
Predsedníctvo  

Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

z 3. zasadnutia Predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín – NTP VVIS, konaného dňa 11. februára 2016 v zasadačke spoločnosti 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Lehotská 50, Nováky  

 

 
 
 
 
Prítomní členovia predsedníctva: Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., Ing. Slavomír Hredzák, PhD., 

Marián Závodný, Ing. Karsten Ivan, Ing. Branislav Klocok,         
Ing. Martin Korčák 

 
 
 
Neprítomní členovia predsedníctva: Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., Prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. 

Scient., Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., Prof. Ing. Tomáš 
Havlík, DrSc., Ing. Jozef Levoča, MBA, Branislav Petro,                 
Ing. Ladislav Drábik, PhD. 

 
 
 
Predseda predsedníctva NTP VVIS: Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 
 
 
 
Podpredseda predsedníctva NTP VVIS: Ing. Peter Košinár, PhD. 
 
 
 
Riaditeľ kancelárie NTP VVIS: Ing. Dušan Dorčák, PhD. 
 
 
Hostia: RNDr. Dušan Onačila – MH SR 
     Ing. Miroslav Bražina – HBP, a.s. 
     Ing. Ján Hrabovský, PhD. – Slovenská banícka spoločnosť 
 
 



                                                   3. zasadanie predsedníctva, konané dňa 11. februára 2016 
                                    Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Strana 2 z 9 

 

Tretie zasadanie predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín – NTP VVIS otvoril o 9.30 hostiteľ, Ing. Karsten Ivan, ktorý privítal všetkých prítomných a na 
úvod predstavil spoločnosť Hornonitrianska bane Prievidza, a.s.. Vo svojom vstupe prezentoval: 

- ťažbu, technológiu a hospodársky výsledok spoločnosti, 
- plánované aktivity po ukončení ťažby, 
- činnosti vykonávané mimo hlavný zámer spoločnosti – rybacia farma, pestovanie paradajok, 
- využívanie teplého vrtu a banskej vody. 

 
Po prezentácii privítal Ing. Miroslava Bražinu, vrchného technického riaditeľa spoločnosti, ktorý 
v krátkosti informoval o technických zámeroch spoločnosti, pláne výroby a ťažby. 
 
Po informáciách o spoločnosti HBP, a.s. sa slova ujal predseda predsedníctva NTP VVIS, poďakoval za 
úvodné informácie a zorganizovanie 3. zasadania NTP VVIS. Zároveň konštatoval, že zasadanie bolo 
riadne zvolané v zmysle štatútu predsedníctva združenia, zo 14 členov predsedníctva pri prezentácii 
bolo prítomných 8 členov, čím zasadanie predsedníctva je uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa Prof. 
Ing. Michal Cehlár, PhD., Prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient., Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., Prof. 
Ing. Tomáš Havlík, DrSc., Ing. Jozef Levoča, MBA, Branislav Petro a Ing. Ladislav Drábik, PhD.. Na základe 
splnomocnenia sa miesto Ing. Jozefa Levoču, MBA zasadania zúčastnil Ing. Martin Korčák.  
 
Zároveň privítal hosťa, RNDr. Dušana Onačilu z Ministerstva hospodárstva SR. 
 
Návrh nižšie uvedeného programu rokovania 3. zasadania predsedníctva NTP VVIS bol doručený 
všetkým členom predsedníctva, pričom nebol predsedovi predsedníctva predložený žiadny písomný 
návrh na zmenu alebo doplnenie nasledovného zverejneného programu: 

1. Otvorenie 
2. Kreovanie pracovných skupín pre tvorbu Surovinovej Politiky SR 
3. Účasť v pripravovaných výzvach v národných projektoch pre suroviny  
4. Diskusia 
5. Záver 

 
K predloženému návrhu neboli predložené iné návrhy ani pripomienky a bol schválený. 
 
Predseda predsedníctva ozrejmil dôvody, kvôli ktorým sa koná dnešné stretnutie, v termíne mimo 
plánovaného zasadania: 

- začína obdobie, kvôli ktorému vznikla NTP VVIS – čerpania prostriedkov zo štrukturálnych 
a európskych fondov; 

- vyšla prvá výzva v rámci agentúry – „Budovanie spoločných výskumných centier“ 
- úloha zo stretnutia NTP VVIS so štátnym tajomníkom MH SR (december 2015) - príprava 

dlhodobého výskumného programu a koncepcia Surovinovej politiky SR (od geológie až po 
recykláciu) bola plne podporená na rokovaní predsedu predsedníctva NTP VVIS so štátnym 
tajomníkom MHSR za prítomnosti RNDr. Dušana  Onačili v stredu 11.2.2016.  
Okrem iného na rokovaní bolo (prezentoval RNDr. Onačila):  

o garancia a podpora dlhodobého výskumného programu zo strany MH SR; 
o príprava užšieho poverenia NTP VVIS, oficiálny mandát, na spracovanie podkladov pre 

