii na
základe jej listu č. 402/2003 z 27. 10. 2003.
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