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Vec 
Žiadosť o poskytnutie poradenstva v oblasti BOZP - v y j a d r e n i e  
  
 

 
Na základe žiadosti zaslanej organizáciou URANPRES spol. s r. o., s korešpondenč-

nou adresou Fraňa Kráľa 2,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 676 855 (ďalej len „organizá-
cia“) z 31. 01. 2015 doručenej na Hlavný banský úrad elektronickou poštou vo veci podania 
vyjadrenia k otázke rozsahu projektovania na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
banského projektanta, Hlavný banský úrad po preskúmaní predmetnej problematiky v rámci 
odborného poradenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pre-
vádzky (ďalej len „BOZP a BP“) podáva toto 

v y j a d r e n i e :  

Pojem „banský projektant“ bol do banskej legislatívy zavedený novelou 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.“) zákonom č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, vý-
bušných predmetov a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 
01. 06. 2014.  

Podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb. banský projektant je osoba, ktorá: 
„projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo 
činnosti vykonávanej banským spôsobom …“.  

A ďalej, ako vyplýva z § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb., banský projektant musí mať, 
cit.: „odbornú spôsobilosť, ktorá sa potvrdzuje vydaním osvedčenia, ktoré vydáva … obvodný 
banský úrad …“. 

 
Odbornú spôsobilosť vybraných zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykoná-

vanej banským spôsobom upravuje vyhláška MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na 
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti 
vykonávanej banským spôsobom (ďalej len „vyhláška č. 208/1993 Z. z.“). Z § 2 ods. 6 vy-
hlášky č. 208/1993 Z. z. vyplývajú dve skutočnosti.  

Prvou je skutočnosť, že za banského projektanta sa považuje „Pracovník, ktorý projek-
tuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti 
vykonávanej banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týka-
júcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom …“.  

 

 

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD  

Kammerhofská 25, 969 50  Banská Štiavnica  

 

 
 

tejbus
Zvýraznenie

tejbus
Zvýraznenie



 

  

2 

Druhou skutočnosťou sú požiadavky na kvalifikáciu banského projektanta, ktorou sa 
podľa § 2 ods. 1 rozumie „… požadované školské vzdelanie a požadovaná prax v príslušnom 
odbore.“ Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 208/1993 Z. z. sú požiadavky na kvalifikáciu banského 
projektanta takéto, cit.: „… musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej 
dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného sme-
ru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.“. 

Odbornú spôsobilosť banského projektanta overuje a osvedčenie vydáva obvodný ban-
ský úrad. 

 
K situácii, ktorá je uvedená v žiadosti ďalej Hlavný banský úrad uvádza, že podľa § 3 

písm. d) zákona č. 51/1988 Zb. sa  razenie tunelov považuje za činnosť vykonávanú banským 
spôsobom. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je, ok-
rem iných činností, aj pri tejto činnosti upravené vyhláškou SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonáva-
nej banským spôsobom v podzemí (ďalej len „vyhláška č. 21/1988 Zb.“). Práve z tohto vše-
obecne záväzného právneho predpisu vyplýva, konkrétne z § 5 ods. 1, že cit.: „Pred začatím 
prác alebo činností, pre ktoré je to touto vyhláškou ustanovené, musí sa vypracovať príslušná 
prevádzková dokumentácia, a to technologický postup, pracovný postup, dopravný poriadok, 
prevádzkový poriadok alebo pokyny na obsluhu a údržbu.“. Jedným z technologický postu-
pov je aj technologický postup podľa § 43 vyhlášky č. 21/1988 Zb. a tým je konkrétne „Tech-
nologický postup pre razenie a zabezpečovanie banských diel“. 

 
Z vyššie uvedeného teda vyplýva tento jednoznačný záver: 
Keďže technologický postup pre razenie a zabezpečovanie banských diel, v tomto 

konkrétnom prípade pre razenie tunela, je prevádzkovou dokumentáciou, je preto dokumentá-
ciou týkajúcou sa činnosti vykonávanej banským spôsobom, ktorú môže vypracovať jedine 
osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti banského projektanta. 

 
K pojmu „projektant“, ktorý je uvedený v § 2 ods. 6 vyhlášky č. 208/1993 Zb. a pojmu 

„banský projektant“, ktorý je uvedený v § 5 ods. 3 bod d) zákona č. 51/1988 Zb. Hlavný ban-
ský úrad na vysvetlenie a za účelom odstránenia prípadných pochybností uvádza, že ide o tú 
istú osobu, resp. o tú istú odbornú spôsobilosť s tým, že pojem „projektant“ vo vyhláške 
č. 208/1993 Z. z. bol novelizovaný pojmom „banský projektant“ zo zákona č. 51/1988 Zb. 
a keďže zákon má vyššiu právnu silu, od 01. 06. 2014 sa používa len pojem „banský projek-
tant“. Ide teda o tzv. nepriamu novelu vyhlášky č. 208/193 Z. z. zákonom č. 51/1988 Zb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 
predseda úradu      
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