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ABSTRAKT 
Práca v banskej činnosti je namáhavá a riziková, z tohto dôvodu bol v minulosti výskyt pracovných úrazov  
pomerne vysoký. V súčasnosti je snaha o elimináciu potenciálnych rizík a zlepšovanie pracovného prostredia, 
napriek tomu dochádza k pracovným úrazom.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: riziko, pracovný úraz, bezpečnosť a ochrana zdravia v banskej činnosti , osobné ochranné 
a pracovné prostriedky 
 
ABSTRACT 
Mining work is difficult and risky, for this reason the incidence of occupational accidents was relatively high in 
the past. Nowadays there is an effort to eliminate potential risks and improving the work environment, even 
though there are still work accidents. 
 
 
KEY WORDS: risk, work-related accident, health and work safety at mining activity, personal protective 
equipment and work 
 
 
 
Úvod 
 
Vytvorenie predpokladov k plynulému zásobovaniu národného hospodárska a obyvateľstva uhlím vyžaduje 
rozširovať súčasné a otvárať nové ťažobné kapacity v Slovenskej republike. Tým je podmienené aj 
sprístupňovať časti ložiska, kde sú zložitejšie geologické a technické podmienky, čo má tiež vplyv na pracovné 
podmienky a zvyšuje požiadavky na BOZP, kde následne nastávajú zhoršené banské geologické a technické 
podmienky na jednotlivé pracoviská, ktoré nepriaznivo pôsobia na zdravotný stav banských pracovníkov. 
Nepriaznivé pôsobenie pracovného prostredia na zdravotný stav je dané rozsiahlou radou vplyvov. Napríklad 
vysoké prašné zaťaženie, množstvo a veľkosť prachu a dĺžky expozície vystavených pracovníkov tejto záťaže 
a tiež nadmerné vibrácie, najčastejšie pri vŕtacích prácach a prácach s pneumatickými  nástrojmi hlučnosti, ďalej 
ešte tepelno-klimatické a vlhkostné podmienky pracovísk, veľkosť a jednotvárnosť pracovnej záťaže, nedostatok 
osvetlenia, intenzitu pracovného procesu a nakoniec aj vplyv dlhodobého stresu v podzemných podmienkach.  
Negatívne, nežiaduce a nečakané javy sa vyskytujú vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti. Nekoncentrujú sa 
výhradne len na jednu skupinu objektov. Sú súčasťou života spoločnosti.1 
Ochranu pred týmito negatívnymi pôsobiacimi vplyvmi je nutné riešiť v prvom rade už v počiatočnej fázy 
projektového riešenia banských prevádzok a pri riešení konštrukcii banských strojov a zariadení . 
Na elimináciu tohto nepriaznivého pôsobenia pracovného prostredia a na zdravotný stav banských pracovníkov 
má značný vplyv vek a fyzická i psychická odolnosť baníkov, ďalej úroveň životosprávy, kvalita výživy, pitného 
režimu a podobne. Nemožno zanedbať ani zdravotný stav pracovníkov pred nástupom do rizikového pracovného 
prostredia, ako aj úroveň celého systému zdravotnej prevencie, rehabilitácie pracovnej schopnosti baníckych 
pracovníkov. Veľmi dôležitú úlohu hrá úroveň preventívnych opatrení priamo v pracovnom procese proti 

                                                 
1 RUSKO, M., 2006. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - Bratislava: VeV et Strix, Edícia EV-7, Prvé vydanie, ISBN 80-
969257-9-2, 389 s. 
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poškodeniu zdravia baníkov, tzn. vytváranie optimálneho pracovného prostredia, zodpovedajúceho hygienickým 
a bezpečnostným požiadavkám. Zaisťovať bezpečnú prevádzku a zdravotne optimálne pracovné prostredie je 
jednou zo základných povinností podniku. 2 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Ak sa objekty ľubovoľnej činnosti alebo samostatné činnosti (napr. stroje a strojné systémy, materiály, 
výrobné technológie, rôzne pracovné činnosti) vyznačujú tým, že môžu spôsobiť neočakávaný negatívny jav 
(napr. poškodenie človeka alebo majetku), ide o nebezpečenstvá alebo nebezpečné činnosti 3. 
Základné pojmy v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

