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ABSTRAKT 

Slovenská republika má obmedzené zásoby palivovo-energetických surovín, čo je dané jeho geologickou 

stavbou. Domáca surovinová základňa poskytuje bilančné zásoby hnedého uhlia, lignitu a uránových rúd. 

Slovensko je trvalo závislé na dovoze ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a jadrového paliva. Táto závislosť sa 

vzhľadom na geologické danosti územia v podstatnej miere nezmení. Znižovanie závislosti na dovoze 

energetických surovín predpokladá využívanie domácej surovinovej základne v rámci možností krajiny. Európska 

únia, vzhľadom na rastúcu závislosť v dodávkach energetických surovín z dovozov mimo spoločného trhu, 

podporuje členské štáty v prieskume a ťažbe zdrojov nachádzajúcich sa v rámci spoločného priestoru.  
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ABSTRACT  

The Slovak Republic has a limited supply of fuel-energy resources, given its geological structure. Domestic raw 

resources base provides balance reserves of brown coal, lignite, and uranium ores. Slovakia is permanently 

dependent on imports of oil, gas, coal and nuclear fuels. This dependence is due to geological realities 

essentially unchanged. Reducing dependence on imported energy resources requires the use of domestic raw 

material base in the country as possible. The European Union, given the increasing dependence on energy 

supplies from imports outside the common market, supports member states in the exploration and exploitation 

of resources located in the common area. 
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ÚVOD 
 
Na území Slovenskej republiky je so stavom k 1.1.2010 evidovaných celkom 80 výhradných ložísk energetických 
surovín (antracit, bituminózne horniny, gazolín – horľavý zemný plyn, hnedé uhlie, lignit, neživičné plyny, ropa 
neparafinická, ropa poloparafinická, uránové rudy, zemný plyn) v množstve 1 121 314 tis. ton a 25 969 mil. m3.  

 
1. ZÁSOBY ENERGETICKÝCH SUROVÍN V SR 
1.1. HNEDÉ UHLIE A LIGNIT 

 
Bilancované ložiská hnedého uhlia v SR sa nachádzajú v niekoľkých stratigrafických obzoroch výhradne 
terciérneho veku. V súčasnosti sú hospodársky najvýznamnejšie hnedouhoľné ložiská Nováky, Handlová a Cigeľ, 
situované v Hornonitrianskej kotline v súvrství vrchného bádenu. Vyvinuté sú na ploche okolo 70 km2. Ďalšou 
významnou oblasťou s výskytom ložísk hnedého uhlia je Juhoslovenská panva, kde sú v spodnom miocéne 
overené uhoľné sloje na ložiskách Modrý Kameň, Horné Strháre, Ľuboriečka, Žihľava, Červeňany a Veľký Lom. 
V Podunajskej panve v štúrovskom paleogéne je známe ložisko hnedého uhlia Štúrovo (Obid). Predstavuje 
severné pokračovanie Dorožsko-tokodskej uhoľnej panvy z Maďarskej republiky.   
Ekonomicky významné ložiská lignitu sú známe zo slovenskej časti Viedenskej panvy, z oblasti Gbely - Kúty, kde 
je exploatované jediné ložisko Gbely. V čárskom súvrství pontu vystupuje dubniansky lignitový sloj na ploche 
cca 30 km2. V severnej časti Podunajskej panvy, v Komjatickej priehlbine, sú známe lignitové ložiská Beladice a 
Pukanec. Na ložisku Beladice sú overené sloje lignitu v bazálnej časti beladického súvrstvia pontského veku. 
V severozápadnej časti Žiarskej kotliny je overené ekonomicky nevýznamné ložisko lignitu Kosorín 
v samostatnej panve veku pont - roman. Vo Východoslovenskej panve je od päťdesiatych rokov známe ložisko 
Hnojné s niekoľkými lignitovými slojmi nízkej kvality. Hlavný lignitový sloj sa nachádza vo vrchnej uhoľnej sérii 
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veku vrchný sarmat - panón. Severozápadná časť ložiska leží pod vodnou nádržou Zemplínska šírava [2]. 
Situovanie ložísk hnedého uhlia a lignitu je znázornené na obrázku 1.  

