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REŠTRUKTURALIZÁCIA BANSKÝCH PODNIKOV A JEJ
VPLYV NA VYUŽÍVANIE SUROVINOVEJ ZÁKLADNE
SLOVENSKA
Vladimír Vodzinský1
MINING ENTERPRISES RESTRUCTURING AND ITS IMPACT ON THE USE OF RAW
MATERIALS IN SLOVAKIA
The contribution is devoted to the analysis of Slovak mining restructuralisation, as an
integral component of its transformation process. It analyses the progress and consequences in
three components of mining industry:
• Mining and extraction and processing of iron ores and non-ferrous metals
• Magnesite industry
• Coal mining
The paper is, in fact, an introduction to a wider work of the author.
Key words: economic transformation, mining industry, raw materials, Central and Eastern
Europe.

1.Úvod
Hospodársky
význam
zdrojov
nerastných
surovín
v
trhovo
orientovanom
národohospodárskom prostredí je závislý od komplexu aktivít, ktoré zaručia, že ich ťažba a
spracovanie bude ekonomicky účinné.
Predpokladá sa pritom, že ziskovosť týchto procesov je východiskovo závislá od tzv.
objektívne daných faktorov, akými sú veľkosť a kvalita zásob v ložisku, jeho bansko-geologické
charakteristiky, vzdialenosť od potenciálneho spotrebiteľa, atď., teda od faktorov ovplyvňujúcich
formovanie banskej renty.
I keď tieto skutočnosti nesporne rozhodujú o tom, či dané ložisko nerastnej suroviny bude
alebo nebude, prípadne akými technológiami bude využívané, existuje ešte celý rad iných
determinantov, ktoré tieto rozhodnutia môžu ovplyvniť. Ich význam je ale závislý od toho, akým
spôsobom chápe štát, ako subjekt vrcholového riadenia spoločnosti, plnenie svojej ekonomickej
funkcie. To je spravidla vyjadrené v koncepcii využívania zdrojov nerastných surovín - surovinovej
politike, ktorá tvorí integrálnu súčasť jeho politiky hospodárskej.
Svetová prax dokazuje, že pri jej tvorbe existuje možnosť uplatniť liberálny princíp, podstata
ktorého spočíva v akceptácií vývoja cien nerastných surovín na ich trhoch, alebo spájanie tohoto
prístupu s rôznmi formami ingerencie štátu. Práve tento princíp využíva väčšina priemyselne
vyspelých spoločenstiev, čo nachádza svoj odraz:
• v legislatívnom rámci, ktorého základ je tvorený zákonmi o ochrane a využívaní nerastného
bohatstva toho-ktorého štátu (banský zákon) a od neho odvodených sústavách smerníc a
nariadení pre regionálnu úroveň štátnej správy, atď, ale i
• spôsobe tvorby a uplatňovania nástrojov fiškálnej a monetárnej politiky, upravujúcich objektívne
(prírodné) vlastnosti, ktoré sú určované charakterom ložísk úžitkových nerastov.
Za základné príčiny, pre ktoré sa jednotlivé spoločenstvá viac orientujú na využitie druhej
možnosti sa považujú:
1.) nereprodukovateľnosť vyťažených výskytov nerastných surovín, pri neustále klesajúcej
pravdepodobnosti nálezu ich analógov,
2.) charakter procesov materializácie prínosov vedecko-technického rozvoja, ktorý umožňuje:
• zvyšovať mieru zhodnocovania nerastných surovín v transformačných procesoch technologického
reťazca výroby, pri súčasnom
• zrýchľovaní ich obehu a využitia v produktoch z nich vyrobených.
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2. Proces transformácie a funkcia reštrukturalizácie
Zhodnoťme, so zohľadnením ích princípov, spôsob realizácie transformácie nášho národného
hospodárstva z hľadiska reštrukturalizácie banského priemyslu.
Za dominantnú zložku procesu transformácie centrálne, plánom riadeného národného
hospodárstva na trhové, sa všeobecne považuje zmena vlastníckych vzťahov, t.j. privatizácia.
Avšak dosiahnutie cieľa, ktorý sa týmto procesom sleduje a za ktorý musíme považovať
vytváranie podmienok pre ekonomicky účinnú a teda rentabilnú činnosť jeho základných prvkov,
podnikov, nespočíva len v ich privatizácii.
Spoločenská účinnosť procesu transformácie totiž závisí od toho do akej miery sa jeho
uskutočnením podarí využiť potenciál na seba systémovo nadväzujúcich krokov, ktorými sú:
reštrukturalizácia, privatizácia, modernizácia.
V čom teda spočívala záruka ich účinného využitia ?
