
Účasť skupiny Hornonitrianske bane na transformácii hospodárstva regiónu



O spoločnosti

 Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. je jediný producent hnedého uhlia a lignitu v
Slovenskej republike.

 Uhlie sa ťaží hlbinne v dobývacích priestoroch Nováky I., Handlová a Gbely III. V roku 2017 bola
ukončená ťažba v dobývacom priestore Cigeľ. V roku 2019 bolo celkovo vyťažených 1,46 mil. ton uhlia.

 Vo vzťahu k predaju uhlia je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava a jej závod Elektrárne
Nováky najdôležitejší obchodný partner pre Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

 Závod Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky sa zaoberá strojárskym programom spoločnosti.
Výroba a opravy banskej techniky používanej pri ťažbe a razení tvorí v súčasnosti hlavný výrobných
program závodu.

 Spoločnosť poskytuje záchranárske služby prostredníctvom závodu Hlavná banská záchranná stanica,
ktorý je súčasťou Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky.

 Skupina Hornonitrianske bane je základným pilierom zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia v regióne
hornej Nitry. Všetky spoločnosti v rámci skupiny zamestnávajú viac ako 3000 zamestnancov.

 Spoločnosť je od roku 2005 oficiálnym členom EURACOAL – Európskej asociácie pre uhlie a lignit so
sídlom v Bruseli.



Banské závody: Nováky, Handlová, Cigeľ, Čáry

Nováky Handlová

CigeľČáry



Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

 Akčný plán pre transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra
pripravila a spracovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers
pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu a Trenčiansky samosprávny kraj.

 Na prelome apríla a mája 2019 sa uskutočnilo 5 verejných
prerokovaní v Handlovej, Novákoch, Bojniciach, Prievidzi a v
Partizánskom, kde bol tento dokument predstavený širokej
verejnosti.

 Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra bol
schválený uznesením vlády SR č. 336/2019 z 3. júla 2019.

 Prijatý dokument znamená zásadný zásah do strategických
zámerov spoločnosti. Postupne sme sa začali pripravovať
na ukončenie ťažby a uzatváranie jednotlivých ťažobných polí
v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky.



Program postupného doťaženia a uzatvorenia ťažobných polí

 Na základe riadeného postupného skoršieho odrúbavania zásob uhlia dochádza k predčasnému ukončeniu
jednotlivých ťažobných polí a ich následnej likvidácii a uzatváraniu:

 baňa Cigeľ – uzatváranie v r. 2018 a 2019
 Východná šachta bane Handlová – uzatváranie v 07/2019 až 06/2021
 12. ťažobné pole bane Handlová – uzatváranie v 01/2021 až 06/2022
 7. ťažobné pole bane Nováky – uzatváranie v 01/2020 až 12/2022
 11. ťažobné pole bane Nováky – uzatváranie v 01/2022 až 02/2024
 baňa Handlová – uzatváranie v 01/2022 až 12/2024
 1. horizont bane Nováky – uzatváranie v 01/2024 až 04/2024
 6. ťažobné pole Juh bane Nováky – uzatváranie v 01/2024 až 12/2024
 baňa Nováky – uzatváranie v 01/2025 až 12/2027

 Uznesením vlády č. 580 z 12. decembra 2018 bol
schválený program postupného doťaženia a
uzatvorenia ťažobných polí.

 Na riešenie mimoriadnych nákladov na
uzatvorenie jednotlivých ťažobných polí je
potrebné využiť štátnu pomoc v zmysle
rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ.



Dopady postupného doťaženia a uzatvorenia ťažobných polí

 Nižšie sú uvedené predpokladané celkové náklady na uzatváranie a likvidáciu bane Handlová a bane
Nováky vrátane odstupného pre uvoľňovaných pracovníkov v jednotlivých rokoch:

Pomoc bola notifikovaná rozhodnutím Európskej komisie SA.55038(2019/N) zo dňa 28. novembra 2019.

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. s klesajúcou ťažbou uhlia nie je schopná generovať
dostatočné finančné zdroje na pokrytie mimoriadnych nákladov na uzatváranie a rovnako nemôže eliminovať
všetky dopady ťažby uhlia v regióne, ktoré postupne vznikali počas ťažby pred vznikom akciovej spoločnosti.
Priemyselná ťažba uhlia v regióne sa datuje od roku 1907.