Surovinovú politiku SR; 
o možnosť participácie v projektoch MH SR -  rokovanie s generálnym riaditeľom sekcie 

štrukturálnych fondov EÚ, Mgr. Roderikom Klindom; 
o rokovanie aj s generálnym riaditeľom sekcie energetiky, Ing. Jánom Petrovičom, PhD.; 

Predseda predsedníctva NTP VVIS prerokoval s p. Klindom aj otázku ako zabezpečovať 
dlhodobý výskumný program, ktorý zahŕňa aj kompetencie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, taktiež možnosť posudzovať jednotlivé výskumné projekty združene 
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a napĺňať takto prioritné ciele. MH SR má paritné zastúpenie v agentúre a tým má možnosť 
presadzovania svojich prioritných záujmov pri dlhodobom výskumnom programe. 
 

2. Kreovanie pracovných skupín pre tvorbu Surovinovej Politiky SR  
 
V rámci bodu rokovania „Surovinová politika SR“, predseda predsedníctva, Ján Spišák, prezentoval 
nasledovné: 
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Zasadania sa zúčastnil aj Ing. Ján Hrabovský, PhD. zo Slovenskej baníckej spoločnosti, ktorého privítal 
predseda predsedníctva NTP VVIS. 
 
Ďalej pokračoval s personálnym zabezpečovaním Surovinovej politiky SR: 
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Pri tvorbe SP SR je kľúčová osoba „národohospodársky ekonóm“ – zdôraznil predseda predsedníctva. 
Je to post, ktorý svojim strategickým rozhodnutím dokáže riadiť ekonomickú situáciu regiónov a tým 
aj všetky ostatné činnosti, ktoré sú na financie zavesené. Ako príklad uviedol Nižnú Slanú. V súčasnosti 
neexistuje zhodnotenie prínosov spoločností, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých regiónoch.  
 
Pán Hredzák podotkol, ako budeme zohľadňovať potreby nadnárodných spoločností, ktoré majú sídlo 
mimo SR, resp. EÚ? 
 
Predseda predsedníctva vyjadril nutnosť akceptácie takýchto informácií. Dôležitý je „surovinový 
kolobeh“ tzn. „obrátkovosť surovín“. 
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Pán Onačila ako príklad pre SP SR uviedol Energetickú politiku SR. Je v nej regulačný rámec, ktorý by sa 
mal aplikovať aj pri tvorbe SP SR. Pokiaľ nevieme suroviny v súčasnosti využívať, tak je potrebné ich 
chrániť. Túto myšlienku podporil aj predseda predsedníctva. 
 
Pán Hredzák položil otázku: “Čo s odpísanými zásobami?“ 
 
Predseda predsedníctva uviedol, že sú služby a zdroje, ktoré evidujú v množstvách svojich databáz 
s rôznymi štruktúrami identické, alebo podobné informácie o ložiskách, surovinách. Je nevyhnutné 
zosúladiť všetky geologické informácie a viesť ich v jednotnej štruktúre a úplnosti. Jedna štátna 
databáza, ktorá bude evidovať všetky ložiská, šachty,... 
 
Pán Ivan by nekategorizoval ložiská, ale viedol by evidenciu výskytu a evidoval by všetky suroviny, ktoré 
môžu akoukoľvek zmenou pohľadu dostať iný štatút. 
 
Predseda predsedníctva prešiel plynule do ďalšieho bodu rokovania: 
 
3. Účasť v pripravovaných výzvach v národných projektoch pre suroviny 
 
Vyzdvihol nasledovné: 

- spoluprácou s p. Raschmanom sa podarilo dostať do RIS3 podskupinu „Získavanie surovín a ich 
spracovanie“, ktorá má 5 bodov; 

- nominácia predsedu predsedníctva NTP VVIS do komisie „Industry 4“, vďaka p. Onačilovi a p. 
Petrovičovi, kde sa podarilo vložiť zadefinovanie „Smart raw materials“; 

- je 7 prioritných tém v rámci RIS3, kde treba zadefinovať kapacity, infraštruktúry a koordinovať 
spoločné postupy v rámci platformy; 

- príprava nového študijného programu v rámci F BERG a HF Technickej univerzity v Košiciach; 
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Pokračoval pripravovanými výzvami, kde reagoval na prvú výzvu „Tvorba výskumných centier 
priemyslu a univerzít, resp. akademickej sféry“. Prioritou je aplikovaný výskum a vývoj. Viacej 
prostriedkov pôjde do priemyslu, nie do univerzít. Žiadateľom musí byť priemyselný podnik 
a spolupracovať s univerzitami,... Je možne vytvoriť tri centrá: 

- Centrum pre virtualizácia a digitalizácia „DIGI MINE“; 
- Centrum pre energetické a materiálové využitie uhlíka - Karbon; 
- Technologické centrum pre úpravníctvo a hutníctvo okolo magnezitu; 

 
Predseda predsedníctva ďalej prezentoval dlhodobý VVI a poďakoval tým, ktorí mu pri tomto návrhu 
pomáhali. 
 