Predovšetkým v pochopení skutočnosti, že ide o procesy, ktoré sa vzájomne systémovo
doplňujú a zmyslom uskutočňovania ktorých je vytváranie podmienok pre docielenie konkurenčnej
schopnosti transformovaných podnikov. Len dosiahnutím tohoto cieľa, tj. získaním niektorej z konkurenčných výhod na trhu vyrábanej komodity, vzniká totiž záruka jeho ekonomickej prosperity. I keď
proces transformácie v tomto zmysle chápeme ako proces, ktorý v priestore a čase prebieha
nepretržite, pretože v prípade postkomunistických spoločenstiev sa jeho uskutočňovaním sleduje
docielenie systémovej zmeny, mal by rešpektovať existenciu týchto východísk:
1.) v podstate monopolné vlastníctvo a riadenie podnikov štátom,
2.) prísne odvetvovú organizáciu národného hospodárstva, ktorá určovala charakter výrobnej
funkcie, a tým i možnosti ich rozvoja.
Z hľadiska vyúžívania zdrojov nerastných surovín to znamenalo existenciu podnikov,
vykonávajúcich temer výlučne len ich ťažbu a úpravu, zameranú na tzv. vedúci úžitkový nerast, čím
objektívne dochádzalo k zužovaniu:
• využívania prírodou daných úžitkových vlastností väčšiny ložísk železa a farebných kovov,
(polymetalické ložiská ),
• priestoru pre horizontálnu i vertikálnu diverzifikáciu spracovania vyťaženej suroviny,
• možnosti zhodnocovať úžitkové zložky tvoriace ich obsah.
V podmienkach, kedy sa naviac spracovávali chudobné a menej kvalitné zdroje nerastných
surovín extenzívnym spôsobom,to samo o sebe muselo zvyšovať úroveň stratovosti podnikov
banského priemyslu.
Berúc preto do úvahy dôsledky liberalizácie cien a obchodu (včítane zahraničného),
devalvácie meny, reorganizácie daňového a colného systému, atď., ako prostriedkov, umožňujúcich
súčasne:
• otváranie sa medzinárodnému trhovému prostrediu a
• dosahovanie makroekonomickej stability,
prvým a v intenciách vyššie uvedeného i podstatným krokom transformačného procesu mala byť
štátom riadená reštrukturalizácia, zameraná na likvidáciu odvetvovej organizácie národného
hospodárstva. Jej prostredníctvom sa mali preformovať pôvodné národné podniky tak, aby boli
vytvorené podmienky pre:
• zvýšenie účinnosti využívania disponibilných zdrojov (včítane prírodou sformovaných), čo by
súčasne znamenalo ,
• zformovanie celkov vhodnejších pre privatizáciu.
Zmiernili by sa tým sociálne dôsledky programovaného útlmu banského priemyslu a v niektorých prípadoch by sa predišlo likvidácii ťažobno-upravárenských podnikov.
3. Spôsob realizácie reštrukturalizácie rudného, magnezitového a uhoľného baníctva
a.) Rudné baníctvo
Prakticky všetky naše ložiská rúd, vzhľadom na ich genézu, musíme považovať za ložiská
komplexné, pretože okrem tzv. základných úžitkových zložiek (Fe, Cu, Pb-Zn, atď.) obsahujú aj širokú
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škálu drahých, vzácnych a stopových prvkov (Au, Ag, Bi, Te,atď.). Z hľadiska času a spôsobu ich
využívania v minulosti, však množstvo a kvalita zásob úžitkového nerastu ich radí medzi ložiská
chudobné. Ich ťažba a najmä úprava zastaralými technológiami si preto vyžadovala náklady, ktoré
i
v prepočte na jednotku kovu získavaného hutníckym spracovaním koncentrátov dlhodobo
prekračovali ich trhovú cenu. Platí to o to viac, že naše hutnícke prevádzky nedisponujú
technológiami, ktoré by umožnili selekciu drahých a stopových prvkov, čiže absentovala tu i možnosť
ich účinnejšieho zhodnocovania spájaním banských a hutníckych prevádzok do nových podnikov.
Vychádzajúc z týchto úvah vláda svojími uzneseniami č. 44O/9O a č. 246/91 rozhodla o realizácii riadeného útlmu rudného baníctva. Jeho súčasťou sa malo stať aj financovanie štátom tých
nákladov, ktoré vzniknú:
• s útlmom súvisiacou potrebou likvidovať a konzervovať banské diela
• nárokmi pracovníkov uvoľnovaných z útlmovaných prevádzok, atď.
Pretože nebol dodržaný pôvodne stanovený rozsah financovania ani časový harmonogram
vynakladania prostriedkov potrebných na splnenie tohoto programu, a tiež preto, že sa podnikom
nepodarilo uskutočniť opatrenia zamerané na objektivizáciu (zníženie) predovšetkým ťažobných
nákladov, predpokladaný útlm slovenského rudného baníctva sa v podstate zmenil na jeho likvidáciu.
