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Urán  v zemskej kôre 

Source: World Nuclear Association/www.cameco.com



Produkcia vs. spotreba/využitie uránu



Produkcia vs. spotreba/využitie uránu



Zásoby uránu vs. náklady na geologický prieskum



Produkcia vs. spotreba uránu
( World Nuclear association, 2010)



B.Michálek, Diamo







Severogemerický perm 



Geologický rez ložiskom Novoveská Huta

• predĺženie zásob ložiska Novoveská Huta o 450 m na východ
• vytvorenie digitálnej databázy z prác realizovaných pred rokom 1992

106 povrchových vrtov (38 z nich bolo použitých vo výpočte zásob) 
371 podzemných vrtov 
5,5km  banských diel, 2081 zásekových vzoriek

•17 vrtov, ktoré realizovala naša spoločnosť v rokoch 2006 - 2011



ZZásoby Uásoby U--Mo ložiska Mo ložiska Spiššská Nová Ves Spiššská Nová Ves –– Novoveská HutaNovoveská Huta

Neschválený 
výpočet  zásob 

2011

Ruda Priem.obsah Zásoby v t

k t %U %U308 U U308

Overené Z1 837 0,091 0,108 760   900   

Pravdepodobné Z2 825 0,082 0,097 680   800  

Predpokladané Z3 4689 0,104 0,123
4900 5700

Spolu Z1+Z2+Z3 6351 0,099 6340 7480   

Neschválený výpočet zásob 
2011

Ruda Priem.obsah Zásoby v t

k t %Mo Mo

Predpokladané Z3 4689 0,021 1310

Interný, auditovaný výpočet zásob spoločnosti pri okrajovej vzorke 600 ppm

Neschválený výpočet zásob 
2011

alternativa

Ruda Priem.obsah
Zásoby v t

k t % U U

Z1 pri okr. vzorke 400 ppm 1 857 0,067 1 250



Geologický rez ložiskom Kurišková

• Podpovrchové zásoby 
kvalitnej rudy

• Perspektíva ložiska 
otvorená do hĺbky a 
smerne

• Predbežné hodnotenie  
jún , 2009

• Nový výpočet zásob,
marec 2011

• 27 starých vrtov
• 124 nových vrtov
• 56,000 m vrtných prác



ZZásoby Uásoby U--Mo ložiska Mo ložiska KuriKurišškovkováá
(Košice I) (Košice I) 

Výpočet
Rok 2005

Č.bloku Ruda  v  (t)
Priemerný obsah zloženia

U(%) Mo(%) Cu(%)

Z-3¹ J-1-Z-3 1 396 000 0,472 0,380 0,15

Výpočet zásob Daniel, Uranpres s.r.o. v r.2005 

Schválený vpočet 
zásob

Rok 2012

Ruda Priem.obsah Zásoby v t Zásoby v k lb

k t %U %U308 U U308 U U308

Pravdepodobné Z2 2 328 0,471 0,555 10 957   12 921   24 157 28 487

Predpokladané Z3 3 099 0,157 0,185 4 871   5 744   10 739 12 664

Spolu Z2+Z3 5 427 0,292 15 831 18 666   34 896 41 151

Schválený výpočet zásob 
Rok 2012

Ruda Priem.obsah Zásoby v t Zásoby v k lb

k t %Mo Mo Mo

Pravdepodobné Z2 2 301 0,065 1 502 3 312

Predpokladané Z3 2 996 0,033 991 2 185

Spolu 5 297 0,047 2 493 5 497

výpočet zásob okrajovej vzorke 500 ppm



Ložiská uránu vo svete
– Obsah verz. Veľkosť

Projekt Lokalizácia
Obsah 

U3O8 (%)

Ložisko vhodné 

pre ťažbu

Zásoby

U3O8 (mil. lb.)

Rough Rider Kanada 2.57 hlbinnú 10.8

Matoush Kanada 0.58 Hlbinnú 20.2

Kurišková Slovensko 0.43 hlbinnú 41.1

Gas Hills, 

Roca Honda,

Dewy Burdock

USA 0.20 povrchovú 59.2

Centenial, La 

Jera Mesa
USA 0.11 luhovanie in situ 24.3

Westmoreland Austrália 0.09 luhovanie in situ 61.1

Hatagen Švédsko 0.08 povrchovú 20.3



Niekoľko faktov 



Schematické znázornenie etáp projektu Kurišková
a povoľovacieho procesu

Odhad zásob

Doplňujúci  vrtný gelogický 
prieskum

Výsledky analýz

Aktualizácia zásob Technologický výskum

Predbežné zhodnotenie

Aktualizácia  zásob

Predbežná štúdia 
realizovateľnosti (PŠR)

