
Komuniké účastníkov medzinárodnej konferencie „Nerastné suroviny Slovenska 
a ich využívanie“, konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 

a Ministerstva životného prostredia SR 8. a 9. októbra v hoteli Repiská.

Účastníci konferencie konštatujú:
- Slovensko má dostatok  surovinových zdrojov,  ktorých  využitie  zvyšuje  sebestačnosť 

v potrebách štátu v súlade s iniciatívou Európskej komisie v oblasti nerastných surovín 
“Uspokojenie kritických potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe“. Európska komisia si 
uvedomila  potrebu venovať  sa  prieskumu a dobývania  nerastov  na  najvyššej  úrovni. 
a zaistiť  tak  dostatočné  množstvo  surovín  pre  jej  ekonomický  rast.  Napĺňa  tak 
Verheugenovu výzvu z minulého roka,

- ťažba nerastných surovín patrila vždy k základným priemyselným odvetviam, na ktoré 
nadväzujú  ďalšie  procesy  spracovania  a použitia.  Pomerne  malý  počet  pracovníkov 
v baníctve -7700 – vytvára možnosti zamestnania pre ďalšie desiatky tisíc ľudí a mnoho 
firiem,

- so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov sveta a následnou spotrebou nerastných surovín, 
mnohé krajiny sa stávajú postupne z vývozcov dovozcami, nerastné suroviny sa stávajú 
dôležitým  mocenským  nástrojom,  čím  sa  zvyšuje  význam  využívania  domácich 
surovinových zdrojov,

- ekonomická kríza negatívne ovplyvnila zamestnanosť v geologickom prieskume a ťažbe 
nerastných surovín,

- aktivity mimovládnych organizácií a ich legislatívne návrhy doručené do Národnej rady 
SR  v petícii  proti  ťažbe  uránu  nielen  ohrozujú  zamestnanosť  v odvetví,  ale  až  jeho 
existenciu.

Žiadame:
- Národnú radu SR odmietnuť všetky tri legislatívne návrhy mimovládnych organizácií 

obsiahnuté v petícii stop uránu na Slovensku okrem iného aj preto, že sú protiústavné. 
Došlo  by  k nadradenosti  stavebného  zákona  nad  zákonmi  geologickým  a banským 
a zároveň  by  boli  zásadným  a neodôvodneným  spôsobom  dotknuté  –  porušené 
vlastnícke (autorské) práva organizácií, ktoré vykonali geologický prieskum na vlastné 
náklady,

- pre zlepšenie partnerských vzťahov so samosprávami, v ktorých sa vykonáva ťažobná 
činnosť upraviť legislatívu tak, aby z poplatkov úhrad za vydobytý nerast samospráva,  v 
ktorej území sa ťažba vykonáva dostala 50 %.

V zmysle  iniciatívy  Európskej  únie  o využívaní  domácich  surovín  odporúčame  vláde 
aktualizovať  surovinovú  politiku  štátu.  Pri  jej  aktualizácii  Slovenská  banícka  spoločnosť  a jej 
členské organizácie ponúkajú odbornú spoluprácu.

Účastníci medzinárodnej konferencie 

Hotel Repiská, 10.októbra 2009.


