
Urán straší Košice. 
 

        V Košiciach, dňa 4. apríla 2013 bolo zasadnutie zastupiteľstva mestskej časti Košice – 
sever.  Jedným z bodov rokovania bolo stanovisko k robenému geologickému prieskumu na 
ložisku uránu a molybdénu Kurišková.  
        Na toto zasadnutie sa pripravila početná skupina pracovníkov a priaznivcov podporujúca 
uvedený geologický prieskum, ako protiváha viac rokov pôsobiacej občianskej iniciatíve, 
ktorá kategorický geologický prieskum v lokalite Kurišková odmieta.  
        Pracovníci a priaznivci geologického prieskumu chceli zastupiteľstvu mestskej časti 
Košice – sever ukázať inú, priaznivú stranu tohto prieskumu. Poukazovali na to, že geologický 
prieskum neškodí prírode, ale prírodu poznáva, skúma časť zemskej kôry, vyhodnocuje 
geologickú stavbu a zistené nerastné suroviny. Poukazovali aj na to, že geologický prieskum 
dáva ľuďom prácu a nie je záujmom vystavovať riziku radiácie ľudí a okolitú prírodu. 
        Priebeh rokovania zastupiteľstva mestskej časti Košice - sever k uvedenému bodu bol 
pomerne krátky a jednoznačný. Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým geologického 
prieskumu odmieta. Ťažko sa dalo očakávať, že zastupiteľstvo mestskej časti bude reagovať 
inakšie, ako odmietavo. Veď je už niekoľko rokov pod tlakom iniciatívy odporcov 
geologického prieskumu a ich strašidelnej polopravdami opradenej propagandy v ktorej 
neváhajú zneužiť útrapy ľudí pre svoje záujmy. Iné argumenty demagogický odmietajú. 
Pritom, tento prieskum by mali plne podporovať, aby vedeli v akom životnom prostredí sa 
nachádzajú.  
        Nikto z pracovníkov a priaznivcov geologického prieskumu nepopiera určité riziko pri 
práci s uránovou rudou. Avšak pokiaľ sa s rádioaktívnymi látkami zaobchádza rozumne, pri 
dodržaní bezpečnostných, hygienických predpisov a meraním ionizačného prostredia ako 
aj prijímanými opatreniami spomenuté riziko sa dá obmedziť na minimálnu mieru.  
         Ďalším dôvodom zamietavého stanoviska môže byť aj to, že geologický prieskum 
financuje zahraničný investor. Dá sa o tom usudzovať z krátkeho vystúpenia jednej 
poslankyne, ktorá sa vyjadrila: „..veď nie sme v Afrike...! 
         Áno, geologický prieskum financuje zahraničný investor, ktorý na rozdiel od iných 
investorov od vlády nežiada finančné investičné stimuly, nežiada peniaze na tvorbu 
pracovných miest a nehľadá pre svoju investíciu lacnú pracovnú silu. Je to podozrivé? 
Investor dáva prácu niekoľkým desiatkam vysokokvalifikovaným odborným pracovníkom 
a niekoľko stovkám zamestnancov slovenským firiem, laboratórií a výskumným pracovníkom.  
Slovenské paradoxy:  
        Slovenskí politici sprava či zľava, zdola či zhora hovoria o pritiahnutí na Slovensko 
zahraničných investorov, aby bola oživená ekonomika. Pritom zahraničnému investorovi, 
ktorý nepýta investičné stimuly, chceme zabrániť robiť geologický prieskum.  
        Ďalej, hovoria o znižovaní nezamestnanosti. Vlastným pričinením chceme zobrať prácu             
a niekoľko sto zamestnancov poslať na ulicu! 
        Na Slovensku máme jadrové elektrárne a ďalšie chceme postaviť, pritom chceme 
geologický prieskum na urán zakázať alebo pripravovanou legislatívou takmer znemožniť.  
        Prečo slovenskí politici, aspoň ich časť, nemajú odvahu postaviť sa otvorene za 
geologický prieskum na urán, keď súhlasia s rozšírením výstavby jadrových elektrární? 
 

ZDAR  BOH ! 
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