 Bezpečnosť práce -  možno charakterizovať ako stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, 
že pri dodržaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a 
pod.) vzťahujúcich sa na príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných 
vonkajších vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, 
poškodenia alebo zničenia ichmajetku. 4 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je spojenie dvoch samostatných či oddelených opatrení 
s cieľom predchádzať vzniku pracovných úrazov. Pokiaľ bezpečnosť pri práci predstavuje súbor 
preventívnych opatrení s cieľom predchádzať vzniku pracovných úrazov, ochrana zdravia pri práci 
predstavuje súbor opatrení s cieľom predchádzať vzniku chorôb z povolania 5 

 Požiadavka bezpečnosti a zdravia pri práci - je súbor technických a iných požiadaviek určených na 
základe nových poznatkov vedy a techniky, ktorých realizácia pri projekcii, konštrukcii, výrobe, 
inštalácii, prevádzke technických zariadení zaisťuje bezpečnosť a zdravie pri práci. 6 

 Prevencia poškodenia zdravia - je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých 
oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a 
faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z 
práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnanca. 7 

 Prevádzkovo-zabezpečovací systém - súbor meracích a kontrolných prvkov vrátane potrebných 
ovládacích, prípadne iných častí zariadení, ktoré nepretržite alebo v určených intervaloch kontrolujú 
bezpečnú prevádzku daného zariadenia a zaisťujú jeho vypnutie za vopred určených podmienok alebo 
za stavu, kedy by mohlo dôjsť k poškodeniu daného zariadenia v dôsledku prekročenia, prípadne 
podkročenia určených hodnôt. 8 

 Nebezpečenstvo  
o je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia,  ktoré môžu 

spôsobiť škodu na zdraví zamestnanca. 9 
o vlastnosť objektu spôsobiť neočakávaný negatívny jav je tzv. latentná vlastnosť objektu 10;  
o Vlastnosť chemických látok vyvolať v určitom množstve škodlivý účinok na zdravie človeka 

alebo na životné prostredie. Je to vlastnosť viazaná na druhú látku, ktorá sa prejaví až vtedy, 
ak je človek alebo ekosystém exponovaný. Ide napr. o  toxicitu, bioakumulovateľnosť, 
ekotoxicitu látok, či ich schopnosť migrovať do podzemných alebo povrchových vôd 11. 

 Ohrozenie – je situácia v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené. 12 

                                                 
2 HALFAR, Ervín. 1985. Rozbor ozdravných opatření na dúlním podniku. ln: Ochrana  člověka pri práci v dolech 1985. Ostrava: ČSVTS 
Ostrava, 206 – 207.  
3 SINAY, J. - MAJER, I. - ORAVEC, M. - PAČAIOVÁ, H. - SLOBODA, A., 1997. Riziká technických zariadení: Manažérstvo rizika. 
Košice :  Technická univerzita v Košiciach.  ISBN 80-967783-0-7, 212 s. 
4 BALOG, K., TUREKOVÁ, I. 2006. Základné pojmy. In: Inžinierstvo pracovného prostredia. Bratislava: STU, s. 8 – 11. ISBN 80-227-
2574-9 
5 SABO, Milan. 2001. Bezpečnosť práce. Bratislava: STU. ISBN 80‐227-1540-9  
6 BALOG, K., TUREKOVÁ, I. 2006. Základné pojmy. In: Inžinierstvo pracovného prostredia. Bratislava: STU, s. 8 – 11. ISBN 80-227-
2574-9 
7 Zákon č.124/ 2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
8 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej 
činnosti a činnosti vykonávanej   banským spôsobom v podzemí 
9 Zákon č.124/ 2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
10 SINAY, J. - MAJER, I. - ORAVEC, M. - PAČAIOVÁ, H. - SLOBODA, A., 1997. Riziká technických zariadení: Manažérstvo rizika. 
Košice :  Technická univerzita v Košiciach.  ISBN 80-967783-0-7, 212 s. 
11 MAJERNÍK, M. - MESÁROŠ, M. – MIHOK, J. – BOSÁK, M., 2005. Manažérstvo environmentálnych aspektov a rizík. Košice : Žilinská 
univerzita v Žiline, 348 s. 
12 Zákon č.124/ 2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Ohrozenie sa môže týkať humánneho faktoru (osôb), ako aj materiálneho faktoru (okolitých objektov) 13. 
 
