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Vec
Prieskumné územie Čermel' - Jahodná - U, Mo, Cu rudy - žiadosť o stanovisko

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej geologickej správy
bol dňa 12. januára 2015 doručený návrh držitel'a prieskumného územia Ludovika Energy s.r.o.,
Komenského 14A, 97401 Banská Bystrica na predÍženie doby platnosti prieskumného územia
Čerrnel' - Jahodná - U, Mo, Cu rudy (d'alej len "prieskumné úzernie").

Podl'a § 23 ods.7 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znenÍ neskorších predpisov Vás ako dotknutú obec a samosprávny kraj, ktoré sa pri návrhu na
určenie prieskurnného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov vyjadrujú ku geologickému
zámeru z hl'adiska ciel'ov a priorít programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
a samosprávnych krajov alebo závaznej časti územnoplánovacej dokumentácie; dotknutou obcou
sa rozumie obec, v katastrálnom území, ktorej sa prieskumné územie nachádza, a dotknutým
samosprávnym krajom, samosprávny kraj, na ktorého území sa nachádzajú dotknuté obce podl'a
§ 23 ods. 4 písmo f) geologického zákona žiadame o zaujatie stanoviska. Nakol'ko geologický
zámer, ktorý podl'a § 12 ods. 5 geologického zákona obsahuje ciel', špecifikáciu a rozsah
navrhovaných prác a časovú nadvaznosť realizácie, sa vypracúva len k určeniu prieskumného
územia a po čas platnosti prieskumného územia sa geologické práce mažu vykonať len v súlade
s projektom geologickej úlohy, resp. jeho zmenami, držitel' prieskumného územia pri predÍžení
doby platnosti prieskumného územia nevypracuváva geologický zámer, ale ciel' a geologické
práce, ktorých použite sa predpokladá uvádza priamo v návrhu na predÍženie doby platnosti
prieskumného územia.

Stanovisko k návrhu na predÍženie doby platnosti prieskumného územia Vás žiadame
zaslať v lehote do 15 dní od doručenia.

V prípade nedoručenia Vášho stanoviska v stanovenej lehote budeme predpokladať, že
k návrhu na predÍženie doby platnosti prieskumného územia nemáte pripomienky.

S pozdravom

~
RNDr. Viera Maťová

riaditel'ka odboru

Príloha
návrh na predÍženie doby platnosti prieskumného územia



Rozdel'ovník:

cP. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice
2. Mesto Košice - mestská časť Sever, Miestny úrad, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

. Mesto Košice - mestská časť Myslava, Miestny úrad, Pod horu 22, 040 16 Košice
4. Obec Baška, Obecný úrad č. 71,040 16 Košice
5. Obec Košická Belá, Obecný úrad č. 54, 044 65 Košická Belá
6. Obec Nižný Klátov, Obecný úrad, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov
7. Obec Vyšný Klátov, Obecný úrad č. 131,04412 Nižný Klátov



~ LudovikatpEnerqy.:

Ministerstvo flvotného prostr.dla SR
Odbor AtátnejgeologickeJ .právy

Nám. ťudovlta ětůra 1
81235 Bratislava

Návrh na predíženie lehoty prieskumného územla Čermer - Jahod"' - U,
Mo, Cu rudy

1. Držiter prieskumného územla:

Ludovika Energy s.r.o.

Komenského 14A, 97401 Banská Bystrica,
odštepný závod Spišská Nová Ves, Fráňa Kráta 2, 052 80 Spišská Nová Ves,

Tel. čislo: 0911 904 509, Email: bartalsky@ludovika-energy.sk

2. Názov prieskumného územia:
Cermef - Jahodná - U, Mo, Cu rudy

3. Cier geologickej úlohy:

Základným cieřom geologickej úlohy je prehodnotiť oblasť prieskumného územia na základe nových po-

znatkov na výskyt hlavných ale aj sprievodných nerastov, nájst' bilančné zásoby a ukončit' geologickú úlo-

hu Záverečnou správou s výpočtom zásoby hlavných a sprievodných nerastov, čím sa splnl podmienka

uvedená v zmene geologického zákona č. 569/2007 Z.z., zmena 311/2013 Z. z. S účinnost'ou od 1. novem-

bra 2013, § 16, bod 3, "Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo ložisko nerastov, rnusl obsa-

hovať komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hfadiska jeho možného využitia a výpočet zásob nerastu

a sprievodných nerastov ložiska alebo jeho časti".

