
Skúšobný poriadok 

pre skúšky hlavných banských meračov a banských meračov 

č. 6184/1993 z 28. 09. 1993 

 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 výnosu 

Ministerstva hospodárstva č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a 

niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámeného pod č. 203/1993 Z. 

z.) ustanovuje:  

 

Čl. 1 

Rozsah platnosti 

 

Podľa tohto skúšobného poriadku sa postupuje pri overovaní odbornej spôsobilosti (ďalej len 

„skúšky“) hlavných banských meračov1) a banských meračov22).  

 

Čl. 2 

Náplň skúšky 

 

(1) Náplň skúšky hlavných banských meračov je uvedená v prílohe č. 1.  

(2) Náplň skúšky banských meračov je uvedená v prílohe č. 2.  

(3) V prípade zmien predpisov tvoriacich náplň skúšky podľa ods. 1 a 2 sa od ich 

účinnosti stanú náplňou skúšky tieto nové predpisy, čo musí skúšobná komisia pri skúškach 

zohľadniť.  

 

Čl. 3  

Prihláška na skúšku  

 

(1) Písomnú prihlášku na skúšku hlavného banského merača podáva organizácia, ktorá 

zamestnáva uchádzača o skúšku alebo uchádzač sám na odbor štátnej banskej správy 

Ministerstva hospodárstva SR.  

(2) Písomnú prihlášku na skúšku banského merača podáva organizácia, ktorá 

zamestnáva uchádzača o skúšku, alebo uchádzač sám miestne príslušnému obvodnému 

banskému úradu3). Miestne príslušným je obvodný banský úrad v obvode pôsobnosti, ktorého 

má organizácia sídlo. Ak prihlášku podáva uchádzač sám, príslušným je ten obvodný banský 

úrad, v obvode pôsobnosti ktorého má uchádzač trvalé bydlisko.  

                                                 
1) § 3 výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a 

niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom. 

2) § 4 výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/1993. 

3)  Vyhláška MH SR č. 333/1996 Z. z. ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov. 



 

 

(3) V prihláške sa uvedú údaje uchádzača 

a) meno, priezvisko a titul,  

b) dátum a miesto narodenia,  

c) rodné číslo,  

d) adresa trvalého bydliska,  

e) adresa zamestnávateľa.  

 

(4) K prihláške sa doloží  

a) overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,  

b) potvrdenie o odbornej praxi,  

c) rozhodnutie o prípadnej výnimke, ktoré obvodný banský úrad vydá len po 

predchádzajúcom súhlase odboru štátnej banskej správy Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v prípadoch uvedených pod písm. a) a b) pre uchádzačov 

o osvedčenie o odbornej spôsobilosti hlavného banského merača. 

 

Čl. 4  

Skúška  

 

(1) Ministerstvo hospodárstva SR - odbor štátnej banskej správy, alebo príslušný 

obvodný banský úrad určí na základe prihlášky termín skúšky spravidla do troch mesiacov od 

doručenia prihlášky. Termín skúšky sa oznámi uchádzačovi a jeho zamestnávateľovi 

najneskôr do 30 dní pred jej konaním.  

(2) Skúška sa hodnotí stupňami „prospel“ alebo „neprospel“. Výsledok skúšky sa 

uchádzačovi oznámi bezprostredne po jej vykonaní.  

(3) Ak uchádzač neprospel na skúške, môže vykonať opravnú skúšku najskôr o mesiac 

a najneskôr do šiestich mesiacov po neúspešnej skúške. Termín a rozsah opravnej skúšky určí 

skúšobná komisia spravidla v deň konania skúšky. Opravnú skúšku možno vykonať najviac 

dvakrát. Ak uchádzač neprospel ani na druhej opravnej skúške, alebo ju nevykonal v 

stanovenej lehote môže ďalšiu skúšku vykonať len na základe novej prihlášky. 

(4) O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie. 

V zápisnici sa uvedú najmä:  

a) údaje uvedené v Čl. 3 ods. 3,  

b) dátum a miesto konania skúšky,  

c) c) otázky položené na skúške a ich hodnotenie,  

d) d) celkové hodnotenie, prípadne návrh na ďalšie opatrenia podľa Čl. 4 ods. 3.  

(5) K zápisnici sa predloží prihláška na skúšku a doklad podľa Čl. 3 ods. 4.  

 

Čl. 5  

Skúšobná komisia  

 

(1) Členov komisie na skúšky hlavných banských meračov menuje riaditeľ odboru 

štátnej banskej správy Ministerstva hospodárstva SR.  