Škodliviny v pracovnom prostredí  
 
Organizácia je povinná na pracoviskách merať škodliviny hlavne prach, hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie 
a plynné škodliviny. Ak je zistené, že na pracovisku sú prekročené najvyššie prípustné koncentrácie alebo 
hodnoty škodlivín je organizácia povinná neodkladne vykonať opatrenia na odstránenie tohto stavu. Ak sa tento 
stav nedá technicky vykonať, je organizácia povinná odvolať pracovníkov z postihnutej oblasti alebo ak je to 
možné vybaviť pracovníkov OOPP, prípadne ochranu zdravia a života pracovníkov zabezpečiť inak kľudové 
prestávky, protihlukové kabíny, oddelenie pracovníka od zdroja škodlivín. 14 
 

Ochrana pred účinkami škodlivej prašnosti 
Pre znižovanie koncentrácie prachu v ovzduší je organizácia povinná technickými prostriedkami 
a) znižovať množstvo prachu vznikajúceho pri technologických procesoch, 
b) zneškodňovať prach pri zdroji jeho vzniku (odsávaním, skrápaním a pod.), 
c) znižovať koncentráciu prachu v ovzduší účinným spôsobom (vetraním, filtráciou, skrápaním a pod.). 15 
 

Ochrana proti chladu a vlhku 
Na ochranu pracovníkov proti chladu a vlhku musí byť vstup do podzemia po ukončení výstavby bane na 
dobývanie výhradného ložiska spojený so šatňami a lampárňou krytou chodbou. Na ochranu pracovníkov pred 
účinkami prievanu a nízkej teploty musia sa v podzemí, najmä na náraziskách zriadiť čakárne. Veľkosť čakární 
musí byť úmerná počtu pracovníkov, pre ktorých sú určené. Na pracovisku i pri doprave na pracovisko a späť 
musia sa pracovníci chrániť technickými prostriedkami pred kvapkajúcou vodou, prípadne nepriaznivými 
poveternostnými vplyvmi; kde to nemožno zabezpečiť, musia byť pracovníci vybavení osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami. 16 
 
Zloženie banského ovzdušia 

 
V banských dielach, v ktorých sa zdržujú alebo môžu zdržiavať pracovníci, musí banské ovzdušie obsahovať 
objemovo najmenej 20 % kyslíka a koncentrácia ďalej uvedených plynných škodlivín nesmie prekročiť tieto 
hodnoty (tab.1): 
 

Tab. 1 Zloženie banského ovzdušia [5] 
Kysličník uhoľnatý (CO) 0,03% 
Kysličník uhličitý ( ) 1,0% 

Kysličníky dusíka 
(nitrózne plyny) 

(NO + ) 0,00076% 
 

Sírovodík   0,00072% 
 
Pracovať v banskom ovzduší s koncentráciou kysličníka uhoľnatého do 0,013 % sa môže za predpokladu, že 
priemerná koncentrácia kysličníka uhoľnatého za osemhodinovú alebo kratšiu pracovnú smenu neprekročí 
hodnotu uvedenú v odseku 1 a po celý čas práce sa bude kontinuálne merať koncentrácia kysličníka uhoľnatého 
v banskom ovzduší. Vedúci organizácie alebo ním poverený pracovník môže na prechodný čas povoliť zníženú 
koncentráciu kyslíka až do 19 % a zvýšenú koncentráciu kysličníka uhličitého až do 1,5 %, avšak súčasne je 
povinný nariadiť opatrenia na odstránenie tohto stavu. Koncentrácia metánu v banskom ovzduší tých banských 
diel, v ktorých sa zdržujú alebo môžu zdržiavať pracovníci, nesmie byť väčšia ako 1 %. Iba v miestach, ktoré sú 

