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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  

 
I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov: 

Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky 

2. Identifikačné číslo: 

00686832 

3. Adresa sídla: 

Mierová 19,  827 15  Bratislava 212 
 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu  
    obstarávateľa:          
                                   Ing. Ján Petrovič, PhD., generálny riaditeľ  
                                   sekcia energetiky, 
                                   Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19 
                                   827 15 Bratislava 212   
                                   Tel:02/4854 7124 
                                   jan.petrovic@mhsr.sk 
 
 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej  
    možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie: 
                                  RNDr. Dušan Onačila, hlavný štátny radca 

                                  Ministerstvo hospodárstva SR 

                                  Mierová 19   

                                  T:  02/4854 1936  
                                  dusan.onacila@mhsr.sk 
                                 
 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov: 

Návrh surovinovej politiky SR 
 
2.Charakter: 
 
Strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority využívania a ochrany nerastného  
bohatstva. 
 
3.Hlavné ciele: 
 
Cieľom surovinovej politiky Slovenskej republiky je dosiahnuť bezpečnú spoľahlivú                         
a efektívnu dodávku všetkých potrebných surovín za prijateľné ceny,  sociálnu prijateľnosť                  
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a na udržateľný rozvoj v súlade so štátnou hospodárskou, sociálnou a environmentálnou 
politikou  podľa potrieb udržateľného multispektrálneho rozvoja SR a jej regiónov. 

Piliere surovinovej politiky:    

- zabezpečenie surovinovej bezpečnosti štátu, 

- zabezpečenie konkurencieschopnosti surovinového priemyslu, 

- udržateľnosť. 
 
4. Obsah: 
 
Východiska tvorby surovinovej politiky  
Vyhodnotenie plnenia opatrení surovinovej politiky pre oblasť nerastných surovín  
Súčasný stav a perspektíva využívania primárnych surovinových zdrojov 
Druhotné surovinové zdroje a zhodnocovanie odpadov  
Zámer ďalšieho využívania prírodných surovinových zdrojov 
Ciele a priority surovinovej politiky 
Nástroje a úlohy pre realizáciu surovinovej politiky 
Príloha - Analýza nerastného surovinového potenciálu Slovenskej republiky 
 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického  
 dokumentu: 
  

Návrh surovinovej politiky neuvažuje o variantných riešeniach, vychádzajúc z hlavného cieľa 
surovinovej politiky, analýzy nerastného surovinového potenciálu SR a doterajšieho 
uplatňovania aktualizovanej surovinovej politiky. 
  
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 
 
- environmentálne hodnotenie strategického dokumentu    september 2017 – december 2017           
                                                                                             (predpokladaný termín) 

- medzirezortné pripomienkové konanie                             január 2018 

- predkladanie materiálu na rokovanie vlády SR                 marec 2018 

 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom. 

Základnými dokumentmi sú: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020, Národnej 
stratégii trvalo udržateľného rozvoja, Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR, Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, Energetická 
politika SR, Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Aktualizácia surovinovej politiky 
Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín, Koncepcia geologického výskumu  
a prieskumu územia SR 

 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:  
 
Vláda Slovenskej republiky 
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9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  
 
Uznesenie vlády Slovenskej republiky 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 
prostredie vrátane zdravia 
 
1. Požiadavky na vstupy: 
 
Vstupom pre surovinovú politiku podklady od hlavných subjektov v oblasti dobývania 
a spracovania primárnych nerastných surovín, spracovania a využívania druhotných surovín  
a recyklátov. Vzťah k iným strategickým dokumentom.  
 
2. Údaje o výstupoch: 
 
Výstupom dokumentu sú priority a ciele, resp. opatrenia navrhované pre jednotlivé oblasti 
nerastných surovín zamerané na zabezpečenie konkurencieschopného a udržateľného 
hospodárstva SR. 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
 
Opatrenia zamerané na komplexný prístup k hospodáreniu s primárnymi  surovinovými 
zdrojmi a prehodnotenie prístupu k odpadom, ktoré sa stávajú významnou komoditou pre 
recykláciu surovín budú mať jednoznačne pozitívny vplyv na kvalitu životné prostredia. 

