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Vážené dámy a páni ,

Analýza Európskej komisie, prameniaca z potrieb napĺňania cieľov Európskej zelenej dohody 
(European Green Deal) a ich ďalšej nadväznosti  pre rozvíjajúce sa industriálne ekosystémy              
a stratégie vedúce k bezpečnej dostupnosti strategických surovinových zdrojov a zelenej energie 
viedla k zostaveniu viacerých, strategicky významných dokumentov EK týkajúcich sa nerastných 
surovín a využitia obnoviteľných a nekonvenčných zdrojov energie. Zdôraznenie dôležitosti 
prístupu ku zdrojom, riešenie bezpečnej dodávky surovín pre pokrytie potrieb štátov EÚ,                     
a hlavne efektívne a ekologicky prijateľné využívanie vlastných surovinových zdrojov v EÚ bolo 
demonštrované aj etablovaním Európskej Aliancie Nerastných Surovín v gescii a pod garanciou 
eurokomisárov Maroša Ševčoviča a Thierry Bretona.

Slovenská republika prostredníctvom MŽP SR od roku 2010 reaguje na surovinové výzvy 
Európskej komisie pre štáty Európskej únie realizáciou niektorých opatrení (napr. stanovenie 
skupiny tzv. kritických nerastných surovín s výskytom na Slovensku a potenciálu ich ťažby), 
avšak strategické opatrenia pre bezpečný prísun surovín pre kľúčové odvetvia priemyslu si                                    
v súčasnej dobe rozvoja nových technológií (napr. vodíkové a baterkové technológie) spoločne s 
ich surovinovými požiadavkami vyžadujú omnoho väčší dôraz. Bilancia obchodu SR s minerálnymi 
palivami a rudami kovov je výrazne negatívna (3,4 miliárd eur), nepatrne pozitívna je len s 
nerudnými surovinami (110 miliónov eur). Aj keď sa ťažba nerastných surovín podieľa ročne na 
tvorbe HDP hodnotou 300-350 miliónov eur v bežných cenách, Slovensko je stále výrazne závisle 
na dovoze niektorých kľúčových surovín.

Reálne poznanie potrieb priemyslu z hľadiska surovinových zdrojov, možnosti surovinového 
bohatstva Slovenska (včítane potencionálnych zásob tzv. kritických nerastných surovín pre 
nové  technológie ako napr. Sb, W, Co, Mg, grafit a environmentálnych surovín využiteľných 
napr. pri znižovaní emisných plynov a sanáciách environmentálnych záťaží), ako aj poznanie 
„zelených“ technológií pre získanie týchto zdrojov, je nevyhnutné pre bezpečný rozvoj priemyslu 
a hospodárstva na Slovensku. 

V čase tvorby mimoriadne významného národného dokumentu “Moderné a úspešné 
Slovensko – národný integrovaný reformný plán” si Vás zoskupenie vedeckých a akademických 
inštitúcií pracujúcich v oblasti nerastných surovín a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj 
renomovaných priemyselných podnikov Slovenska dovoľuje upozorniť na úlohu primárnych          
a sekundárnych zdrojov pre priemysel a zelenú energetiku, majúcich mimoriadny strategický 
význam pre ďalší inovačný rast a bezpečnosť týchto odvetví, ako aj hospodárstva na Slovensku. 
Vytvorenie prostredia pre komplexné riešenie a rozvoj oblasti primárnych a sekundárnych 
surovín, ktorá je základným článkom obehovej ekonomiky, prinesie okrem zvýšenia tvorby HDP 
a zvýšenia nových pracovných príležitostí predovšetkým v regiónoch s nižšou zamestnanosťou aj 
pozitívny environmentálny efekt. V tomto kontexte, ako aj kontexte súčasnej pandémie Covid-19, 
je zásadné  odporúčanie Európskej komisie podporovať iniciatívy, politiky a procesy smerujúce 
k maximálnej sebestačnosti a nezávislosti krajín z hľadiska surovinových zdrojov, ako aj kritické 
prehodnotenie dovozu surovín s možnosťou jeho diverzifikácie. V tejto súvislosti je z pohľadu 
SR veľmi dôležité jej výraznejšie angažovanie sa v hospodárskej pomoci rozvojovým krajinám                



* napr. Európska priemyselná stratégia; Akčný plán pre kri�cké suroviny; Kri�cké nerastné suroviny pre strategické 

technológie a sektory v EÚ – predikčná štúdia, Európska vodíková aliancia, Európska aliancia pre batérie
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Slovenskej banskej komory

v oblas� NS. Tu je však najskôr potrebné zabezpečiť úpravu sfér (štátov) a oblas�, v ktorých bude 

SR rozvojovú pomoc poskytovať.

V súlade s nedávnymi ak�vitami Európskej komisie v oblas� surovín, zohľadnených v jej 

najnovších strategických dokumentoch*, Vám preto odporúčame exaktne zahrnúť odvetvie 

nerastných a energe�ckých surovín, zastrešujúce analýzu surovinového potenciálu Slovenska, 

analýzu potrieb slovenského hospodárstva a dovozovej závislos�, výskum a vývoj finalizácie 

slovenských surovín na produkty s vyššou pridanou hodnotou, do pripravovaného strategického 

dokumentu národného integrovaného reformného plánu. Veríme, že reálne poznanie našich 

zdrojov, spôsobov ich zhodnotenia a  dôkladné poznanie ich potenciálu v budúcnos� zásadným 

spôsobom ovplyvní tvorbu stratégie a bezpečnos� rozvoja nášho priemyslu a výrazne prispeje       

k nášmu úsiliu o dosiahnu�e klima�cky neutrálnej Európy.

Naše zoskupenie je Vám kedykoľvek v súčinnos� s príslušnými ministerstvami (hlavne MŽP SR 

a MH SR) pripravené poskytnúť podrobnejšie informácie, ktoré sú založené výlučne na vedecko 

výskumných poznatkoch a skúsenos�ach z priemyslu. Sme pripravení kompetentným autoritám 

na úrovni vlády poskytnúť komplexný pohľad na problema�ku zdrojov, ako aj realizovať vyvolané 

vedecko-výskumné a inova�vne ak�vity týkajúce sa environmentálne a ekonomicky efek�vneho 

využívania surovinových a energe�ckých zdrojov Slovenska prostredníctvom národných projektov, 

prípadne inej adekvátnej podpory z verejne dostupných schém.

S úctou


