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Príloha nariadenia vlády ČSSR K. 67/1983 Zb.

S k u p i n y b a n í c k y c h č i n n o s t í

Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak*)

I. SKUPINA

1.1 Robotníci pri ťažbe uhlia, rádioak-
tívnych nerastov, rúd a iných ne-
rastov dobývaných v hlbinných
baniach, pri zriaďovaní a likvidá-
cii banských diel a pri geologic-
kom prieskume pre ťažbu nerastov
v podzemí

Robotníci pri razení a hĺbení ban-
ských diel
Robotníci pri dobývaní (rúbaní)
Robotníci banskej dopravy
Robotníci pre prácu s výbušninami
Robotníci pre prípravné a bezpeč-
nostné práce a údržbu
Ostatní robotníci hlbinnej ťažby
Robotníci pri geologickom prie-
skume
Mechanici — opravári a údržbári
strojových zariadení
Mechanici — opravári a údržbári
dopravných zariadení
Elektromontér!, elektromechanici
a mechanici — opravári a údržbá-
ri diaľkových spojov silnoprúdo-
vých elektrotechnických zariadení
Elektromechanici, elektronici, spo-
joví mechanici a montéri elektro-
technických zariadení a mechanici
meracích a regulačných prístrojov
— opravári a údržbári
Montéri, potrubári a kotlári —
opravári a údržbári

1.2 Technickí a vedúci pracovníci ria-
diaci výrobu a investičnú výstav-
bu pri ťažbe uhlia, rádioaktívnych
nerastov, rúd a iných nerastov do-
bývaných v hlbinných baniach, pri
zriaďovaní a likvidácii banských
diel a pri geologickom prieskume
pre ťažbu nerastov v podzemí

211
212
213
214

215
219

241

391

392

394

395

396

Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak*)

Banskí technici riadenia výroby
(včítane dispečerov)
Banskí technici bezpečnosti práce
Banskí technici geologického prie-
skumu
Banskí investiční technici
Banskí technici banských zá-
chranných staníc
Banskí geológovia a banskí me-
rači
Riaditelia podnikov (závodov) a
ich námestníci

1.3 Majstri a hlavní majstri odbornej
výchovy vychovávajúci žiakov
v podzemí

II. SKUPINA

2.1 Robotníci pri ťažbe uhlia, rúd,
iných a ďalších nerastov v pod-
úrovňových lomoch (včítane
skrývky) a pri zriaďovaní a lik-
vidácii týchto lomov baníckym
spôsobom

Robotníci pri lopatových, korčeko-
vých a kolesových rýpadlách, kor-
čekových a pásových zakladačoch
Robotníci pri povrchovej ťažbe
Robotníci banskej koľajovej do-
pravy
Robotníci banskej bezkoľajovej
dopravy
Robotníci pre prípravné a bez-
pečnostné práce a údržbu
Robotníci pri geologickom prie-
skume
Lámači a kamenári ťažby kameňa
na hrubú a ušľachtilú kamenár-
sku výrobu
Robotníci pri strojoch na kladenie
koľajníc

624
626

627
628

629

691, 694

731, 732

814.6

221—225
226

227

228

229

241

348.1

451

•) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasif ikácie za-
mestnaní a jednotnej klasif ikácie študijných a učebných odborov.
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Okruh pracovníkov vykonávajúcich
ban'cku činnosť číselný znak*)

Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak*)

Vodiči nákladných a špeciálnych
vozidiel v technologickej doprave 512

2.2 Robotníci pri chemickej ťažbe a
úprave rádioaktívnych nerastov
a pri ťažbe liečivej rádioaktívnej
vody 299

2.3 Robotníci pri zriaďovaní a likvi-
dácii podzemných stavieb baníc-
kym spôsobom na dopravné, vodo-
hospodárske, energetické, teleko-
munikačné a vedeckovýskumné
úče'y

i
Robotníci pri razení a hĺbení bán- ,
ských diel 211
Robotníci banskej dopravy 213
Robotníci pre prácu s výbušninami 214
Robotníci pre prípravné a bezpeč-
nostné práce a údržbu 215
Robotníci pri geologickom prie-
skume 241
Robotníci pre zemné a betonárske
práce 411
Murári a stavební montážnici 412.1, 412.2
Pomocní stavební robotníci 419
Izolatéri 422.2