Otvárka, príprava a dobývanie ložísk bude realizovaná len v prípade splnenia odporúčaní                    
a pripomienok z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona                          
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, MŽP SR a rozhodnutia povoľujúceho orgánu.  

 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
 
Očakáva sa, že realizácia opatrení surovinovej politiky nebude mať vplyv na zdravie 
obyvateľstva, alebo prispeje skôr kladne, nakoľko opatrenia sú zamerané aj na rozvoj 
recyklácie druhotných surovín, čím sa zabezpečí pokles zdraviu škodlivých odpadov.  
 
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho   významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, 
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu 
opatrení na ich zmiernenie: 

 
Predpokladané vplyvy strategického dokumentu na chránené územia budú podrobnejšie 
rozpracované v správe o hodnotení.  

  

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 
 
Riziká súvisia s uplatňovaním jednotlivých priorít a cieľov stratégie - dlhodobo ekonomicky 
a environmentálne efektívne zabezpečenie surovinových zdrojov pre potreby udržateľného 
multispektrálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov, prosperitu slovenského surovinového 



 4

priemyslu a zvyšovanie celkovej surovinovej efektivity hospodárstva Návrh SP, ako aj jej 
implementácia nepredstavuje priame významné ovplyvnenie niektorej zložky životného 
prostredia. Zámery, ktoré vyplynú z implementácie môžu mať lokálne, alebo regionálne 
vplyvy, ktoré však nie je možné na tejto úrovni kvantitatívne a priestorovo identifikovať. 
Keďže na Slovensku sa už v súčasnosti uplatňuje platná surovinová politika, banská legislatíva, 
environmentálna legislatíva, ktoré sú v súlade s európskym právom, nie je dôvod 
predpokladať, že by v dôsledku prijatia SP došlo v významnej zmene vo vývoji životného 
prostredia na území Slovenska.  
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 
 
Surovinová politika neobsahuje nástroje s konkrétnymi investičnými zámermi na území 
Slovenskej republiky, ani na území tretích strán. Preto nie je možné definovať konkrétnu 
územnú lokalizáciu pre realizáciu projektov. Bez konkretizácie investičných projektov nie je 
možná územná kvantifikácia potenciálnych vplyvov na životné prostredie presahujúce hranice 
štátu. 
 
IV. Dotknuté subjekty 
 
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 
 
Celé národné hospodárstvo a obyvateľstvo Slovenskej republiky 
 
2. Zoznam dotknutých subjektov: 
 
Predpokladáme vplyv na všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnu štátnu správu 
a územnú samosprávu Slovenskej republiky na celom území SR. 
 
3. Dotknuté susedné štáty: 
 
Priamo surovinovou politikou nie sú dotknuté susedné štáty, v dokumente nie sú územne 
lokalizované projekty, ktoré by mohli generovať vplyvy na susedné štáty. Geologická 
spolupráca na projektoch v hraničných oblastiach s Rakúskou spolkovou republikou je 
predmetom platnej Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou československej 
republiky o zásadách geologickej spolupráce medzi Rakúskou republikou a Československou 
republikou a Dohodou  medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou československej republiky 
o ťažbe spoločných ložísk zemného plynu a nafty. 
 
V. Doplňujúce údaje 
 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej  
    charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu): 
 
Vymedzenie dotknutého územia bude graficky spracovaná v správe o hodnotení. 
 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 
 
Aktualizácia surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín, 
štatistické údaje, podklady relevantných subjektov z oblasti nerastných surovín, pripomienky 
a námety odbornej i laickej verejnosti. 



 5

 
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
   
Ministerstvo hospodárstva SR, dňa 09. 08. 2017 
 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 
1. Meno spracovateľa oznámenia: 
 

                                        RNDr. Dušan Onačila  
                                        hlavný štátny radca 
                                        odbor energetickej a surovinovej politiky 
                                        Ministerstvo hospodárstva SR 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa    
   a pečiatka: 
                                      

     ................................................ 
 
                                         Ing. Ján Petrovič, PhD. 
                                         generálny riaditeľ sekcie energetiky 
                                         Ministerstvo hospodárstva SR  
  
 