 

Vyťažiteľné zásoby a životnosť ložísk hnedého uhlia a lignitu  
Ako vyplýva z obrázku 2 je životnosť zásob uhlia vzhľadom na predpokladaný objem ťažby a overené vyťažiteľné 
zásoby obmedzená rádovo na desiatky rokov. Podstatná časť produkcie bude od roku 2020 pochádzať z ložísk 
Nováky (Baňa Nováky) a Gbely (Baňa Čáry).  
Prehodnotením zásob na ložiskách Modrý Kameň (Baňa Dolina) a Horné Strháre (pokračovanie ložiska Modrý 
kameň) by sa v prípade priaznivého výsledku mohla zvýšiť domáca produkcia uhlia. Z dlhodobého hľadiska je 
perspektívne aj prehodnotenie časti zásob vyhovujúcich ekonomickým a banskotechnickým podmienkam na 
ložisku lignitu Beladice, ktoré by poskytlo surovinu na 20 až 30 rokov (podľa výšky ročnej ťažby).  
Základným predpokladom dobývania na uvedených ložiskách je zabezpečenie odbytu vyťaženého uhlia 
(strategickým odberateľom budú naďalej Elektrárne Nováky) pri zachovaní ekonomickej efektivity ťažby.  
Z celkového množstva evidovaných geologických zásob (1 081 mil. t) predstavuje podiel ekonomicky reálne 
vyťažiteľných zásob 9,8%. Zásoby na ostatných evidovaných uhoľných ložiskách sú vzhľadom na posudzované 
parametre (množstvo zásob, minimálna hrúbka slojov, kvalita suroviny, banskotechnické podmienky, kolízie 
záujmov, odhad investičných nákladov) považované za ekonomicky a technologicky nevyužiteľné a nie je ich 
možné dobývať bez výrazných hospodárskych strát. Možnosť overenia nových ekonomicky ťažiteľných zásob je 
vzhľadom na stupeň preskúmanosti územia Slovenskej republiky nepravdepodobná [2].  
Po vyčerpaní zásob dobývateľných klasickým spôsobom existuje teoretická možnosť využívania ostatných zásob 
pomocou nových technológií podzemného splyňovania uhlia (UCG)a výroby syntézneho plynu pre energetické 
alebo petrochemické účely. Prebiehajúci výskum je preto vhodné orientovať aj na túto alternatívu [3], [4]. 
Niektorí slovenský autori sa vo svojich prácach venovali práve problematike prehodnotenia zásob hlavne 
hnedého uhlia a lignitu s cieľom vyčísliť množstvo využiteľných zásob pre ich ťažbu technológiou UCG [5], [6].  
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Obr. 1. Ložiská hnedého uhlia a lignitu [1]. 
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Obr. 2. Odhadovaná životnosť zásob v rokoch na jednotlivých banských prevádzkach hnedého uhlia  

a lignitu pri zachovaní súčasnej štruktúry ťažby [2]. 
 

Podiel na domácej spotrebe 
Domáca ťažba hnedého uhlia a lignitu pokrýva takmer 70% spotreby v Slovenskej republike, zvyšok sa dováža 
takmer výlučne z Českej republiky (85-95%). Hlavným odberateľom vyťaženého uhlia sú SE, a. s. závod 
Elektrárne Nováky v Zemianskych Kostoľanoch. Elektráreň Nováky zabezpečuje 7 - 8% výroby elektrickej 
energie v rámci Slovenska. Predaj triedeného uhlia predstavuje len zanedbateľnú časť produkcie. Ročná 
spotreba domáceho hnedého uhlia pre Elektráreň Nováky predstavuje takmer 2,2 až 2,3 mil. t, zvyšné 
množstvo (0,6 až 0,8 mil. t) sa dováža najmä z Českej republiky (85-95%). Podiel importovanej suroviny sa 
zrejme bude zvyšovať, najmä po doťažení ložísk Cigeľ a Handlová a plánovanom ukončení ťažby na ložisku 
Modrý Kameň. 
Čierne uhlie sa na Slovensku neťaží, jeho spotreba je v celom objeme krytá dovozom (cca 5,5 mil. t ročne) 
najmä z Ruska (75 - 80%), Českej republiky a Poľska. Čierne uhlie je určené najmä pre elektroenergetiku 
a hutnícky priemysel. Z časti importovaného uhlia sa vyrába koks [2].  

