MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo spisu: 2053/2007-1000-3400

S M E R N I C A č. 7/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 9. októbra 2007
o udeľovaní čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky
zamestnancom v odvetviach baní, naftového priemyslu,
hutníctva a ťažobného priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode
s Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej
republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky
a Slovenskou banskou komorou ustanovuje:
Čl. 1
Pri príležitosti celoštátnych osláv Dňa baníkov, naftárov, hutníkov a geológov (ďalej
len „Deň baníkov“), pri príležitosti životných jubileí a pri iných výnimočných udalostiach
môže minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) udeliť čestný odznak
ministra hospodárstva (ďalej len „čestný odznak“) zamestnancom v odvetviach baníctva,
naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu (ďalej len „zamestnanec“), členom
baníckych spolkov (ďalej len „spolok“) a iným právnickým osobám a fyzickým osobám
vrátane zahraničných za prínos pre uvedené odvetvia, a to:
a)
b)
c)
d)

„Za pracovnú vernosť“,
„Za pracovnú obetavosť“,
„Vzorný záchranár“,
„Za zachovanie tradícií“.
Čl. 2

Na navrhnutie za kandidáta na udelenie čestného odznaku podľa čl. 1 sa ustanovujú
tieto podmienky:
a) pre zamestnanca
1. „Za pracovnú vernosť“ – odpracovanie najmenej 20 rokov v odvetví ťažby a úpravy
nerastov alebo výroby kovov,

2. „Za pracovnú obetavosť“ – odpracovanie najmenej 15 rokov v odvetví ťažby a úpravy
nerastov alebo výroby kovov alebo za mimoriadny pracovný čin alebo významné
zásluhy pre odvetvie,
3. „Vzorný záchranár“ – aktívna záchranárska činnosť trvajúca 10 rokov alebo mimoriadne
zásluhy pri záchrane ľudského života, majetku alebo pri závažných prevádzkových
nehodách,
b) pre členov spolkov a Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a združení
propagujúcich históriu baníctva, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu
v rámci rozvoja cestovného ruchu (ďalej len „združenia“),
„Za zachovanie tradícií“ - členstvo v rámci združenia minimálne dva roky a aktívne
podieľanie sa na udržiavaní tradícií.
c) pre iné právnické osoby a fyzické osoby vrátane zahraničných
„Za zachovanie tradícií“ - mimoriadny prínos pre propagáciu odvetví baníctva, naftového
priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu.
Čl. 3
(1) Počet návrhov na vyznamenanie je limitovaný takto:
a) zamestnávatelia do 700 zamestnancov
1 návrh,
b) zamestnávatelia do 1 200 zamestnancov 2 návrhy,
c) zamestnávatelia nad 1 200 zamestnancov 3 - 9 návrhov.
(2) V kalendárnom roku môže združenie navrhnúť najviac piatich svojich členov, ktorí
spĺňajú podmienky uvedené v čl. 2 písm. b) na udelenie čestného odznaku.
(3) Na celoštátnych oslavách sa spravidla udeľuje 30 čestných odznakov.
Čl. 4
Čestný odznak je vyhotovený z bronzu. Má tvar kruhu s priemerom 35 mm. V strede
kruhu je banícka pavéza, na ktorej sú umiestnené prekrížené banícke kladivá a hutnícke
kliešte a nad nimi nápis „Zdar Boh“. Nad pavézou je štátny znak Slovenskej republiky. Na
obvode kruhu sú nápisy „Slovenská republika“ a „Čestný odznak ministra hospodárstva“.
Čestný odznak je zavesený uškom na stuhe 32 mm širokej a 50 mm dlhej. Súčasťou čestného
odznaku je samostatná stužka 32 mm široká a 12 mm vysoká, napnutá na pravouhlej lište, na
rube s pripínacou ihlicou, s bronzovým rozlišovacím prúžkom, na ktorom je umiestnený nápis
podľa druhu čestného odznaku („Za pracovnú vernosť“ alebo „Za pracovnú obetavosť“ alebo
„Vzorný záchranár“ alebo „Za zachovanie tradícií“). Stuha a stužka k čestnému odznaku sú
zeleno-čierne (pre baníckych kandidátov) alebo červeno-čierne (pre hutníckych kandidátov).
Čl. 5
K čestnému odznaku sa poskytuje finančná odmena
a)
b)
c)
d)