Prílohou tohto zápisu budú rozpracované úlohy jednotlivých projektov, ktoré je nevyhnutné prejsť 
a dopracovať.  
 
Pán Legemza sa opýtal či bude zadefinovaný spoločný, koordinovaný, postup alebo individuálny, 
samostatný,  v rámci NTP VVIS pri tvorbe projektov? Predseda predsedníctva podotkol, že zvolil dnešné 
stretnutie na koordinovanie tohto postupu v rámci NTP VVIS, je potrebné dnes zvoliť prioritné smery 
a kto si čo vezme na starosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pán Legemza uviedol, že je viacej subjektov, ktoré pracujú v surovinovej oblasti a nie sú členmi NTP 
VVIS ale je tu možnosť spolupracovať s nimi. 
 

Vývoj a inovácia 
progresívnych - SMART 

(HW) technológií pre 
získavanie domácich 

surovín a ich spracovanie 
na produkty s vyššou 
pridanou hodnotou

Vývoj a inovácia 
progresívnych - SMART 

(SW) technológií pre 
získavanie domácich 

surovín a ich spracovanie 
na produkty s vyššou 
pridanou hodnotou a 

umiestnenie na Digitálnom 
markete

Výskum a identifikácia 
potenciálu domácej 

surovinovej a energetickej 
základne, vrátane štruktúr 
pre podzemné zásobníky

Stratégia Industry 4.0 Surovinová politika

Výskum a vývoj progresívnych - SMART technológií pre získavanie domácich surovín a ich 
spracovanie na produkty s vyššou pridanou hodnotou

Efektívne spracovanie 
zhodnocovanie slovenskej 
magnezitovej suroviny do 

produktov s vyššou 
pridanou hodnotou

Monitorovanie 
surovinového kolobehu

Vývoj zariadení a systémov 
pre redukciu emisií v 

surovinovom priemysle

Zvýšenie stupňa 
recyklovateľnosti najmä 

kovonosných druhotných 
surovín - realizácia 

surovinového kolobehu

MH SR MŽP SR

MŠVVŠ SR
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Pán Korčák sa opýtal na výzvy MŽP SR? Kto a zhruba kedy ich bude vyhlasovať? Pán Hredzák sa tiež 
opýtal či všetky výzvy pôjdu cez agentúry? 
 
Predseda predsedníctva odpovedal, že MŽP SR má vlastnú agentúru, prostredníctvom ktorej pôjdu 
jeho výzvy. Výzvy MH a MŠVVŠ SR pôjdu spoločne cez ASFEU, ale niektoré výzvy MH SR pôjdu aj 
samostatne. 
 
Pripravované programy: 

1. Podporné služby pre Surovinovú politiku SR 
2. Vývoj a inovácia progresívnych - SMART technológií pre získavanie domácich surovín a ich 

spracovanie na produkty s vyššou pridanou hodnotou 
3. Vývoj a inovácia progresívnych - DIGITAL technológií pre získavanie domácich surovín a ich 

spracovanie na produkty s vyššou pridanou hodnotou 
4. Magnezit – Horčík – Energetika 

 
Pán Legemza sa opýtal, či je riešený aj Kremík v projektoch? 
 
Predseda predsedníctva uviedol, že je tam Švedlár, teda otázka kremíka je tam. Ďalej sa vrátil 
k prezentácii „Združenia KARBON“ 
 

 
 
Pán Závodný uviedol, že k materiálom, ktoré im budú zaslané sa vyjadrí a že s koncepciou, ktorá bola 
prezentovaná súhlasí. Čo sa týka evidencie ložísk, tak jediným konštantným parametrom je jeho výskyt, 
všetko ostatné je variabilné. 
 
Pán Korčák sa opýtal, či projekt KARBON ide teraz do projektu?  Odpoveď áno od predsedu 
predsedníctva. 
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Pán Hredzák uviedol, že najlepšie by bolo, keby žiadateľom bol VUM, a.s.. Má pre to všetky 
predpoklady. 
 
Predseda predsedníctva ešte uviedol, že administratíva okolo spracovania projektov je zjednodušená, 
má menší rozsah. Taktiež v oblasti VO sa pripravujú zmeny a úpravy.  
 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda predsedníctva NTP VVIS Ján Spišák poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť a 3. zasadnutie predsedníctva NTP VVIS o 12.10 hod. ukončil. 

 
 
 
 
 
 
     ............................................................................. 
             Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. – v.r. 

predseda predsedníctva NTP VVIS 