Aby sa splnil základný cief úlohy je potrebné splnit' dielčie ciele geologickej úlohy:

• Doplnit' geologický ložiskový prieskum, ktorý bude zameraný na nový typ mineralizácie REE (prvkov

vzácnych zemín = kritické nerastné suroviny EÚ) v priestore ložiska a jeho širšleho okolia. Tento

typ mineralizácie nebol doteraz komplexne hodnotený. Odber vzoriek, ale predovšetkým geoche-

mické a laborat6rne práce neboli orientované na overenie tohto typu mineralizácie. Ciefom geolo-



gickeJ uíonv Je posúdn vymam a matné vvuziue 101110 typu '111J10raIIZ~Cle.pretože oosreone vy·

sledky qeoloqrckých prac poukazui« na možný význam tejto nunerahzacre <,

• Vykonaľ kvantuattvnu a tecnnoloqrckú cnaraktensuku spnevodných surovin. vrátane REE

• Prehodnoliť výskyty Mo a samostatné vypocltat jeho zásobu (Doteraz sa v Čiaskovej !ilvereCncJ

správe spocltali zásoby Mo len v teJcasti loziska. kde bola v čase výpočtu zásob bitancná

U rnineralizácia)

• Prehodnoti!' zásoby Cu - ako ďalSieho potencíálne ekomicky využitelného kovu, ktorý nebol v

Ciaskovej záverečnej správo hodnotený

• Doplnit' geologické práce podřa záverov schválenej Ciastkovej záverečne] správy (Clastkové zave-

rečná správa s výpočtorn zásob, ložisko Košice I, U, Mo rudy, stav ku dňu 1, 6. 2011) podta § 4

ods. 1 vyhlášky 51/2008

• Vypočita!' zásoby hlavných surovin ložiska pri aktuálnych cenách. Zmena ceny U na svetovývh tr-

hoch podmiel"luje vypracovat' nové aktuálne podmienky využlteřnosf zásob,

• Urobit' aktuálny a komplexný výpočet' zásob sprievodných surovin ložiska. Zvýšenie

cien sprievodných nerastov v ložisku obsahujúcich Mo, Cu a potenciálne aj REE zvyšujú využiteř-

nost' zásob

• Ukončit' projekt geologickej úlohy Záverečnou správu a výpočtem zásoby hlavných a sprievodných

nerastov

4. Dóvod predlženla lehoty prieskumného územia

Geologické práce, ktoré boli navrhované v zmenách projektu geologickej úlohy C.14. a 15, vychadzali

predovšetkým za záverov schválenej Čiastkovej záverečnej správy (Čiastková záverečná správa s

výpočtom zásob, ložisko Košice I, U, Mo rudy, stav ku dňu 1, 6. 2011). Avšak po predlžení lehoty platnosti

prieskumného územia nastali skutečnosti, ktoré ovplyvnili výšku investovaných prostriedkov a mali vplyv na

priebeh vykonávaných geologických prác. Efektlvny čas, kedy sa dali vykonávat' technické geologické

práce, bol obmedzený jednak stavom kedy bola spochybnená platnost' PÚ ale predovšetkým

podmienkami/obmedzeniami danými .Naturou 2000". Jednalo sa o finančne a časovo náročné technické

práce. Tieto technické práce bolo potrebné vykonat' na spresnenie poznatkov o geologickej a tektonickej

stavbe ložiska, pozícii a kvalite rudnej polohy v jednotlivých častiach ložiska, hydrogelogických pomerov a

zvýšenia kategórie zásob. Naviac dósledku nízkej ceny U na svetových trhoch sa zmenili aj kondície na

výpočet' zásob nerastu z pohl'adu bilančnosti a ložisko bez ďalšieho zhodnotenia sprievodných nerastov by

sa mohlo posunut' do nebilančných zásob. Z toho dovedu, keďže sme nevykonávali nové technické práce,

pristúpili sme k zmene projektu geologickej úlohy, keď sa objednávatel' rozhodol nezvyšovat' kategóriu

zásob v ložisku detailným prieskumom hlavného nerastu v tejto etape, ale v zmysle §17, ods. 3

geologického zákona pristúpit' ku komplexnému posúdeniu výskytu sprievodných nerastov ložiska alebo jeho

