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Výkon dozoru Hlavného 
banského úradu nad trhom

V zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je podľa § 26 písm. f) zákona Hlavný banský úrad
a obvodné banské úrady sú orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami
podľa osobitných predpisov:



1. Nariadenie  vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na 

civilné použitie na trhu.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných 

systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických 

výrobkov na trhu.

4. V zmysle  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o 

registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej 

chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 

č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH).



V zmysle § 69 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných

predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov je Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov

štátnej správy vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a vykonáva

hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona.

V zmysle § 39 ods. 1  a 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a 

o štátnej banskej správe

(1) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor

a) nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich 

základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, 

zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti,



b) nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich 

základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú bezpečnosť 

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.

(2) Hlavný dozor podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, keď činnosti a 

technické zariadenia uvedené v odseku 1 podliehajú obdobnému dozoru orgánov 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a 

telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

V zmysle  zákona č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach 

prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  s účinnosťou od 1.5.2022  je  Hlavný banský úrad a obvodné banské 

úrady organmi štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín. 



V zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na

civilné použitie na trhu Hlavný banský úrad a Obvodné banské úrady SR nevykonali žiadnu

kontrolu v roku 2021.

Nadobúdanie a odber výbušnín a výbušných predmetov rieši § 40 ods. 1-3 zákona č. 58/2014 Z.z.

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov cit: „Nadobúdanie a odber výbušnín a výbušných predmetov

(1) Výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 až F3, P1 a T1,

možno nadobúdať len na základe povolenia na odber výbušnín a výbušných predmetov, ktoré vydá

obvodný banský úrad na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby najviac na päť rokov.

(2) Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na odber bezdymového prachu určeného za

prebíjanie streliva alebo čierneho prachu na účel streľby z ručných a historických zbraní.

(3) Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje pre ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra.

(4) Povolenie podľa odseku 1 sa ďalej nevyžaduje pre oprávnenú osobu, ktorá

a) vyrába, spracúva alebo vykonáva výskum, vývoj, skúšanie alebo pokusnú výrobu výbušnín a

výbušných predmetov,

b) dováža a vyváža výbušniny alebo výbušné predmety podľa osobitného predpisu,19)

c) odoberá výbušniny alebo výbušné predmety ako vzorky určené na posudzovanie zhody.“



Hlavný banský úrad s Obvodnými banskými úradmi v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach v

rámci kontrolnej činnosti v roku 2021 vykonali celkovo 97 kontrol zameraných na výrobu, skladovanie

a používanie výbušnín, výbušných predmetov a munície. Pri uvedených kontrolách boli uložené

pokuty v správnom konaní v sume 30 000 euro a v blokové pokuty v sume 480 euro. Obvodný banský

úrad v Košiciach riešil jeden podnet na výkon trhacích prác s použitím výbušnín v lome Dubina.

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici povolil v zmysle § 7 zákon č. 58/2014 Z. z. dve vybrané

zariadenie na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (prenosne zariadenie na

likvidáciu pyroelementov vo vnútorných a vonkajších priestoroch malým napätím Roznetnica RZC 01

a modernizáciu „Plniacej linky ŠA-7“) a podľa § 39 zákona č. 58/2014 Z. z. povolil v roku 2021 jeden

druh výbušniny do podzemia .

Hlavný banský úrad a Obvodné banské úrady SR v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky

č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu vykonali celkovo 28 kontrol so

zameraním na uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh, uskladňovanie pyrotechnických výrobkov

kategórie F1, F2, F3, T1 a P1 v predajni a v príručnom sklade predajne, odbornú spôsobilosť

personálu na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 a výrobu pyrotechnických

výrobkov kategórií F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 a P2 u výrobcu PRIVATEX PYRO, spol. s r. o. Dubnica

nad Váhom. Niektoré kontroly boli vykonávané v súčinnosti so Slovenskou obchodnou inšpekciou. V

priebehu kontrol neboli uložené žiaden sankcie.



Obvodný banský úrad v Bratislave v roku 2021 Riešil dva podnety na použitie

pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 bez súhlasu obce a jeden podnet vo veci

priestupku podľa zákona o zákaze chemických zbraní ( po posúdení podania bolo

konštatované, že sa nejedná o chemickú zbraň).

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici za uvedené obdobie riešil postúpené tri spisy z

Policajného zboru SR vo veci spáchania priestupku pri použití pyrotechnických

výrobkov.

V rámci priestupkového konania boli uložené pokuty v sume 1610,- euro.

Obvodné banské úrady SR v súčinnosti s Hlavným banským úradom vykonali celkovo

11 kontrol zameraných na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o

zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s

nebezpečenstvom výbuchu. Uvedené kontroly boli vykonané u výrobcov výbušnín MSM

Nováky a.s. Nováky, ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom, Slovenské Magnezitové

Závody a.s. Jelšava, SSE s. r. o. Humenné, EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma a v

uhoľných baniach Nováky a Čáry.



Hlavný banský úrad podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,

výbušninách a o štátnej banskej správe povolil používať v podzemí v roku 2021 jedno vybrané

banské zariadenie teleskopický nakladač MANITOU MLT 625.

V zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o

registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej

chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS)

č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH) Hlavný banský úrad a Obvodné

banské úrady nevykonali v roku 2021 žiadne kontroly.

Podľa zákona č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení

niektorých zákonov Obvodné banské úrady SR v súčinnosti s Hlavným banským úradom sa

zúčastnili koordinovaných kontrol vykonaných podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii

závažných priemyselných havárií v roku 2021 organizáciách HOMERTON COMPANY, s.r.o.

Trebišov, MSM Nováky a.s. Nováky prevádzky Nováky, Sklené, Dubnica nad Váhom, Levice

Čankov, Brestovany, ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom, PRIVATEX-PYRO, s.ro. Dubnica

nad Váhom, SMZ a.s. Jelšava.



Ďakujem za pozornosť.