V tejto situácii ani snaha manažmentu niektorých podnikov o ich reštrukturalizáciu diverzifikáciou
výrobného programu, t.j. zavádzaním náhradných, v podstate nebanských výrob, nemohla zmierniť
sociálne dôsledky tohoto procesu.
Preto z pôvodných l4-tich lokalít, z ktorých sa ročne vyťažilo asi 2,5 miliónov ton rúd, sa dnes
spracovávajú už len železné rudy na závode Siderit v Nižnej Slanej, zlatonostná ruda
v Banskej Hodruši, ferobaryt v Rudňanoch.
Neúplné štatistické údaje pritom signalizujú, že prostriedky, ktoré boli k dnešnému dňu vynaložené len
na:
• uspokojovanie zákonných požiadaviek prepustených pracovníkov,
• vyplácanie podpôr v nezamestnanosti, apod.,prekračujú objem prostriedkov „ušetrených“
nedodržaním finančného krytia pôvodného útlmového programu.
b.) Magnezitový priemysel
Na túto zložku slovenského baníctva, ktorá bola i pred rokom l989 zisková, pričom značná
časť jej výrobkov bola exportovaná do trhovo orientovaného zahraničia, sa útlmový program vlády
nevzťahoval. Predprivatizačná reštrukturalizácia tu bola uskutočnená rozhodnutím Ministerstva
hospodárstva k 1.1.1993 tak, že monopolný výrobca š.p. Slovenské magnezitové závody v Košiciach
bol rozdelený na desať samostatných štátnych podnikov, ktorými sa stali závody pôvodného podniku.
Proklamovaným cieľom tohoto riešenia bola snaha vytvoriť konkurenčné prostredie, ktoré by umožnilo
podstatne zvýšiť ekonomickú účinnosť ťažby a spracovania tejto suroviny. Zjavná iracionalita
tohoto,
v svojej podstate administratívneho rozhodnutia, spočívala predovšetkým v tom, že:
• konkurenčné prostredie pre magnezitový priemysel (a nielen pre tento priemysel) bolo už vopred
vytvorené liberalizáciou cien a obchodu, a tiež v tom, že
• časť novovytvorených podnikov predstavovala v technologickom zmysle neúplné, alebo svojimi
kapacitami nevyvážené celky, ktorých konkurenčná schopnosť sa tým stala z dlhodobého hľadiska
ešte problematickejšou.
Ako príklad je tu možné uviesť situáciu, v ktorej sa dodnes nachádza š.p. Košický magnezit,
jeden z nástupných podnikov bývalého š.p. SMZ Košice. V dôsledku rozhodnutia o jeho
reštrukturalizácii sa do nového podniku dostali tri závody: Baňa Bankov, zameraná na ťažbu a úpravu
magnezitovej suroviny, závod Ťahanovce uskutočňujúci jej tepelné spracovanie a nedokončený závod
Bočiar, zameraný na tepelné spracovanie, ktorý ale svojou technológiou a kapacitou predstavoval
jednu z kľúčových investícií v rámci pôvodného podniku. Keďže tento podnik delimitáciou, okrem
nedokončeného závodu Bočiar, „zdedil“ aj príslušnú úverovú a úrokovú záťaž, dostal sa tým do situácie, kedy nie je schopný získať finančné prostriedky na jeho dostavbu, čo spolu s trvale záporným
hospodárskym výsledkom a ná- slednou platobnou neschopnosťou viedlo k tomu, že zakladateľ, t.j.
Ministerstvo hospodárstva bolo nútené vypracovať návrh na jeho zrušenie a zaradenie do likvidácie.
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Ide pritom o podnik, ktorého výrobnú základňu tvorí rozsahom a kvalitou druhé najvýznamnejšie
ložisko slovenských magnezitov.
c.) Uhoľné baníctvo
Naše uhoľné baníctvo donedávna reprezentoval jeho monopolný výrobca, Slovenské uhoľné
bane š.p. v Prievidzi, vykonávajúci ťažbu a spracovanie hnedého uhlia a lignitu z ložísk
hornonitrianskej uhoľnej panvy. Spôsob jeho reštrukturalizácie, ktorá bola uskutočnená k 1.1.1993,
bol totožný s postupom uplatneným v prípade magnezitového priemyslu.
Následná delimitácia záväzkov pôvodného podniku voči štátu, veriteľom a zamestnancom na
nástupnícke organizácie (Hornonitrianske bane š.p. v Prievidzi, Baňa Dolina, a.s. vo Veľkom Krtíši a
Baňa Záhorie, š.p. v Holíči) však v tomto prípade vytvorila pre ich privatizáciu omnoho väčšie
prekážky. Príčina spočívala v tom, že na rozdiel od magnezitového priemyslu, ťažba a spracovanie
hnedého uhlia a lignitu už bola dlhodobo stratová a mohla byť vykonávaná len za pomoci dotácií zo
štátneho rozpočtu.