časti a vypracoval zmenu projektu geologickej úlohy Č. 16.. Cielom tejto zmeny projektu bolo prehodnoteniu

získaného geologického dokumentačného materiálu z predchádzajúcich etáp prieskumu a hodnotenie

potenciálu výskytu sprievodných nerastov v ložisku a okolí. Nasledne sme navrhli vyradit' hmotnú geologickú



dokumentaciu. ktorá neposkynue crais.e geologické ani tecnnotoqicke mtorrnac.e a 1110 je potrebn é na dal~le

rie šenie qeoto.jrcke] úlohy

Vysledkorn bolo konštatovanie

• že priestor ložiska a jeho sirsieho okolra v prieskumnom uzernt má potenclál na výskyt REE (prvkov

vzácnych zemín = kritické nerastné suroviny EÚ)

• Výskyt REE je nový typ mineratizácie. ktorý sl ztaca nový prieskum, nové odbery vzorlek, nové

geochemické a laborat6rne práce vrátane technologického výskurnu a preto je potrebný čas 10

rokov, pretože lehota platnosti PÚ sa už nedá predlžtt'

• Mo- ako dalšl "kritický prvok EU" nebol v cíaskovej záverečne] správe dostatočne zhodnotený , na-

kol'ko sa vyhodnotila len té čast' ložiska, kde sa v čase výpočtu zásob nachádzala btlančná

U rnineralizácia

• Cu - ako ďalši potenciálne ekomicky využitelný prvok nebol v čiaskove] záverečnej správe hodnote-

ný

Na základe nových údajov je zrejmé, že priestore ložiska sú indlcie na výskyt minerálov, ktoré po-

slednorn období vystupujú do popredia ako kritické nerastné suroviny EU a tie sa rnóžu stat' sprievodnou

mineralizáciou na ložisku Košice I. Keďže ich výskyt sa zistil počas vykonávania geologických prác

v poslednom období nebol časový priestor dostatočne sa venovať aj tejto sprievodnej minerallzácli. Predl-

ženie lehoty prieskumného územia je potrebné, aby sa mohol dokončit' geologický ložiskový prieskum a

komplexne zhodnotit' nielen havné ale aj sprievodné nerasty ložiska, medzi ktoré zaradujeme aj nové vý-

skyty kritických nerastných surovin EU.

V zmysle geologického zákona sa projekt geologickej úlohy ukonči Záverečnou správu (§ 16, bod 3),

" . ktorá .musí obsahovat' komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hl'adíska jeho možného využítía a výpo-

čet zásob nerastu a sprievodných nerastov ložiska alebo jeho častí. Z banského zákona § 11 ods.a plynie

povinnost' overovat' výhradné ložisko tak, aby sa zistili a vyhodnotili všetky využitel'né nerasty a ích úžitkové

zložky. Keďže sme zistili, že na splnenie cielov úlohy je potrebné potrebné použit' nový metodický, technický

postup a vykonat' podstatne vačš! rozsah geologických prác, vypracovali sme projektu geologickej úlohy,

ktorá obsahuje aj nový harmonogram prác na 10 rokov.