Potreba vyčlenenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v rokoch 2021 až 2027.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 SPOLU

bezpečnostné práce v podzemí 769 392 1 104 416 5 607 385 5 367 984 1 461 379 1 348 705 4 093 247 0 0 19 752 508

likvidácia hlavných banských diel 896 827 1 663 452 3 065 260 3 292 788 1 132 786 1 257 068 2 469 676 2 008 718 0 15 786 575

asanácia objektov na povrchu 8 165 2 445 176 5 013 866 5 031 106 6 562 778 7 646 811 1 000 000 1 000 000 2 882 963 31 590 865

rekultivácie 0 2 000 000 2 000 000 4 450 773 180 665 4 000 000 0 800 000 800 000 14 231 438

odstupné pre zamestnancov 2 563 392 2 874 352 3 074 448 3 074 448 4 099 264 4 637 360 4 099 264 3 788 304 0 28 210 832

SPOLU 4 237 776 10 087 396 18 760 959 21 217 099 13 436 872 18 889 944 11 662 187 7 597 022 3 682 963 109 572 218

797 030 1 324 000 4 148 531 4 142 851 1 240 910 1 246 463 3 139 352 960 863 0 17 000 000

3 440 746 8 763 396 14 612 428 17 074 248 12 195 962 17 643 481 8 522 835 6 636 159 3 682 963 92 572 218POŽIADAVKY NA CUDZIE ZDROJE

v EUR
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VLASTNÉ ZDROJE FINANCOVANIA HBP, a.s.



Rozvojové projekty v rámci diverzifikácie činností HBP po roku 2020

 Rozšírenie kapacít v oblasti opráv a revízií vagónov

 Diverzifikácia činnosti strojárskeho závodu BME Nováky prostredníctvom výroby podvozkov

 Projekt zásobovania teplom v regióne horná Nitra

 Rozšírenie skleníkového hospodárstva – 3. etapa v lokalite Nováky-Laskár

 Rozšírenie chovu sumčeka afrického – 2. etapa

 Revitalizácia areálu bane Cigeľ



Rozšírenie kapacít v oblasti opráv a revízií vagónov

 Spolupráca so spoločnosťami ČD Cargo, a.s. a Cargo
Wagon, a.s. pri opravách, servise a údržbe nákladných
železničných vozňov.

 Uskutočnené prvé rokovania o možnej spolupráci.

 Možnosť vytvorenia do 65 nových pracovných miest.

 Ide o rozšírenie existujúcich kapacít formou výstavby novej
prevádzkovej haly a technologického dovybavenia.

 Predpokladaná výška investície cca 5,6 mil. Eur.

 Potreba financovania z európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.



Diverzifikácia činnosti BME prostredníctvom výroby podvozkov

 Zámerom je diverzifikácia výrobného programu strojárskeho
závodu a plné využitie disponibilných kapacít závodu.

 Uskutočnené prvé rokovania o možnej dlhodobej spolupráci so
spoločnosťou Tatravagónka, a.s. Poprad na inovatívnej výrobe
podvozkov nákladných železničných vagónoch.

 Možnosť vytvorenia do 500 nových pracovných miest.

 Potreba stavebných úprav výrobných priestorov a hál vrátane
strojno-technologického dovybavenia.

 Zriadenie výskumu a vývoja v tejto oblasti.

 Predpokladaná výška investície cca 70 mil. Eur.

 Potreba financovania z európskych štrukturálnych a investičných
fondov v programovom období 2021 – 2027.



Projekt zásobovania teplom v regióne horná Nitra

 Využitie existujúceho zdroja tepla v bani Cigeľ 2 x 3,0 MWt na báze
biomasy (drevné štiepky).

 Rozšírenie tohto existujúceho zdroja tepla o lokálny zdroj výroby elektriny
a tepla na báze kogeneračnej jednotky s elektrickým výkonom do 0,5
MWe, ktorá bude slúžiť na pohon tepelných čerpadiel na transformáciu
nízkopotenciálneho tepla banských vôd.

 Využitie energie vytekajúcich banských vôd s potenciálnou kapacitou min.
102,8 l/s a teplotou 15,0°C. Dosiahnuteľný tepelný výkon 0,75 MW/°C pri
teplotnom spáde 10 °C predstavuje 7,5 MW nízkopotenciálneho tepla.

Zdroj tepla je potrebné pripojiť na tepelný napájač „ENO –
Prievidza“.

Realizácia takéhoto riešenia dosiahne viac ako 50 % podiel
z dodávaného tepla z OZE a KVET, pričom systém CZT bude
môcť byť certifikovaný ako „účinné centralizované
zásobovanie teplom“.

Možnosť vytvorenia do 20 pracovných miest.

Predpokladaná výška investície cca 8,2 mil. Eur.

Potreba financovania z európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.



Rozšírenie skleníkového hospodárstva – 3. etapa v lokalite Nováky - Laskár 

 Ide o vybudovanie skleníka na ploche 1,9 ha s plánovanou
ročnou produkciou 1000 ton paradajok.

 Nový skleník bude vybavený inovatívnou technológiou -
prísvitom, ktorá umožní pestovanie paradajok aj v zimnom
období.

 Súčasťou je rozšírenie tepelnej centrály na báze využitia
OZE pre vykurovanie skleníkového hospodárstva - využitie
tepelno-energetického potenciálu banskej vody a rozšírenie
technológie zdroja tepla.

 Možnosť vytvorenia 25 nových
stálych pracovných miest.