„Za pracovnú vernosť“ vo výške trojnásobku minimálnej mzdy,
„Za pracovnú obetavosť“ vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
„Vzorný záchranár“ vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
„Za zachovanie tradícií“ sa finančná odmena neposkytuje.
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Čl. 6
Návrhy na udelenie čestného odznaku zamestnancom, členom spolku, združení, iným
právnickým osobám a fyzickým osobám predkladá ministerstvu ich zamestnávateľ,
Zamestnávateľský zväz po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom alebo odborovým
zväzom alebo združenie na návrh baníckeho spolku alebo cechu registrovaného
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa vzoru uvedeného v prílohe k smernici do
30. apríla kalendárneho roka v dvoch vyhotoveniach.
Čl. 7
(1) Po prerokovaní návrhov v odvetvovej rade hospodárskej a sociálnej rady v sektore ťažby
nerastných surovín predloží sekcia energetiky návrhy na poradu vedenia ministerstva;
odvetvová rada hospodárskej a sociálnej rady v sektore ťažby nerastných surovín
neprerokováva návrhy pre osoby uvedené v čl. 2 písm. b) a c).
(2) O udelení čestného odznaku rozhoduje minister. Minister môže mimoriadne udeliť čestný
odznak „Za zachovanie tradícií“ osobám uvedeným v čl. 2 písm. b) a c) aj z vlastného
rozhodnutia. Ak navrhovateľ nie je členom zamestnaneckej alebo zamestnávateľskej
organizácie, ktorá celoštátne oslavy organizuje, môže sa s organizátormi dohodnúť
o ocenení ich zamestnanca na týchto oslavách alebo určí iný významný termín, na ktorom
sa čestný odznak odovzdá.
Čl. 8
(1) Čestné odznaky sa odovzdávajú spravidla pri príležitosti osláv Dňa baníkov; čestný
odznak možno odovzdať aj v inom významnom termíne.
(2) V prípade neúčasti osôb uvedených v čl. 2 na oslavách „Dňa baníkov“ odovzdá čestný
odznak ministrom splnomocnená osoba z radu navrhovateľov alebo poverený
zamestnanec ministerstva.
(3) Čestný odznak možno udeliť aj in memoriam.
Čl. 9
(1) Čestný odznak sa nosí iba počas najvýznamnejších osláv celoslovenského významu a pri
zasadaní vrcholných orgánov Slovenskej banskej komory. Stužka k odznaku sa nosí na
rovnošate pri všetkých ostatných príležitostiach.
(2) Vyznamenania sú umiestnené 1 cm nad stredom horného okraja chlopne ľavého
náprsného vrecka. Viac vyznamenaní v rade, najviac štyri, sa nosia umiestnené tesne
vedľa seba. Stužky všetkých radov a vyznamenaní, vrátane tých, ktoré sa nosia na pravej
strane pŕs, sa nosia len na ľavej strane.
(3) Čestný odznak udelený právnickej osobe nemôže nosiť fyzická osoba.
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Čl. 10
(1) Právo držať udelený čestný odznak stráca jeho držiteľ, ak
a)

vyjdú dodatočne najavo skutočnosti svedčiace o tom, že nespĺňa podmienky čl. 2 na
jeho udelenie alebo

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia
slobody na čas dlhší ako jeden rok, alebo
c) opakovane sa dopustil zavrhnutiahodného konania v súvislosti s jeho zamestnaneckým
pomerom.
(2) Ak držiteľ čestného odznaku zomrie, čestný odznak sa ponecháva na pamiatku jeho
rodine.
(3) V prípade straty alebo odcudzenia čestného odznaku môže osoba, ktorej bol udelený,
požiadať na vlastné náklady ministerstvo o vydanie jeho duplikátu.
Čl. 11
(1) Finančnú odmenu poskytovanú k čestnému odznaku uhrádza zamestnávateľ zamestnanca,
ktorému je čestný odznak udelený alebo ten, kto navrhol udelenie čestného odznaku in
memoriam.
(2) Náklady na vyhotovenie čestných odznakov uhrádza ministerstvo. Evidenciu čestných
odznakov, ich prípravu a odovzdanie, zabezpečuje odbor energetickej politiky
ministerstva.
Čl. 12
Udelenie čestného odznaku podľa tejto smernice nevylučuje udelenie iných
vyznamenaní.
Čl. 13
Zrušuje sa smernica č. 4/2004 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
o udeľovaní čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky
zamestnancom v odvetviach baní, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného
priemyslu z 23. marca 2004.
Čl. 14
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Ľubomír Jahnátek
minister
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Príloha k smernici č. 7/2007 MH SR
VZOR
Návrh na udelenie čestného odznaku ministra

Názov zamestnávateľa alebo názov baníckeho spolku, alebo združenia spolu s registračným
číslom MV SR pod ktorým je združenie alebo spolok registrovaný, ktorý návrh predkladá:

Názov navrhovaného vyznamenania:

Priezvisko, meno, tituly navrhnutého kandidáta a u právnických osôb ich identifikačné znaky:

Dátum narodenia:
Národnosť:
Štátna príslušnosť:
Stručný životopis:

Charakteristika – zdôvodnenie návrhu:

Dátum a podpis navrhovateľa:
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