Dokončenie komplexného geologického prieskumu v prieskumnom území územia je v súlade s

Koncepciou geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenske; republiky na roky

2012 - 2016 (s výhl'adom do roku 2020), ktorá bola schválená uznesením vlády Č. 73/2012.dňa 7. marca

2012 na 88. schódzi vlády Slovenskej republiky. Koncepcia stanovuje priority a vytvára predpoklady na

koordináciu geologického výskumu a geologického prieskumu financovaného zo štátneho rozpočtu, z

verejných prostriedkov alebo zo súkromných zdrojov pre naplňanie potrieb spoločnosti, štátnej správy,

súkromného sektora, geologickej služby špecializovaných organizácií a stanovuje si prioritné ciele medzi

ktoré patrí:

- zist'ovanie, overovanie a hodnotenie zdrojov nerastných surovín,

vytváranie podmienok pre racionálne využívanie a ochranu surovinových zdrojov,



reauz acra záklac1néll0 J rCylOllálllCll0 qcotoqrckóho vyskunu.

ložiskový geolog~g~.Ý..J2L~~~U~..!.!~@j ..Q~J~!lQL9.~J~S~JrOylnLYJ\onlexte energet1ckel bezpeCnQ5tl.

ložiskový geologický priesk~Jfn z9mer9ný n~ nerastné svrovlny, ktoré s0 Z hradlskél ekonomiCkej dOletl-

tosti a dOVOlových rizik kritické pre najdOletitej$ie hospodárske odvetvia SIQyenska a EurOoske; Vole.

Dokončenis goologických prác je tlež plno v aúlade s novou ústavnou po!ladavkou na ochrano,

zvel'aďovanl, šetrnorn a efektlvnom využlvanl norastného bohatstva v prospech občanov SlovonskoJ

republiky a budúcich generácll účinnou pod!'a článku 4 ods. 1 Ústavy SlovenskeJ republiky v zn.nl

účinnom od 1.12.2014 (ústavný zákon Č. 306/2014 Z.z.).

5. Navrhované geologické práce

Navrhované geologické práce potrebné na riešenie geologickej úlohy je možné rozdeliť do viacerých

etáp

• odber nových mineralogických a geochemických vzoriek z dokumentačného materiálu zlskaného do

roku 2014

• mineralogická štúdia zameraná na výskyt sprievodných typov mineralizácie

• petrografická štúdia zameraná na výskyt sprievodných typov mineralizácie

• geochemická štúdia distribúcie prvkov

• prehodnotenie geologickej dokumentácie z pohl'adu potencionálneho výskytu REE

• nové laboratórne práce zamerané na výskyt REE

• detailné geologické mapovanie s GSM meraniami v rámci ložiska a jeho širšleho okolia

• vytypovanie vzoriek na nový technologický výskum

• vyhodnotenie-posúdenic hmotnej dokumentácie ziskanej z realizácie vrtných prác realizovaných do

roku 2012 z pohl'adu dostatočného množstva dokumentačného materiálu potrebného pre štúdiurn

sprievodnej mineralizácie na ložisku

• spracovanie finálnej geologickej dokumentácie vrtov, z pohl'adu nových poznatkov

• geologické mapovanie

• padne vzorkovanie

• geochemické práce

• geogyzikálny prieskum

• vyhodnotenie mapovacích prác

• spracovanie finálnej geologickej dokumentácie vrtov,

• realizácia geologických prác v širšej časti ložiska pre prehodnotenie a overenie horninového zlože-

nia, obsahov úžitkových zložiek a úložných pomerov nových sprievodných typov mineralizácie a

podl'a požiadaviek záverou Čiastkovej záverečnej správy s výpočtom zásob (Čiastková záverečná

správa s výpočtom zásob. ložisko Košice I, U, Mo rudy. stav ku dňu 1.6.2011)

• hydrogeologická štúdia

• doplňujúci hydrogeologický prieskum



• technické práce pokral bud(, nevynnutne na dos.ahnuue c.era goologlcke) úlohy

• qeofyzkálna karotaz

• spracovarue dat qeotyzrkálne] karotáze

• zameranie technických prác

• likvidácia technických prac a rekultivácia terénu

• analytické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov

• technologická ~t(,dia

• záverečná správa a výpočet zásob hlavných s sprievodných nerastov ložiska

6. Časový harmonogram prác

1. Rok

• Prehodnotenie a vyradovanie hmotnej geologickej dokumentácie - nemineralizované vrtné jadro a

vzorky, ktoré neposkytuje ďalšie geologické ani technologické informácie a nie sú už potrebné na

riešenie geologickej úlohy (pokraCovanie prác za zmeny č. 16).