2.4 Robotníci vykonávajúci opravy a
údržbu zariadení v podúrovňových
lomoch, pri zriaďovaní a likvidá-
cii týchto lomov a podzemných
stavieb, pri chemickej ťažbe a
úprave rádioaktívnych nerastov
a pri ťažbe liečivej rádioaktívnej
vody

Vulkanízéri — opravári a údrž-
bári 315.2
Zvárači, kováči — opravári a udrž-,
bári 321.7,323.7
Mechanici — opravári a údržbári
strojových zariadení 391
Mechanici — opravári a údržbári
dopravných zariadení 392

Elektromontér!, elektromechanici
a mechanici — opravári a údrž-
bári dialkových spojov silnoprú-
dových elektrotechnických zaria-
dení 394

Elektromechanici, elektronici, spo-
joví mechanici a montéri oznamo-
vacích elektrotechnických zaria-
dení a mechanici meracích a regu-
lačných prístrojov — opravári a
údržbári 395

396
Montéri, potrubári a kotlári —
opravári a údržbári

2.5 Technickí, výskumní, vývojoví a
vedeckí pracovníci pri ťažbe uhlia,
rúd a iných nerastov dobývaných
v hlbinných baniach, pri zriaďo-
vaní a likvidácii banských diel a
pri geologickom prieskume v pod-
zemí, pre ktoré sa vyžaduje odbor-
né vzdelanie technického smeru,
ak je v ich pracovnej náplni urče-
ná povinnosť pravidelne návštěvo-
vať pracovisko v podzemí

Banskí technici pre vývoj, výskum,
rozvoj, prípravu výroby, technickú
kontrolu, geologický prieskum
a ostatní banskí technici (ak nie
sú zaradení v I. skupine)
Strojárski technici pre vývoj, vý-
skum, rozvoj, konštrukciu, pri-
pravú strojárskej výroby, riade-
nie strojárskej výroby, technickú
kontrolu a bezpečnosť práce
v strojárskej výrobe, montážni
strojárski technici, technici sta-
rostlivosti o základné fondy a
ostatní strojárski technici
Elektrotechnici, elektronici a ener-
getici pre prípravu elektrotechnic-
kej a elektronickej výroby, tech-
nickú kontrolu a montážni elek-
trotechnici (elektronici, energe-
tici)

621, 623,
625, 627,
629,911 až
919, 931

641—649

653, 654,
655, 657

2.6 Technickí a vedúci pracovníci ria-
diaci výrobu a investičnú výstavbu
v podúrovňových lomoch, pri zria-
ďovaní a likvidácii týchto lomov a
podzemných stavieb, pri chemic-
kej ťažbe a úprave rádioaktívnych
nerastov a pri ťažbe liečivej rádio-
aktívnej vody

Technici riadenia výroby (včítane
dispečerov)
Technici bezpečnosti práce
Investiční technici
Technici pre riadenie stavebnej
výroby (včítane dispečerov) na
podzemných stavbách a pri ťažbe
kameňa na hrubú a ušľachtilú
kamenársku výrobu
Technici technologickej dopravy
v podúrovňových lomoch
Banskí merači a banskí geológovia
Riaditelia podnikov (závodov) a
ich námestníci

624,664
626, 666
628, 668

674

681, 689
691, 694

731, 732
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Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak")

Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak*)

2.7 Majstri a hlavní majstri odbornej
výchovy vychovávajúci žiakov
v podúrovňových lámoch

2.8 Banskí technici obvodných ban-
ských úradov, ktorí priamo vyko-
návajú hlavný banský dozor a štát-
ny odborný dozor

814.6

626, 712

III. SKUPINA
3.1 Robotníci briketami a úpravní

uhlia, rúd a iných nerastov dobý-
vaných v hlbinných baniach a
podúrovňových lomoch, pri terén-
nom geologickom prieskume pre
tažbu nerastov, pri ťažbe ropy,
zemného plynu a solanky a robot-
níci opravárskych a údržbárskych
dielní v baníckych prevádzkach
Robotníci briketami
Robotníci pri triedení a úprave
uhlia
Robotníci pri triedení a úprave
rúd a iných nerastov
Robotníci pri terénnom geologic-
kom prieskume pre ťažbu nerastov
Ťažiari a ostatní pracovníci pri
ťažbe ropy, zemného plynu a so-
ľanky
Ostatní pomocní robotníci pri ťaž-
be a úprave
Vulkanizéri — opravári a údržbári
Spracovatelia kovov pri ručnom
obrábaní
Spracovatelia kovov pri strojovom
obrábaní a tvárnení
Zlievárenskí robotníci
Robotníci pri tepelnom spracovaní
a úprave povrchu kovov
Kábelári
Robotníci pri stolárskej výrobe
Mechanici — opravári a údržbári
strojových zariadení
Mechanici — opravári a údržbári
dopravných zariadení
Elektromontér!, elektromechanici
a mechanici — opravári a údrž-
bári diaľkových spojov silnoprú-