                                                 
13 SINAY, J. - MAJER, I. - ORAVEC, M. - PAČAIOVÁ, H. - SLOBODA, A., 1997. Riziká technických zariadení: Manažérstvo rizika. 
Košice :  Technická univerzita v Košiciach.  ISBN 80-967783-0-7, 212 s. 
14 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane   zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej  banským spôsobom v podzemí 
15 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane   zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej  banským spôsobom v podzemí 
16 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane   zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej  banským spôsobom v podzemí 
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mimo účinného dosahu vetracieho prúdu, je dovolená miestna koncentrácia metánu do 2 %, musia sa však 
vykonať nevyhnutné opatrenia na odstránenie tohto stavu. 17 
 
Povinnosti podniku vykonávajúci banskú činnosť 
 
Konkrétne povinnosti podniku, ktorý vykonáva banskú činnosť mu stanovuje tzv. banský zákon a tiež vyhláška 
Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej 
činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.  
 

Vstup do objektov a na pracoviská  
Vstup do objektu bane, prevádzkového zariadenia bane, pracoviska bane a tiež aj povrchového objektu bane 
môžu len povolané osoby. Ústia banských diel na povrch sa musia zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb 
tak, aby nebol znemožnený odchod pracovníkov z bane pri nebezpečenstve. Vstup do banských diel 
vyznačených zákazom vstupu je zakázaný. Ak je to potrebné, môže sa do nich vstúpiť len na písomný príkaz.  
Do objektov a na pracoviská bane nesmú vstupovať osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných látok. Vstup na pracovisko je dovolený len pracovníkom určeným na prácu, kontrolu alebo dozor na 
tomto pracovisku ďalším osobám, len v sprievode určeného pracovníka. Každý, kto vstupuje do banského diela, 
musí mať banské osobné svietidlo, seba záchranný prístroj, ochrannú prilbu a ostatné potrebné OOPP. Pred 
prvým pridelením seba záchranného prístroja sa musí každý s ním oboznámiť a precvičiť v jeho používaní. 
Precvičenie sa musí opakovať minimálne raz za 2 roky. 18 
 

Oboznámenie pracovníkov s bezpečnostnými predpismi 
Organizácia je povinná oboznámiť pracovníkov, ktorí prácu projektujú, riadia, kontrolujú a vykonávajú s 
osobitnými predpismi, na ktoré sa táto vyhláška odvoláva, s ďalšími predpismi na zaistenie bezpečnosti práce a 
prevádzky a rozhodnutiami orgánov štátnej banskej správy, a to minimálne v rozsahu potrebnom pre výkon ich 
funkcie. Lehoty opakovaného oboznámenia pracovníkov s týmito predpismi určí vedúci organizácie. 
Organizácia je povinná umožniť pracovníkom nazerať do týchto predpisov a podať im na ich požiadanie 
potrebné vysvetlenie. Novoprijatí pracovníci musia absolvovať teoretické i praktické školenia podľa osnov 
vydaných vedúcim organizácie a vykonať skúšku. Teoretické školenie pracovníkov, ktorí majú pracovať v 
podzemí a ktorí doteraz v podzemí nepracovali alebo ktorí takúto prácu prerušili na dobu dlhšiu ako 2 roky, musí 
trvať najmenej 24 vyučovacích hodín, pre pracovníkov na povrchových pracoviskách najmenej 8 vyučovacích 
hodín. 19 
 
Povinnosti pracovníkov  
 

Pracovníci sú povinní :  
 pred začatím práce a počas nej overovať bezpečnostný stav pracoviska. Pri ohrození musia zastaviť 

prácu a oznámiť to predákovi. 
 používať pridelené OOPP, pri práci postupovať podľa prevádzkovej dokumentácie a predpisov na 

zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky a voliť také pracovné postupy, ktoré sú v súlade so zásadami 
bezpečnej práce. Nesmú bez príkazu nič meniť na prevádzkových, bezpečnostných, požiarnych, 
hygienických a iných zariadeniach. Používať a obsluhovať môžu len tie stroje a zariadenia, náradie a 
pomôcky, ktoré im boli pre ich prácu určené. 