Napriek radikálnej redukcii ťažby a určitému zníženiu nákladov, ku ktorému došlo v novovytvorených podnikoch, vzhľadom k podmienkam ťažby a kvalitatívnym parametrom (akostné
znaky) slovenské hnedé uhlie a lignit nemôže konkurovať kvalitnejšiemu a lacnejšiemu uhliu z
dovozu. Z to-hoto dôvodu, a v snahe predísť sociálne neprijateľným dôsledkom, ktoré by vyplynuli zo
zastavenia ťažby a spracovania našich uhoľných ložísk, vláda svojim uznesením č. 27/l993 prikročila
k obnoveniu kvóty ročnej ťažby na úrovni 3,7 milióna ton uhlia podľa tzv. koncepcie rozvoja ťažby do
roku 2010 a jeho cenovej dotácie.
Toto opatrenie je okrem iného i dôkazom nízkej účinnosti zvoleného spôsobu
reštrukturalizácie slovenského uhoľného baníctva. Z dlhodobého hľadiska, vzhľadom k tomu, že asi
90 % produkcie tvorí uhlie energetické, spotrebované v tepelnej elektrárni, ktorá je situovaná v mieste
rozhodujúcej ťažobnej prevádzky (Elektráreň Nováky v Zemianskych Kostoľanoch) podstatne
výhodnejším variantom restrukturalizácie by bolo spojenie ťažobných kapacít s výrobou energie do
jed-ného podniku.
Toto riešenie, ktoré je vo svetovej praxi riešením obvyklým, vytvára podmienky pre ekonomicky i ekologicky účinné využívanie hnedého uhlia a lignitu, ktoré je na trhoch energetických
surovín pre svoje vlastnosti považované len za okrajový produkt.
Umožňuje totiž:
• prechodom na fliudné, alebo fluidno-cirkulačné spaľovanie vytvoriť podmienky pre podstatne
účinnejšie využitie jeho energetického potenciálu,
• eliminovať výstavbu finančne náročného odsírovania splodín vzniknutých pri klasickom spaľovaní,
• predĺžiť životnosť využívaných ložísk kombinovaním vstupov do procesu spaľovania napr.
dovážaným uhlím, atď.
Záver
Na postavenie a funkcie reštrukturalizácie a jej vzťahu k privatizácii v transformačnom
procese postkomunistických štátov existuje mnoho názorov. Z nich sa napr. v praxi Českej republiky
presadil postup: najskôr privatizácia a potom reštrukturalizácia. Ako dôvod pre jeho uplatnenie sa
uvádza:
• maximálne skrátenie transformačného procesu (tzv. šoková terapia),
• schopnosť tzv. adresného vlastníka účinnejšie reštrukturalizáciu uskutočniť, a pod.
Slovensko, ktoré ako súčasť čs. národného hospodárstva bolo dlhodobo orientované
predovšetkým na spracovávanie surovín a výrobu polotovarov, pričom ich finalizácia sa v
rozhodujúcej časti uskutočnila v Čechách pristúpilo z viacerých príčin k reštrukturalizácii ešte
pred privatizáciou
s cieľom predovšetkým znížiť sociálne dôsledky výrazného poklesu ročnej produkcie po roku l989
(skúsenosti s likvidáciou špeciálnej výroby, a pod.).
To, že tento prístup bol v princípe správny aj z iných príčin, dokazuje práve príklad ČR v tom
zmysle, že podstatná časť už privatizovaných štátnych podnikov si proti očakávaniu zachovala svoj
pôvodný výrobný profil, včítane spôsobu zabezpečovania svojich aktivít. To je jedna zo základných
príčin, pre ktoré sa len veľmi ťažko darí meniť nevyhovujúcu štruktúru národného hospodárstva a
vytvárať podmienky pre zakladanie rozvojových faktorov v mikrosfére. Bez toho však nie je možné

76

Acta Montanistica Slovaca

Ročník 1 (1996), 1, 73-77

vytvoriť pevný základ pre racionálne hospodárenie s disponibilnými zdrojmi (včítane prírodných) a tým
dosiahnuť účinné využitie nie nekonečnej makroekonomickej stability, docielenej predovšetkým
radikálnou devalváciou meny a udržiavaním nízkej úrovne hodnotenia vysokokvalifikovanej pracovnej
sily. Dôsledkom môže byť napr. rýchly rast nerovnováhy v zahraničnom obchode, včítane
dôsledkov
z toho vyplývajúcich.
V prípade predprivatizačnej reštrukturalizácie nášho národného hospodárstva, ako dokazuje
príklad banského priemyslu zase nebol dostatočne využitý jej strategický potenciál, predovšetkým pre
administratívny a nekoncepčný prístup k jej realizácii.
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