, dových elektrotechnických zaria-
dení
Elektromechanici, elektronici, spo-
joví mechanici a montéri oznamo-
vacích elektrotechnických zaria-
dení a mechanici meracích a re-
gulačných prístrojov — opravári a
údržbári

231

232

233

241

251, 252

299
315.2

321

323
324

325
334
352

391

392

394

Montéri, potrubári a kotlári —
opravári a údržbári
Opravári a údržbári žiaruvzdor-
ných zariadení
Opravári a údržbári stavebných,
zemných a cestných strojov

396

397.1

397.2-

395

3.2 Technickí pracovníci pri ťažbe
uhlia, rúd, iných a ďalších neras-
tov v podúrovňových lomoch, pri
zriaďovaní a likvidácii týchto lo-
mov a podzemných stavieb, pri
chemickej ťažbe a úprave rádioak-
tívnych nerastov a ťažbe liečivej
rádioaktívnej vody, pre ktoré sa
vyžaduje odborné vzdelanie tech-
nického smeru, ak je v ich pracov-
nej náplni urCená povinnosť pra-
videlne navštevovať tieto praco-
viská (ak nie sú zaradení v II.
skupine)
Banskí technici pre vývoj, výskum,
rozvoj a prípravu výroby, technic-
kú kontrolu, geologický prieskum
a ostatní banskí technici
Strojárski technici pre vývoj, vý-
skum, rozvoj, konštrukciu, prípra-
vu strojárskej výroby, riadenie

• strojárskej výroby, technickú kon-
trolu a bezpečnosť práce v strojár-
skej výrobe, montážni strojár-
ski technici, technici starostlivosti
o základné fondy a ostatní strojár-
ski technici
Elektrotechnici, elektronici a ener-
getici pre prípravu elektrotechnic-
kej a elektronickej výroby, ria-
denie výroby, technickú kontrolu
a montážni elektrotechnici (elek-
tronici, energetici)

3.3 Technickí a vedúci pracovníci ria-
diaci výrobu a investičnú výstav-

N bu v briketárňach a úpravniach
uhlia, rúd a iných nerastov dobý-
vaných v hlbinných baniach a
podúrovňových lomoch, pri terén-
nom geologickom prieskume pre
ťažbu nerastov a pri ťažbe ropy,
zemného plynu a solanky
Banskí technici riadenia výroby
Banskí technici bezpečnosti práce
Banskí technici geologického prie-
skumu
Banskí investiční technici
Banskí technici záchrannej sta-
nice

621, 623,
625, 627,
629

641—649

653, 654,
655, 657

624
626

627
628

629
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Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak*

Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak*)

Technici riadenia výroby (včítane
dispečerov)
Technici bezpečnosti práce
Geológovia
Hydrológovia
Merači v terénnom geologickom
prieskume
Riaditelia podnikov (závodov) a
ich námestníci

644
646
691
692

694

731, 732

IV. SKUPINA

4.1 Robotníci vykonávajúci ďalšie čin-
nosti v baníckych prevádzkach
Robotníci pri obsluhe skládky vý-
robného odpadu v hlbinných ba-
niach a podúrovňových lomoch
(redeponizácia a tažba uhoľných
kalov a skládka vyťažených neras-
tov a odvaly hlušín)
Robotníci pri obsluhe a údržbe zá-
kladkového a zaplavovacieho za-
riadenia
Robotníci pri výrobe tepla v ko-
tolniach technickej prevádzky
Strojníci a obsluha dopravných
zariadení a vodiči motorových vo-
zíkov v technologickej doprave
Vodiči nákladných a špeciálnych
vozidiel v technologické] doprave
(ak nie sú zaradení v II. skupine)
Vodiči železničných koľajových
vozidiel, ich pomocníci, vozňoví
majstri, čističi vozňov a ostatní
robotníci technologickej dopravy
Robotníci pri geologickom prie-
skume na stabilných pracoviskách
Robotníci v kúpeľniach, pri údržbe
ciest a odpadových stôk
Robotníci pri príprave, nakladaní,
vykladaní, presunoch a skladovaní
materiálov potrebných pre tech-
nickú prevádzku (včítane ochran-
ných pomôcok a výbušnín)

