Prijatá deklarácia zo seminára
„História a súčasný stav geologického prieskumu a problémy exploatácie
nerastných surovín východného Slovenska“
Seminár sa konal 19. októbra 2009 v Herľanoch a jeho organizátormi boli členovia
Košického baníckeho cechu, Slovenskej baníckej spoločnosti pri Fakulte BERG TU
v Košiciach a Slovenskej geologickej spoločnosti pobočky v Košiciach. Seminár po odbornej
aj spoločenskej stránke splnil svoj základný cieľ, keď účastníkov oboznámil so súčasnou
situáciou v oblasti histórie baníctva, geologickej stavby, metalogenézy a exploatácie drveného
kameniva v Slanských vrchoch, ale riešil aj niektoré problémy svahových deformácii
a súčasných trendov výstavby tunelov v Európe. Vyhodnotenie seminára a abstrakty
z prednášok sú zverejnené na web stránke Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
www.zbsc.eu, pre potrebu tých, ktorí sa nezúčastnili seminára, ale majú záujem
o prezentovanú problematiku.
V rámci seminára v diskusii boli riešené problémy jednotlivých príspevkov, ale aj niektoré
širšie konštatovania dotýkajúce sa surovinovej politiky štátu, geologického výskumu
a prieskumu, exploatácie nerastných surovín, ochrany životného prostredia a legislatívy.
Vychádzajúc z uvedených námetov bola účastníkmi seminára prijatá deklarácia, ktorou
chceme upozorniť občiansku pospolitosť, ale aj naše vládne orgány a vedenia politických
strán, aby geologickému výskumu a baníctvu venovali aj v tejto dobe krízy náležitú
pozornosť.
Na základe našej deklarácie odporúčame realizovať tieto opatrenia:
o Slovensko má bohatú históriu baníctva a geologického výskumu a preto je potrebné
aj naďalej dbať na zachovanie tejto kontinuity.
o Veda, geologický výskum a prieskum, ale aj nové technológie musia byť dostupné
pre výchovu mladej generácie, ktorá sa orientuje na využívanie nášho nerastného
bohatstva.
o Viac pozornosti venovať aj výchove mládeže a širšej občianskej pospolitosti pokiaľ
ide o využívanie domáceho nerastného bohatstva. V súčasnosti vidíme, že výrazný
útlm geologického prieskumu a vlastnej ťažby nerastných surovín z dlhodobého
hľadiska nebol najšťastnejším riešením, pretože na ňu nadväzujú ďalšie procesy
spracovania a priemyselného využitia.
o Obraciame sa na politické strany a občianske združenia, aby nezneužívali v rámci
volebnej kampane nerastné suroviny, a to aj s dobrým úmyslom, ale bez odbornej
spôsobilosti. Súčasné technológie umožňujú realizovať exploatáciu aj v chránených
územiach a zároveň umožnia prácu tým, ktorí o ňu prejavia záujem.
o Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu životného prostredia SR odporúčame,
aby v rámci hospodárskej krízy aktualizovali surovinovú politiku štátu a zároveň
realizovali aj niektoré potrebné zmeny v legislatíve.
Podľa potreby členovia našich dobrovoľných spoločnosti sa môžu zúčastniť na realizácii
rozpracovania konkrétnych problémov uvedených v tejto deklarácii.
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