 

 

(2) Členov komisie na skúšky banských meračov menuje predseda príslušného 

obvodného banského úradu3).  

(3) Predsedom skúšobnej komisie je zástupca orgánu, ktorého vedúci komisiu 

menoval.  

(4) Skúšobná komisia má nepárny počet členov a je spravidla trojčlenná.  

(5) O hodnotení skúšky rozhoduje komisia väčšinou hlasov.  

(6) Členom skúšobnej komisie na skúšky hlavných banských meračov je spravidla 

zástupca príslušného ústredného orgánu geodézie; na skúšky banských meračov hlavný 

banský merač menovaný predsedom obvodného banského úradu.  

 

Čl. 6  

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  

 

(1) Na základe úspešne vykonanej skúšky vydá:  

a) Ministerstvo hospodárstva SR - odbor štátnej banskej správy osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti hlavného banského merača,  

b) obvodný banský úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti banského merača.  

(2) Vzory osvedčení sú uvedené v prílohe č. 3 a 4.  

 

Čl. 7 

Evidencia  

 

(1)  Ministerstvo hospodárstva SR - odbor štátnej banskej správy vedie evidenciu 

osvedčení o odbornej spôsobilosti hlavných banských meračov.  

(2)  Obvodné banské úrady vedú evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti 

banských meračov, ktoré vydali.  

(3)  Evidencia obsahuje:  

a) údaje uvedené v Čl. 3 ods. 3,  

b) dátum vykonania skúšky,  

c) dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,  

d) dátum a druh zmien vykonaných orgánmi štátnej banskej správy.  

 

Čl. 8  

Účinnosť  

 

Tento skúšobný poriadok nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.  

 

 

Ing. Jaroslav Kubečka 

minister v.r. 



 

 

Príloha č. 1  

Náplň skúšky 

na overenie odbornej spôsobilosti hlavného banského merača 

 

1. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

zákona SNR č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 20312004 Z. z., zákona 

č. 587/2004 Z. z., zákona č. 47912005 Z. z. a zákona č. 21912007 Z. z.  

2. Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v 

znení zákona SNR č. 499/1991 Zb. (úplné znenie č. 336/1992 Zb.), zákona NR SR č. 

154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 53312004 Z. z. 

3. Vyhláška SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích 

priestoroch v znení vyhlášky SBÚ č. 533/1991 Zb. a vyhlášky MH SR č. 295/1999 Z. z. 

4. Vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní 

a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v 

znení vyhlášky SBÚ č. 16/1992 Zb. a zákona č. 58/1998 Z. z. 

5. Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti 

prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí, v 

znení zákona č. 58/1998 Z. z. 

6. 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, v 

znení zákona č. 58/1998 Z. z. 

7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk 

nevyhradených nerastov, v znení zákona č. 58/1998 Z. z. 

8. Vyhláška SGÚ č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk 

z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu 

ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov, v znení vyhlášky SGÚ 

č. 3/1992 Zb.  

9. Vyhláška SGÚ č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich 

zásob v znení vyhlášky SGÚ č. 4/1992 Zb. a zákona č. 558/2001 Z. z.  

10. Výnos MH SR č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a 

niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámený pod č. 203/1993 

Z. z.), v znení zákona č. 58/1998 Z. z. 

11. Zákon č. 56912007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)  

12. Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon  

13. Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ao zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov (úplné znenie 

pod č. 3/2002  

14. Z. z..), v znení zákona č. 419/2002 Z. z. a zákona č. 173/2004 Z. z.  

15. Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 42312003 Z. z. 

16. Vyhláška ÚGKaK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

v znení vyhlášky ÚGKaK SR č. 72/1997 Z. z., vyhl. ÚGKaK SR Č. 53312001 Z. z. a 

vyhl. ÚGKaK SR č. 64712004 Z. z.  

17. Vyhláška ÚGKaK SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a 

kartografii. 



 

 

Príloha č. 2  

Náplň skúšky 

na overenie odbornej spôsobilosti banského merača 

 

 

1. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

2. Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 

v znení neskorších predpisov. 

3. Vyhláška SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích 

priestoroch v znení neskorších predpisov. 

4. Vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o 

povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským 

spôsobom v znení neskorších predpisov. 

5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania 

ložísk nevyhradených nerastov v znení neskorších predpisov. 

6. Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti 

prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí. 

7. 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. 

8. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

9. Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. 

10. Výnos MH SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej 

činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámený pod 

č. 203/1993 Z. z.). 

11. Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 

iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov. 

12. Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

13. Vyhláška ÚGKaK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

14. Vyhláška ÚGKaK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov. 

 