 Predpokladaná výška investície cca
6,5 mil. Eur.

 Potreba financovania z európskych
štrukturálnych a investičných
fondov v programovom období
2021 – 2027.



 Predmetom projektu je rozšírenie zariadenia na intenzívny
chov sumčeka afrického o 1000 ton s dosiahnutím celkovej
ročnej produkcie 2 200 ton rýb a zároveň vybudovanie
potravinárskeho závodu na výrobu nátierok.

 Možnosť vytvorenia 50 nových pracovných miest.

 Ide o chov v uzavretých halových priestoroch na báze
recirkulačného systému pomocou okysličovania vody tzv.
ODS FLOW systémom.

 Predpokladaná výška investície cca 6,5 mil. Eur.

 Potreba financovania z európskych štrukturálnych a
investičných fondov v programovom období 2021 – 2027.

Rozšírenie chovu sumčeka afrického – 2. etapa



Revitalizácia areálu bane Cigeľ

 Banský skanzen v areáli bane Cigeľ.

 Hornonitrianske múzeum – poskytnutie
adekvátnych priestorov a prepojenie s existujúcim
Hornonitrianskym banským skanzenom v areáli
bane Cigeľ, tak aby bolo zachované priemyselné
kultúrne dedičstvo, s odkazom na tradíciu baníctva
v regióne – Slovenská banská cesta.

 Vybudovanie chovných rybníkov (kapor, lieň) z
dvoch existujúcich odkaľovacích nádrží pre lovnú
turistiku a miestny predaj.

 Vybudovanie komplexného rekreačno-relaxačno-
rehabilitačného športového a ubytovacieho centra
s využitím prírodných možností.

 Možnosť vytvorenia do 100 pracovných miest.

 Predpokladaná výška investície cca 50 mil. Eur.

 Potreba financovania z európskych štrukturálnych
a investičných fondov v programovom období 2021
– 2027.



Možnosti rozvoja zamestnanosti v rámci skupiny Hornonitrianske bane

 V prípade získania ekonomickej podpory je možné v rámci rozvojových projektov skupiny Hornonitrianske

bane poskytnúť pracovnú príležitosť pre uvedený počet zamestnancov pri predpokladanej výške

investície:

 rozšírenie kapacít v oblasti opráv a revízií vagónov do 65 zam. pri investícii cca. 5,6 mil. Eur

 inovatívna výroba podvozkov železničných vagónov do 500 zam. pri investícii cca. 70,0 mil. Eur

 projekt zásobovania teplom v regióne HN do 20 zam. pri investícii cca. 8,2 mil. Eur

 využitie uhlia z bane Čáry na neenergetické účely do 400 zam. pri investícii cca. 10,0 mil. Eur

 rozšírenie skleníkového hospodárstva do 25 zam. pri investícii cca. 6,5 mil. Eur

 rozšírenie chovu sumčeka afrického do 50 zam. pri investícii cca. 6,5 mil. Eur

 revitalizácia areálu bane Cigeľ do 100 zam. pri investícii cca. 50,0 mil. Eur

 Spolu možnosti rozvoja zamestnanosti do 1160 zam. pri investíciách cca. 156,8 mil. Eur



Financovanie projektových zámerov skupiny Hornonitrianske bane

 Skupina Hornonitrianske bane výrazne pociťuje nedostupnosť úverových zdrojov – komerčné banky

odmietajú požičať finančné prostriedky z dôvodu skrátenia VHZ a postupného útlmu core biznisu

spoločnosti.

 Riešením je spolufinancovanie projektových zámerov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

(Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond), z Fondu spravodlivej

transformácie, z Modernizačného fondu a pod.

 V súčasnosti nastavené kritéria spolufinancovania projektov z Európskych štrukturálnych a investičných

fondov zásadným spôsobom obmedzujú intenzitu pomoci pre veľké podniky (max. do 20 % - 25 %).

 Požiadavka na zmenu pravidiel spolufinancovania pre veľké podniky.

 Bez vyššej spoluúčasti z európskych fondov na financovaní, nebude možné realizovať projektové zámery

skupiny Hornonitrianske bane.



Záver

 Skupina Hornonitrianske bane sa aktívne podieľa na

rozbehnutej transformácii uhoľného regiónu horná Nitra.

 Skupina Hornonitrianske bane pripravuje rozvojové

projekty schopné vytvoriť pracovné príležitosti pre

viac ako 1000 zamestnancov.

 Nevyhnutnosťou pre realizáciu projektových zámerov je objektívne nastavenie financovania a odstránenie

prekážok v čerpaní eurofondov pre veľké podniky a podniky pôsobiace v oblasti ťažobného priemyslu.

 To umožní naplniť myšlienku sociálne spravodlivej transformácie tak, ako ju deklaruje Európska únia.



Hornonitrianske bane 
Prievidza, a. s.

Matice slovenskej 10

971 01 Prievidza

bane@hbp.sk

www.hbp.sk

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ !


