
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady      

Národný program dohľadu nad trhom - všeobecný a sektorový program


Predmetom trhového dohľadu sú podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov (ďalej len „cit. zákon“) najmä 
	výbušniny a pyrotechnické výrobky - § 21 až § 36i,

vyhradené technické zariadenia – zdvíhacie. elektrické, tlakové, plynové  - § 8a
vybrané banské stroje a zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami - § 8c

Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami

	(1) Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami (ďalej len "vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami") sú zariadenia, ktoré pred ich uvedením do prevádzky nepodliehajú posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu. 
 
	(2) Vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami, sú
a)	stroje a zariadenia na výrobu výbušnín,
b)	banské bezkoľajové stroje so spaľovacím motorom alebo elektrickým pohonom používané v podzemí,
 c)	analyzátory, indikátory a detektory na zisťovanie zložiek banského ovzdušia vrátane ich príslušenstva, určené do podzemia,
d)	dýchacie a oživovacie prístroje pre banskú záchrannú službu vrátane ich príslušenstva,
e)	sebazáchranné prístroje, 
f)	hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia, alebo hasiace systémy iné ako stabilné hasiace zariadenia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, elektrická požiarna signalizácia, alebo iná signalizácia ohlasujúca požiar, ako elektrická signalizácia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, ak sú určené do podzemia,
 g)	osobné svietidlá určené do podzemia,
 h)	prístroje a prostriedky zabezpečujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí okrem nadprúdových ochrán.

Kontaktná osoba : Mgr. Ing. Vladimír Nárožný

Vnútroštátna štruktúra : Hlavný banský úrad a 5 obvodných banských úradov v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prievidzi a Spišskej Novej Vsi, sú orgánmi hlavného dozoru 

Počet pracovníkov :  Celkový počet – 82, z toho 56 banských inšpektorov, všetci sú vybavení IT

Proaktívna kontrola :  Riadi a vykonáva sa najmä podľa Plánu hlavných úloh pre každý daný rok.

Reaktívna kontrola :   Sa vykonáva  ako následná kontrola, zisťujúca odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou. Kontroly vykonávané v súvislosti s pracovným úrazom, haváriou alebo mimoriadnou udalosťou.
Kontroly sú vykonávané podľa interného metodického postupu pre výkon  inšpekčnej činnosti.

Priorita :   Vysoká priorita sa prikladá oblasti výbušnín a pyrotechnických výrobkov, ako výrobkom s potencionálne najväčším stupňom rizika pri ich výrobe, manipulácii a používaní.

Hodnotenie rizika :  Orgány hlavného dozoru vykonávajúce trhový dohľad vyžadujú od dozorovaných organizácií aby mali vypracované hodnotenie rizika, pri činnostiach spojených s výbušninami, pyrotechnickými výrobkami a technickými zariadeniami. Základom je riziko výrobkov a riziko spôsobu nakladania s týmito výrobkami.

Spolupráca :   Na horizontálnej úrovni  sa realizuje najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti výbušnín a pyrotechnických výrobkov.

Obdobie :   Špecifické ročné podľa Plánu hlavných úloh a zároveň všeobecné dlhodobé podľa  všeobecných plánov inšpekčnej činnosti.

Informovanie relevantných strán :  Informačné tabule jednotlivých úradov, webovská stránka Hlavného banského úradu.




sektorový Národný program dohľadu nad trhom (Sektorový NMSP)
Členský štát: SR
Orgán dohľadu: Hlavný banský úrad 	+ 5     obvodných banských úradov      																		                    																Plánované na: 2010
Osoby zodpovedné za Sektorový NMSP:
e-mailová adresa: hbu@hbu.sk; obuba@obu.sk;obubb@mail.t-com.sk;obuke@isternet.sk; obupd@obu.sk; obusnv@obu.sk

Číslo aplikovateľnej legislatívy EÚ
Sektor
Opis výrobku, alebo kategórie
Typ monitorovania
Monitorovacia motivácia
Monitorovacia aktivita
Priorita
Obdobie, alebo dátum začiatku
Rozvoj
Výstupy, alebo ďalšie iniciatívy
Všeobecnosti o vedúcom projektu
Directive 93/15/EEC
Výbušniny pre civilné účely
Výbušné  látky alebo predmety podľa zák. č.163/2001 Z.z.
- reaktívne






Sťažnosti 
-vlastný odhad situácie na trhu 
-podnet z iného dozorného orgánu
-administrácia povolení:
- súhlas na výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín, výrobu a spracúvanie výbušnin vydáva Hlavný banský úrad
- povolenie pre nadobúdanie výbušnín vydáva obvodný banský úrad
- povolenie trhacích prác – obvodný banský úrad
- rozhodnutie o umiestnení skladu výbušnín vydáva pri banskej činnosti pod povrchom obvodný banský úrad
- stavby skladov výbušnín, ich zmeny a užívanie, zrušenie alebo odstránenie povoľuje obvodný banský úrad
- vnútroštátna preprava výbušnín sa riadi osobitnými predpismi napr. zákonom o cestnej doprave
- cezhraničnú prepravu výbušnín (export, import, tranzit) povoľuje MH SR

Vysoká
4Q


Kontaktná osoba

e-mail ...
Directive 93/15/EEC
Výbušniny pre civilné účely
Výbušné  látky alebo predmety podľa zák. č.163/2001 Z.z.
reaktívne


-kontrola činnosti obv. banských úradov v oblasti  výbušnín






Directive 93/15/EEC
Výbušniny pre civilné účely
Výbušné  látky alebo predmety podľa zák. č.163/2001 Z.z.
proaktívne

-monitorov. trhu v spolupráci so SOI





Directive 2007/23/EC
Pyrotechnické 
výrobky
Pyrotechnické výrobky typu: 
-obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely (podtrieda T0, T1 a T2) alebo zábavnú a oslavné účely (triedy I, II, III, IV)
reaktívne

Monitorovanie trhu a uskladňovania, administratívna kontrola dokladov 
- na výrobu pyrotechnických výrobkov vydáva súhlas Hlavný banský úrad
- ohňostrojné práce pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy IV povoľuje obvodný banský úrad
- cezhraničnú prepravu pyrotechnických výrobkov  (export, import, tranzit) povoľuje MH SR
- skladovanie  a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcukontroluje Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady

Vysoká
4Q



Directive 2007/23/EC
Pyrotechnické 
výrobky
Pyrotechnické výrobky typu: 
-obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely (podtrieda T0, T1 a T2) alebo zábavnú a oslavné účely (triedy I, II, III, IV)
reaktívne

- Hlavný banský úrad preveruje činnosť 
Kontrola práce obvodných banských úradov vo veci prehliadok a skúšok technických zariadení
v oblasti pyrotechnických výrobkov





ATEX
Technické zariadenia a ochranné systémy
Skupina zariadení a ochranných systémov vzťahujúca sa na zariadenia, ktoré
sú určené na použitie v podzemných baniach,
a na tie časti ich povrchových inštalácií, ktoré
sú vystavené nebezpečenstvu výbušných plynov a/alebo horľavých pár
- reaktívne
- proaktívne

Hlavný banský úrad preveruje činnosť Kontrola práce obvodných banských úradov úradov vo veci prehliadok a skúšok technických zariadení
v oblasti techncických zariadení a ochranných systémov určených do výbušných prostredí
Vysoká
4Q




























