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Vec: Pôsobnosť banských úradov pri výkone hlavného dozoru pri výstavbe tunelov 

- usmernenie 

Za účelom zjednotenia prístupu Hlavného banského úradu a obvodných banských 
úradov vo veci aplikačného výkladu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
pôsobnosť banských úradov pri výkone hlavného dozoru pri výstavbe tunelov, Hlavný banský 
úrad podľa § 40 ods. 2 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.") vydáva toto 

usmernenie: 

Podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona Č. 51/1988 Zb. Hlavný banský úrad a obvodné banské 
úrady vykonávajú hlavný dozor, cit.: "nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a 
predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak 
upravujú bezpečnost' 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. ". 

Podľa § 3 písm. d) zákona Č . 51/1988 Zb. sa činnosťou vykonávanou banským 
spôsobom rozumie, okrem iného, aj "razenie štôlní a tunelov". Činnost'ou vykonávanou banským 
spôsobom preto môže byt' len "razenie" štôlní a tunelov. 

Pojem razenie je definovaný v STN 440001 - Banské názvoslovie, kde je uvedené, cit.: 

bod 5.39 ručné razenie - súhrn pracovných operácií zahrnujúcich rozpojenie horniny 
vrtnotrhacou prácou, ručné nakladanie, odťažbu horniny a vystuženie banského diela 

bod 5.42 vystužovanie - technologický postup zaisťovania banského diela výstužnými 
prvkami tak, aby dielo mohlo plniť svoju funkciu v priebehu projektovanej životnosti . 

V odbornej literatúre, napr. v knihe Razenie banských diel profesora Františka 
Valachoviča a kolektívu autorov, ktorú vydalo vydavateľstvo ALFA v roku 1977, je na strane 
376 uvedené, cit. : "Súhrn pracovných operácií, ktoré musíme uskutočni!; aby sme vyrazili istú 
jednotku banského diela, nazývame pracovným cyklom, zloženým z hlavných a pomocných 
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operácií." A ďalej , cit. : "Medzi hlavné operácie klasického pracovného postupu patria: l. 
rozpojovanie horniny, 2. nakladanie rúbaniny, 3. odťažba, 4. vystužovanie (niekedy odpadá). 
Medzi pomocné operácie patria: a) definitívna úprava počvy, b) úprava vetrania, c) 
približovanie energetických zdrojov a osvetlenia, d) úprava osobitných opatrení, e) kontrola 
technických parametrov diela. ". 

Podľa STN 44001 a uvedeného odborného textuje nepochybné, že poslednou pracovnou 
operáciou, ktorú je ešte možné považovať za razenie, je vystužovanie. Vo vzťahu k razeniu 
tunelov je preto potrebné ustáliť, že razenie tunela je ukončené jeho vystužením definitívnou 
výstužou. Ukončenie vystužovania tunela definitívnou výstužou sa považuje aj za ukončenie 
vykonávania činnosti vykonávanej banským spôsobom a ukončenie výkonu hlavného dozoru 
banskými úradmi v tuneli. 

Ďalšie nadväzné činnosti , t.j. vystrojovanie definitívnym technologickým vybavením 
(vozovka, osvetlenie, centrálny riadiaci systém, elektrická, požiarna signalizácia, dopravné 
značky a značenie, atď.) sa nemôžu považovať za činnosť vykonávanú banským spôsobom 
a preto nepodliehajú výkonu hlavného dozoru. 

Aj v prípade, že sa razenie tunela časovo prekrýva s ďalšími nadväzujúcimi prácami 
a činnosťami, nič to nemení na skutočnosti , že činnosťou vykonávanou banským spôsobom je 
len razenie a len razenie podlieha výkonu hlavného dozoru banských úradov. 

Deň ukončenia činností a prác súvisiacich s vystužovaním tunela definitívnou výstužou sa 
považuje za deň ukončenia vykonávania činnosti vykonávanej banským spôsobom pri razení 
tunela. Tento deň uvedie organizácia, ktorá razenie vykonávala, v ohlásení o ukončení 
vykonávania činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa § 5a ods. 4 zákona Č. 51/1988 Zb. 
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