 
Význam pre energetiku SR 
Z hľadiska perspektívy využívania zásob hnedého uhlia a lignitu je podstatný fakt, že uhlie predstavuje 
v súčasnosti jedinú ťaženú domácu surovinu využívanú pre výrobu elektrickej energie, znižuje závislosť od 
dovozu a zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektroenergetickej sústavy prostredníctvom 
poskytovania podporných služieb a záložných výkonov.  
Energetická surovinová základňa Slovenska poskytuje kapacity, ktoré sú pri využití všetkých dostupných 
domácich zdrojov teoreticky schopné pokryť 100 % dopytu po hnedom uhlí pre prevádzku Elektrárne Nováky 
na obdobie cca 40 rokov. Prognóza je založená na predpoklade ťažby ložísk Nováky, Handlová, Cigeľ a Gbely, 
pokračovania ťažby a sprístupnenia zásob 3. sloja na ložisku Modrý Kameň a Horné Strháre, sprístupnenia 
zásob v 12. ťažobnom poli ložiska Nováky a otvárky ložiska Beladice. Pri zachovaní súčasnej štruktúry ťažby 
a spotreby bude po roku 2030 podiel domáceho uhlia na výrobe elektrickej energie v Elektrárni Nováky menej 
ako 30%, ostatné množstvo sa bude musieť dovážať.    
 
1.2. ROPA A ZEMNÝ PLYN 
 
Ložiská 
Uhľovodíkový potenciál Slovenska je značne obmedzený. Súvisí to jednak s geologickými pomermi Slovenska, 
jednak s  jeho malou rozlohou. Podobne ako v iných krajinách strednej Európy, je uhľovodíkový potenciál 
Slovenska nedostatočný na to, aby uspokojoval domáci dopyt po rope a zemnom plyne. Najvýznamnejšie 
ložiská ropy a zemného plynu na Slovensku sa nachádzajú v slovenskej časti Viedenskej panvy a vo 
Východoslovenskej panve. Oblasti spišsko-šarišského paleogénu a malé ložiská v Podunajskej panve majú z 
hľadiska výskytu uhľovodíkov len okrajový význam. 
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Obr. 3. Ložiská ropy [1]. 
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Obr. 4. Ložiská zemného plynu [1]. 
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Slovenská časť Viedenskej panvy je najpreskúmanejšia a dosiaľ najvýznamnejšia roponosná a plynonosná oblasť 
Slovenska. Patrí do nej väčšina preskúmaných a ťažených ložísk. Ložiská a výskyty ropy a zemného plynu sa 
nachádzajú vo všetkých stupňoch neogénnej výplne panvy (s výnimkou pestrého pontu), ale aj v mezozoických 
a flyšových jednotkách podložia. Najvýznamnejšími roponosnými a plynonosnými súvrstviami sú báden, sarmat 
a panón. Kolektorové horniny predstavujú prevažne piesky, menej slabo stmelené pieskovce, ojedinele aj 
zlepence a vápence. Vo Východoslovenskej panve - druhej najvýznamnejšej plynonosnej a roponosnej oblasti 
Slovenska - sú najproduktívnejšie piesčité horizonty bádenu a sarmatu v hĺbke 500 až 2 000 m. Na týchto 
ložiskách prevládajú gazolinické typy horľavého zemného plynu [2]. Situovanie ložísk ropy a zemného plynu je 
uvedené na obrázkoch 3 a 4.  

 
Vyťažiteľné zásoby a životnosť ložísk ropy a zemného plynu 
Evidované bilančné zásoby kategórie Z-1 voľné sú zároveň považované za vyťažiteľné v súčasnosti a obsahujú 
hodnotu predpokladaných ťažobných strát súvisiacich so zvolenou technológiou dobývania a s geologickými 
a banskotechnickými podmienkami. Zásoby Z-1 bilančné voľné v tomto prípade reprezentujú zásoby, ktoré 
spĺňajú súčasné technické a technologické podmienky exploatácie a sú aktualizované na základe údajov 
ťažobných organizácií, preto reprezentujú otvorené zásoby pripravené k ťažbe. Zásoby kategórií Z-2 a Z-3 si 
vyžadujú ďalšie investície na prieskum.  
Množstvo evidovaných bilančných voľných zásob pri zachovaní súčasnej výšky ťažby teoreticky predstavuje 
surovinovú základňu na desiatky rokov. Predpokladaná reálna životnosť bilančných voľných zásob je však 
vzhľadom na technicky a ekonomicky náročné doťažovanie existujúcich ložísk odhadovaná pri rope na 10 až 15 
rokov, pri zemnom plyne, vzhľadom na podstatne väčšie overené zásoby a časť ložísk v prieskume, môže byť 
vyššia, čo je podmienené úspešnosťou prieskumných prác. 
Budúcnosť ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku závisí od úspešnosti realizovaného prieskumu. Neogén 
Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny predstavuje oblasti s vysokým stupňom preskúmanosti, avšak s 
obmedzeným potenciálom do budúcnosti. Existujúci potenciál je viazaný na značné hĺbky (4 až 6 km), 
v uvedených ťažobných oblastiach, ktoré sa už vo Viedenskej panve začali realizovať a taktiež v perspektívnych 
oblastiach vnútrokarpatského paleogénu, flyšu a Podunajskej panvy [2].  

