
Vás pozývajú na 
VII. odborný seminár SZVK 

so zameraním na uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov 
na zaistenie BOZP a BP 

a aktuálnych ďalších predpisov súvisiacich s BČ a ČVBS, 
v nadväznosti na praktické skúsenosti z týchto činností, 

ktorý sa koná pod záštitou predsedu Hlavného banského úradu. 

7.4.2016

Vyhne - Hotel Sitno

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
a

7 44 22010166



ZAMERANIE ODBORNÉHO SEMINÁRA

Seminár je cielene zameraný na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pre-
vádzky pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Úlohou seminára 
je poukázať na konkrétnych prípadoch, na najčastejšie porušovanie predpisov zo strany ťažobných 
organizácií a tým prispieť najmä k zníženiu úrazovosti. 

Časť prednášajúcich poukáže aj na ďalšie  opakujúce sa nedostatky z praxe, zo strany ťažobných 
organizácií v súvislosti s vykonávaním BČ a ČVBS.

Seminár je určený pre vedúcich lomov, vedúcich baní, zmenových technikov a ďalších technikov 
a manažérov zúčastnených na banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

ODBORNÍ GARANTI

Za HBÚ: 
JUDr. Ing. KÚKELČÍK Peter - predseda HBÚ

Ing. VESELÉNYI Erich
Ing. TEJBUS Vladimír, CSc.

Hlavný banský úrad, 
Kammerhofská 25, 969 50  Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 678 22 11

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Kancelária SZVK, Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice

Odborný garant za SZVK:
Ing. DUDA Eduard

Kancelária SZVK, Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice
Mobil: +421 911 925 265

e-mail: kancelariaszvk@intas.sk



ODBORNÝ PROGRAM

8.00 - 9.00 Prezentácia účastníkov

9.00 - 9.30 Otvorenie seminára
Ing. Peter Gajdzica – predseda SZVK
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – predseda HBÚ 

9.30 - 12.30 Odborné prednášky - I. blok
• Aktuálny stav banských a súvisiacich predpisov.
 JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu, Banská Štiavnica
• Baníctvo na Slovensku v roku 2015 – zo správy o činnosti banských úradov.
 Ing. Vladimír Tejbus, CSc., vedúci oddelenia banskej bezpečnosti, Hlavný banský úrad

10.45 - 11.00 Prestávka na občerstvenie
• Vybrané poznatky z prešetrovania sťažností vo vzťahu k využívaniu ložísk nerastov.
 Ing. Erich Veselényi, vedúci kancelárie predsedu Hlavného banského úradu
• Príprava zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 Ing. Štefan Tóth, ústredný banský inšpektor, Hlavný banský úrad
• Vývoj pracovnej úrazovosti v obvode pôsobnosti OBÚ v Bratislave za rok 2015.
 RNDr. Peter Mikula, vedúci oddelenia banskej bezpečnosti, Obvodný banský úrad, Bratislava

DISKUSIA
12.30 - 13.30 Obedňajšia prestávka

13.30 - 17.00 Odborné prednášky - II. blok
• Vedenie banskomeračskej dokumentácie z pohľadu Banského zákona a Výnosu MH SR č. 1/1993.
 Ing. Zoltán Nagy, obvodný banský inšpektor, Obvodný banský úrad, Bratislava
• Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 93/1985 Zb. 
 o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály 
 a časté nedostatky zistené v súvislosti s touto vyhláškou pri inšpekčnej činnosti v organizáciách.
 Ing. Marek Forrai, obvodný banský inšpektor, 
 vedúci oddelenia banskej bezpečnosti, Obvodný banský úrad, Košice
• Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
 pri používaní pracovných prostriedkov – poznatky z praxe.
 Ing. Bohumil Néč, predseda Obvodného banského úradu, Prievidza
• Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd – Havarijný plán.
 Ing. Jozef Jalčovík, obvodný banský inšpektor, Obvodný banský úrad, Košice

15.00 - 15.15  Prestávka na občerstvenie
• BOZP – ochrana práce, pracovný úraz, zodpovednosť, odškodnenie, miera zavinenia.
 Ing. Antonin Baffi, predseda Obvodného banského úradu, Spišská Nová Ves
• Technické zariadenia po nadobudnutí účinnosti zmeny zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
 výbušninách a o štátnej banskej správe vykonanej zákonom č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, 
 výbušných predmetoch a o munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Ing. Vincent Spišák, vedúci oddelenia bezpečnosti, Obvodný banský úrad, Spišská Nová Ves
• Vývoj pracovnej úrazovosti v úradnom obvode OBÚ v Spišskej Novej Vsi za roky 2011 – 2015.
 Ing. Milan Bencko, obvodný banský inšpektor, Obvodný banský úrad, Spišská Nová Ves
• Vnútorné a vonkajšie príčiny úrazov.
 Ing. Miroslav Mozga, obvodný banský inšpektor, Obvodný banský úrad, Banská Bystrica 
• Poznatky z kontrol dodržiavania predpisov pri prevádzke zásobníkov na sypké hmoty.
 Ing. Ľudovít Ružička, obvodný banský inšpektor, Obvodný banský úrad, Banská Bystrica

17.00  Diskusia k prednáškam a záver



ORGANIZAČNÉ POKYNY

MIESTO KONANIA:
 Hotel SITNO, Vyhne č. 103, 966 02
 Tel.: 00421 908 920 016
 Tel.: 00421 45 677 21 87
 e-mail: recepcia@hotelsitno.sk

TERMÍN KONANIA: 7. apríl 2016

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Účastnícky poplatok pre 1 osobu je stanovený dohodou v zmysle Vyhlášky č. 18/96 Z. z. o cenách 
a zahŕňa náklady na 1 osobu (organizačné náklady, zborník prednášok, občerstvenie počas 
prednášok a obed).

PRIHLÁSENIE ÚČASTI:
Záväznú prihlášku s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku a poplatku za stravu žiadame 
zaslať najneskôr do 31.3.2016 na kontaktnú adresu a výnimočne aj za hotovosť v deň konania 
seminára:

 EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
 ul. Hlinská č. 40, 011 18 Žilina
 Tel.: +421 41 51 71 796
 e-mail: lucia.slepecka@eurovia.sk

VLOŽNÉ:
 Členovia SZVK: 70,- EUR /osoba
 Ostatní účastníci: 110,- EUR /osoba

Slovenské združenie výrobcov kameniva, ako organizátor tohto seminára nie je platcom DPH.
Daňový doklad bude účastníkom odovzdaný pri prezentácii 7.4.2016.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Cestovné si účastníci hradia sami.

UBYTOVANIE: 
Ubytovanie nie je organizátormi odborného seminára zabezpečené.

OBČERSTVENIE: 
Bude podané v rámci seminára.