4.2 Technickí, vývojoví, výskumní, ve-
deckí a vedúci pracovníci baníc-
kych prevádzok, pre ktoré sa vy-
žaduje odborné vzdelanie technic-
kého smeru (ak nie sú zaradení
v L, II. alebo III. skupine)

Banskí technici pre vývoj, výskum,
rozvoj, technickú normalizáciu a
prípravu výroby, technickú kon-
trolu a geologický prieskum, ban-
skí projektanti, konštruktéri, tech-

572

299

275

517

512

511, 519

241
281, 541.3,
543, 547.2

299, 561,
562, 567,
571, 578

nickí výpočtári, rozpočtári a 911—919,
ostatní banskí technici , 931
Strojárski technici pre vývoj, vý-
skum, rozvoj, konštrukciu, prípra-
vu strojárskej výroby, riadenie
strojárskej výroby, technickú kon-
trolu a bezpečnosť práce v strojár-
skej výrobe, montážni strojárski
technici, technici investičnej vý-
stavby a starostlivosti o základné
fondy a ostatní strojárski technici 641—649
Elektrotechnici, elektronici a ener- N

getici pre prípravu elektrotechnic-
kej a elektronickej výroby, riade-
nie výroby, technickú kontrolu,
bezpečnosť práce a investičnú vý-
stavbu, montážni elektrotechnici
(elektronici, energetici), projek-
tanti, konštruktéri a ostatní elek-
trotechnickí (elektronickí, ener-
getickí] technici 652—659
Chemickí technici pre vývoj, vý-
skum, rozvoj, prípravu chemickej
výroby, riadenie výroby a bezpeč-
nosť práce, projektanti, kon-
štruktéri, výpočtári, laboratórni
chemickí technici a technickí kon-
trolóri a ostatní chemickí technici 661—666
Stavební technici pre vývoj, vý-
skum, rozvoj a prípravu stavebnej '
výroby, riadenie výroby a bezpeč-
nosť práce, projektanti, konštruk^
téri, technickí výpočtári a rozpoč-
tári, technickí kontrolóri, stavební
montážni technici, stavební tech-
nici investičnej výstavby a ostatní
stavební technici
Technici technologickej dopravy

621, 622,
623, 625,
627, 629,

671—679
681, 684
687, 689

Ostatní technickí pracovníci (geo-
lógovia, hydrológovia, vodohospo- 618, 691,
dári a geodeti) 692, 694
Vedúci prevádzok a závodov 731, 732

4.3 Ďalší technicko-hospodárski pra-
covníci baníckych prevádzok

Ekonomickí pracovníci na úseku
plánu, financií, nákladov a cien,
kontroly, inšpekcie a revízie, eko-
nomiky práce a zásobovania tech- 741, 744,
nickými materiálmi, strojmi, zaria- 745, 747,
deniami a náhradnými dielcami 761

Ekonomickí námestníci, ekonómo- 731, 732,
via závodov, prevádzok a stredísk 748

Vedúci a odborní pracovníci orga-
nizácie a techniky riadenia 751
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Okruh pracovníkov vykonávajúcich
banícku činnosť číselný znak*) banícku činnosť

Okruh pracovníkov vykonávajúcich
číselný znak")

Vedúci a odborní pracovníci pri
príprave obrany vo sfére hospo-
dárskeho riadenia 752
Námestníci, vedúci a odborní pra-
covníci na úseku kádrového a per- 731, 732,
sonálneho riadenia 791, 862
Právnickí pracovníci vo sfére hos-
podárskeho riadenia 792
Pracovníci prevádzkových skladov
(včítane ochranných pomôcok a
výbušnín) 761

4.4 Riaditelia stredných odborných
učilíšť a vedúci stredísk praktic-
kého vyučovania, ich zástupcovia
pre praktické vyučovanie, hlavní
majstri a majstri odbornej výcho-
vy na stredných odborných učiliš-
tiach a strediskách praktického
vyučovania pripravujúci žiakov
na banícke povolanie (ak nie sfi
zaradení v I. alebo II. skupine) 814.3, 814.6

68
U Z N E S E N I E

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 30. mája 1983

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady
vo volebnom obvode č. 15 — Fezinok

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa

§ 49 ods. l zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňo-
vacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 15 — Pezmok a určuje ich
konanie na 1. a 2. júla 1983.

Šalgovič v. r.