 
Podiel na domácej spotrebe 
Ročná spotreba ropy na Slovensku (cca 5,8 mil. t v roku 2008) je krytá v podstatnom objeme dovozom, najmä 
z Ruska (takmer 100%). Domáca ťažba pokrýva len okolo 0,3% spotreby.  
Domáca ťažba zemného plynu pokrývala v minulých rokoch asi 2 až 3% spotreby zemného plynu na Slovensku 
(5,883 mld. m3 v roku 2008). Podstatná časť spotreby je permanentne krytá dovozom, najmä z Ruska. Z toho 
množstva sa na energetické účely využíva až 99% [2]. 

  
Význam pre energetiku SR 
Hospodársky význam domácej produkcie ropy a zemného plynu je z hľadiska množstva celkovej spotreby 
zanedbateľný. Niektoré vyťažené priestory, spĺňajúce vhodné geologické kritériá, môžu byť konvertované na  
podzemné zásobníky zemného plynu. Konverzia vhodných vyťažených priestorov na podzemné zásobníky sa 
realizuje aj v súčasnosti, jedná sa však o technicky, časovo a finančne náročný proces.  
Zásobníky sú situované v južnej časti slovenského úseku Viedenskej panvy. Ide o prírodné horninové štruktúry 
a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním výhradného ložiska a tieto boli v priebehu ťažby výhradného 
ložiska konvertované na podzemné zásobníky zemného plynu, v ktorých sa uskladňuje importovaný zákaznícky 
plyn. Tie sa taktiež evidujú ako výhradné ložiská, napriek tomu, že nejde o prirodzené akumulácie nerastnej 
suroviny. Ich využívanie úzko súvisí s energetickou bilanciou a surovinovým zázemím štátu. S podzemnými 
zásobníkmi plynu bezprostredne súvisí aj preprava zemného plynu cez naše územie, poskytujúci ekonomicky 
významné profity z prepravy a uskladňovania plynu [2].   
 
1.3. URÁN 
 
Ložiská 
V Západných Karpatoch sa uránové ložiská a výskyty koncentrujú do permských súvrství dvoch typov. 
V severogemeridnom perme sú známe uránovo-molybdénové ložiská prevažne stratiformného typu viazané na 
metaryolitové a metaandezitové tufy a tufity krompašskej skupiny. Predstaviteľom ložísk tohto typu je 
v minulosti exploatované ložisko Novoveská Huta a v súčasnosti intenzívne skúmané ložisko Košice I (Košice – 
Jahodná), kde je okrem uránu aj zvýšený obsah molybdénu. V perme hronika v severnej časti Nízkych Tatier a 
Kozích chrbtov (Vikartovský chrbát) a v Považskom Inovci sú známe malé uránové ložiská, resp. výskyty, 
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sedimentárno-diagenetického pôvodu (napr. Švábovce, Spišský Štiavnik, Kravany, Vikartovce), v ktorých sú 
uránové minerály viazané na detrit zuhoľnatenej flóry. V minulosti sa niektoré ložiská v malom rozsahu ťažili, 
v súčasnosti sú zostatkové zásoby týchto ložísk odpísané [2].  
Situovanie ložísk uránových rúd sú uvedené na obrázku 5.  
 
Vyťažiteľné zásoby a životnosť ložísk uránu 
V súčasnosti sú na území SR evidované 2 výhradné ložiská uránu – Košice I. a Spišská Nová Ves - Novoveská 
Huta. Ložiská nie sú ťažené.  
Podľa § 22 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov boli 
určené ďalšie prieskumné územia na ložiskový geologický prieskum rádioaktívnych nerastov. Geologické práce 
ešte neboli ukončené a neboli zhodnotené v záverečných správach [2]. Prehľad evidovaných zásob ložísk uránu 
je uvedený v tabuľke č. 1. 
 