 dodržiavať pokyny vyplývajúce z bezpečnostných označení, výstražných signálov a upozornení. Sú 
povinní uposlúchnuť tiež pokyny hliadok zabezpečujúcich bezpečnostný okruh (pri trhacích prácach a 
pod.). 

 vzdialiť sa zo svojho pracoviska len so súhlasom predáka alebo dozorného orgánu, okrem naliehavých 
prípadov ako napríklad nevoľnosť, náhle ochorenie, úraz a pod. Odchod z naliehavých dôvodov sú 
povinní čo najskôr vhodným spôsobom ohlásiť predákovi a dozornému orgánu alebo dispečerovi. 20 

                                                 
17 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane   zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej  banským spôsobom v podzemí 
18 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane   zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej  banským spôsobom v podzemí 
19 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane   zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej  banským spôsobom v podzemí 
20 Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 
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Každý, kto spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy ľudí alebo spôsobiť 
prevádzkovú nehodu (haváriu) alebo poruchu technického zariadenia, prípadne príznaky takého nebezpečenstva, 
je povinný, ak nemôže nebezpečenstvo odstrániť sám, oznámiť to ihneď dozornému orgánu alebo dispečerovi, 
prípadne inšpekčnej 
službe a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené. 21 
 
Povinnosti organizácie pri mimoriadnych udalostiach  
 
Okrem povinností uložených osobitným predpisom je organizácia povinná bezodkladne ohlásiť príslušnému 
obvodnému banskému úradu aj závažné udalosti a nebezpečné stavy 

 mimoriadne udalosti pri použití výbušnín vrátane priotrávenia sa výbuchovými splodinami, 
 mimoriadne udalosti na ťažných zariadeniach, podstavníkoch pre jazdu na lane a lanovkách,  
 mimoriadne udalosti pri používaní vyhradených technických zariadení, 
 banské požiare, výskyt kysličníka uhoľnatého v koncentrácii väčšej ako 0,013 % a požiare objektov 

na ústiach úvodných banských diel a skladov výbušnín, 
 zapálenia a výbuchu metánu a uhoľného prachu, 
 zaplynenie používaných banských diel, ktoré trvá dlhšie ako jednu smenu, a výskyt fúkača 
 prietrže hornín, uhlia a plynov, 
 banské otrasy, 
 závaly v banských dielach, ak sa predpokladá ich zmáhanie dlhšie ako 24 hodín, 
 prievaly vôd a bahnín (zvodnelých hornín), 
 únik rádioaktívnych a iných priemyselných odpadov uložených v podzemných priestoroch, 
 hľadanie nezvestnej osoby, 
 úmrtie osoby v objekte alebo na pracovisku organizácie.  

 
Závažné udalosti a nebezpečné stavy je organizácia povinná vyhodnocovať a evidovať. 
 
 
Záver 
 
Pri každej pracovnej činnosti je riziko pracovného úrazu a to aj napriek neustálemu úsiliu ich eliminovať.  
Úrazovosť pri práci v banskej činnosti je zapríčinená podmienkami pracovného  prostredia a samotným 
charakterom práce. Na pracovníkov čaká nielen v rámci pracovnej činnosti,  ale aj napríklad pri presunoch, 
nebezpečenstvo úrazu a preto je dôležité dodržiavať správne pracovné postupy a presuny po pracoviskách. 
V praxi je potrebné dôsledne dbať na dodržiavanie prevádzkových predpisov, permanentne aktualizovať 
príslušnú dokumentáciu. Toto je základnom efektívnosti bezpečnosti práce v banskej činnosti, nakoľko banské 
predpisy boli  často odozvou na závažné banské úrazy. 
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