• odber vzoriek na novú mineralogickú štúdiu zameranú na výskyty REE

• odber vzoriek na novú petrografickú štúdiu zameranú na výskyty REE

• odber vzoriek na novú geochemickú štúdiu zameranú na výskyty REE

2. Rok

• mineralogická štúdia

• petrografická studia

• laboratórne práce

• geochemická štúdia

• vyhodnotenie správ z mineralogického a geochemického výskumu

• analytické spracovanie a vyhodnotenie nových výsledkov

3. Rok

• prehodnotenie geologickej dokumentácie na základe nových vysledov, predovšetkým zo štúdií

sprievodnej mineralizácie

• detailné geologické mapovanie s GSM meraniami a s odberom vzoriek

• padne vzorkovanie

• geochemické práce

• vyhodnotenie mapovacích prác

4. Rok

• detailné geologické mapovanie s GSM meraniami

• vyhodnotenie mapovacích prác



• reauzácia qeoloqrckých prac v SlrSej casn ložiska pro prenodnoterue a overerue nornrnověno zioze-

nia. obsahov užukových ztoz.ek a úložnýct. pornerov nových spnevoorwch typov mlnerauz ácte '8

podl'a požiadaviek crastkovej zaverecnei správy s výpočlorn zásob (Crastkova záverecna správa $

výpoctorn zásob. ložisko Kostce I, U. Mo rudy)

• hydrogeologická Studia

5. Rok

• hydrogeologický prieskum ložiska, ak bude nevyhnutný na dosiahnutie cleta geologickej úlohy

• geologická dokumentácia technických prac

• geofyzikálna karotáž

• spracovanie dát geofyzikálnej karotáže

• zameranie technických prác

• techologická štúdla

6. Rok

• realizácia technických prác ak budú nevyhnutné na dosiahnutie ciela geologickej úlohy

• geologická dokumentácia technických prác

• likvidácia technických prác a rekultivácia terénu

• analytické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov

• techologická štúdia

7. Rok

• spracovanie a vyhodnotenie prác realizovaných v predchádzajúcich etapách prieskumu

• spracovanie finálnej geologickej dokumentácie

• návrh na trvalé uschovanie a na vyradenie hmotnej geologickej dokumentácie

8. Rok

• vyradovanie hmotnej geologickej dokumentácie

• update databáz, štatistické spracovanie, update geologického modelu pre výpočet zásob

• výpočet zásob hlavných a sprievodných nerastov

9. Rok

• spracovanie ZS s výpočom zásob a predloženie na schválenie MŽP (KKZ)

• návrh na vyradenie, trvalé uschovanie a odovzdanie písomnej a hmotnej dokumentácie

• schva/'ovanie a oponentúra ZS s výpočtom zásob.



10 Rok

•
• schvaJ'ovanie a oponentura ZS s výpoCtorn zásob

• ukonCenie geologickej úlohy

7. Dátum predpokladaného skončenla vyhodnotenla geologlckeJ úlohy je 3/2025

8. Predlženie lehoty prieskumného územla sa žlada na obdobie desať rokov

V Spišskej Novej Vsi, "f, t . '10 ( \"

Á~l
.......... , ., ).. , .

Ing. Boris Bartalský, PhD.

Konatel' spoločn sti Ludovika Energy, s.r.o.

JU . Peter Kočička

Konatel' spoločnosti Ludovika Energy, STO.
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1. y= 268310.00, x= 1241450.00

Zoznám súradníc vrcholov PÚ:

2. y= 274590.()0, x= 1229340.00

3. y= 273700.00, x= 1228600.00

4. y= 268200.00, x= 1234680.00

<-'6
!\
! \,

<, -,
\
\
\

Plocha PÚ: 31,75 km2
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. Súradnicevrcholov, údaj plošného rozsahu PÚ a mapu povrchov,~~Si~{áffia~eWilť~t~S~I~. \0
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