Význam pre energetiku SR 
Z pohľadu značného zastúpenia jadrovej energetiky na Slovensku je žiadúce perspektívne riešiť aj zabezpečenie 
dostupných domácich zdrojov uránových rúd ako strategickej energetickej rezervy. Zvyšujúca sa spotreba 
uránu vo svete spôsobuje jeho deficit na trhoch, čo vedie k zvyšovaniu jeho ceny, a tým aj ceny jadrového 
paliva. Krajiny, ktoré budú schopné dodať vlastný urán a požadovať len jeho prepracovanie na palivo, dokážu 
vyrobiť elektrickú energiu podstatne lacnejšie.  
Slovenská republika v súčasnosti nedisponuje technológiami na spracovanie a obohatenie uránu pre výrobu 
jadrovej energie [2]. 
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Obr. 5. Ložiská uránu [1]. 

 

 

 
 
 

Tab. 1. Evidované zásoby na uránových ložiskách [1]. 

Ložisko 
Zásoby bilančné 

voľné 
[tis.t] 

Zásoby nebilančné  
[tis. t] 

Obsah U 
[t] 

Košice I. 1 396 0 6 003 
Spišská Nová Ves - Novoveská 
Huta 

0 3 876 3 605 

Spolu 1 396 3 876 10 194 
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1.4. OSTATNÉ ENERGETICKÉ SUROVINY 
 
Ložisko antracitu Veľká Tŕňa je vzhľadom na množstvo zásob, hrúbku slojov a banskotechnické podmienky 
klasifikované len ako ložiskový výskyt, za súčasných podmienok bez ekonomického využitia ako energetickej 
suroviny. Alternatívou je možnosť využitia suroviny na špeciálne účely (chemický priemysel). 
Ložisko bituminóznych hornín Pinciná svojimi kvalitatívnymi vlastnosťami nespĺňa kritériá energetickej suroviny 
a z hľadiska využitia je vhodná ako agrosurovina pre poľnohospodárske využitie. Na tento účel je v súčasnosti 
ložisko v procese otvárky. 
Na ložisku neživičných plynov Sereď (s vysokým obsahom oxidu uhličitého a dusíka) sú evidované len 
nebilančné zásoby, s ich využitím pre energetické účely sa neuvažuje [2]. 
 
Prehľad evidovaných zásob ostatných významných energetických surovín je uvedený v tabuľke č. 2. 
 

 
 

ZÁVER 
 
V súčasnej štruktúre výroby elektriny na Slovensku predstavuje podiel domácich energetických surovín 7 až 8 % 
v rámci tepelných elektrární. Domáce vyťažiteľné zásoby sú pri využití všetkých dostupných zdrojov teoreticky 
schopné pokryť 100 % dopytu po hnedom uhlí pre prevádzku Elektrárne Nováky na obdobie cca 40 rokov [2].  
Predpokladom využitia existujúcich strategických zásob hnedého uhlia, lignitu a uránových rúd je ich technicko-
ekonomické zhodnotenie príslušnými štúdiami využiteľnosti, ktoré overia realizovateľnosť ťažby v súčasných 
ekonomických podmienkach. 
Pred potenciálnym využívaním nových ložísk energetických surovín je potrebné realizovať technicko-
ekonomické štúdie a štúdie využiteľnosti ich zásob, ktoré detailne vyhodnotia environmentálne, zdravotné 
a ekonomické dosahy súvisiace s ťažbou, úpravou, zušľachťovaním, rekultiváciou a likvidáciou banských diel 
a objektov. Treba sa aktívne zameriavať aj na testovanie nových technológií ťažby ako je napr. UCG [7]. 
Zároveň by bolo vhodné v podmienkach Slovenskej republiky definovať inštitút tzv. strategických nerastných 
surovín, ktorých využívanie je mimoriadne dôležité pre národné hospodárstvo [2].  
Je na zváženie v rámci definície inštitútu strategických nerastných surovín určiť významné ložiská 
neobnoviteľných surovín mimoriadneho významu, ktoré zostanú zachované pre budúce generácie. 
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