
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie 
a naftového priemyslu SR pri HBP, a. s. a  HB zamestnanecká, a. s. 

 

       PODPORTE PETÍCIU ! 
 

Bez 12. poľa Nováky sú práca a sociálne istoty 
zamestnancov  o h r o z e n é! 

 

• Neotvárame žiadnu novú baňu! 
Príprava ťažby uhlia z 12. poľa v dobývacom priestore Nováky nadväzuje na dobývanie uhlia v súčasnosti 
prevádzkovaných poliach – v 7. a  11. poli Nováky, v rámci dlhodobej koncepcie ťažby.  
 

• Postupujeme v súlade so zákonmi! 
12. pole Nováky je v súlade so schválenými strategickými zámermi vlády SR v oblasti energetickej 
bezpečnosti, o výrobe elektrickej energie z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme do roku 
2030.  Rešpektuje ustanovenia Banského zákona o racionálnom a hospodárnom doťažení uhoľných zásob 
ložiska.  

 

• 12. pole Nováky garantuje našu zamestnanosť! 
Ak 12. pole neschvália, nemôžeme po roku 2023 pokračovať s ťažbou uhlia a poskytovať prácu a živobytie 4 
tisíckam rodín zamestnancov. Radikálne zastavenie ťažby je hrozbou pre zamestnanosť a sociálnu stabilitu 
regiónu. Žiadne náhradné pracovné miesta k tomuto termínu ešte nebudú vytvorené! 

 

• Dajme stopku demagógii! 
Tvrdenia, že Elektráreň Nováky končí v roku 2021 sú nepravdivé. Člen predstavenstva Slovenských elektrární 
Branislav Strýček 10. 4. 2018 v Bojniciach, počas diskusného fóra Okrúhly stôl k centralizovanému 
zásobovaniu  teplom v mestách Prievidza a Nováky,  vyhlásil, že sú pripravení prevádzkovať ju aj po roku 
2023,  na ďalších 10 rokov. Navyše ENO už dnes plní ekologické kritériá, ktoré  Európska únia vyžaduje po 

roku 2021.  
 

• Chceme sociálne spravodlivú transformáciu regiónu! 
Okamžité ukončenie ťažby ohrozuje naštartovaný proces premeny baníckeho regiónu na nebanský.  Plynulé 
a postupné ukončenie ťažby má vytvoriť čas a financie na prípravu nových projektov zamestnanosti. Možnosť 
čerpania prostriedkov z európskych fondov má začať až po roku 2020. Nedopusťme, aby sme zostali bez 
práce a boli prinútení odísť z regiónu.   
 

• Vo vážnej situácii spoliehame na vašu pomoc! 
V mene Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu vás  
prosíme, pomôžte nám so zbieraním podpisov. Oslovte svoje rodiny, blízkych, priateľov, susedov a známych, 
aby sme ich zozbierali čo najviac a zachovali si živobytie a istoty, na ktorých nám záleží.   

 

       Podpisom na petícii chránime svoje zamestnanie a prácu,  
ktorá živí nás a naše rodiny!  