Vyhodnotenie PŠR a 
rozhodnutie o štúdii 

realizovateľnosti

Detailný 
geologický,technologický  
prieskum a aktualizácia 

zásob

Štúdia realizovatelnosti

EIA

Povoľovací proces



Kurišková – 3 D model ložiska 



Kurišková -Najlepšie dostupné technógie pre Životné 
prostredie, Zdravie a Bezpečnosť 

•Urán z ložiska Kurišková môže byť ťažený bezpečne za dodržania  najvyšších   
slovenských, európskych, medzinárodných bezpečnostných a enviromnentálnych 
štandartov pri použitý konvečných technológií

•Minimálny prejav na povrchu (podzemná prevádzka) 

•Kal z úpravne sa bude vracať do podzemia vo forme betónovej základky

•Hornina s nízkym obsahum uránu bude tiež použitá na základku

•Drvenie rudy bude pod zemou

•Použitie bezpečných chemikálií (primárne karbonátov , zásadité pH pri úprave -
luhovaní)

•Čistička-úpravňa vody pre celú prevádzku

•Hlušina bude využívana ako stavebný kameň

•Dôkladný environmernálny monitoring a najvyššia úroveň bezpečnosti práce pod 
neustálou kontrolou lokálnych , štátnych a európsky konrolných orgánov



Schématický lez ložiskom so znázornením  zariadení na 
povrchu a pod zemou 



Kurišková – Návrh otvárky a dobývania ložiska, umiestnenia
technológie              Schématický priečny rez



Kurišková – Návrh otvárky a dobývania ložiska, umiestnenia 
technológie                         Pohľad z hora 



Kurišková – Zariadenia na povrchu



Prínosy rozvoja ložiska Kurišková  

•Urán (uránová ruda) má vysokú mernú hodnotu ako komodita v porovnaní s uhlím

•Energia z jadra je dôležitý zdroj energie pre Slovensko s podielom viac ako 55  % 
v energetickom mixe

•Jadrová energia je enviromentálene akceptovaná , čistá bez emisií a skleníkových plynov

• Kurišková  je ložisko v prieskume s najvyšším obsahom U v Európe a jedno z najlepších
vo svete. V ložisku sa nachádza ďalší kritický kov  pre metalurgiu – molybdén

•Ložisko Kurišková  môže pre Slovensko zabezpečiť bezpečný energetický zdroj na desiatky
rokov a umožní stabilitu a rozvoj jadrovej energetiky v zmysle schválenej koncepcie v roku
2008

•V ložisku sa nachádza cca 15 tisíc ton uránu, čo zodpovedá približne 50-ročnej spotrebe 
Slovenska. (Slovensko má ročnú spotrebu 300 t U). Další  geologický prieskum má potenciál 
zvačšiť rozsah a kvalitu zásob. 

•Slovensko bude späť na energetickej mape Európy  nielen ako 100% nezávislý štát 
z pohľadu energetickej suroviny, ale stane sa aj aktívnym prispievateľ do energetickej 
systému EU



Zhrnutie  
•Kurišková je projekt, v ktorom sa využijú najmodernejšie banské technológie s umietnením 
hlavnej infraštruktúry v podzemi, v techoloógii budú používať len   chemikálie, ktoré sú 
priatelské pre životné prostredie a projekt bude mať minimálny  prejav na povrchu, a aj to  
mimo oblasti vužívanej na rekreačné účely – Jahodná

•Slovensko získa zahraničnú investíciu 160 mil EUR, spoločnosť doteraz preinvestovala viac 
ako 30 mil EUR
•Projekt nepožaduje úľavy resp. priamu finančnú  podporu štátu  
•Zabezpečí vysoké výnosy pre centrálne a miestne  samosprávy 
•Podporí  dotknuté komunity  1 % z výnosov = 735 tis EUR ročne (priemer počas životnosti   
projektu)
•Vytvorí nové priame (220)  a nepriame pracovné miesta (660) 
•Úhrada za vyťažené nerasty vo výške viac ako  40 mil EUR
•Predpokladaná daň z príjmu viac ako 80 mil EUR
•Predpokladané náklady na mzdy a soc.  odvody viac  ako 95 mil EUR
•Priemerné ročné prevádzkové náklady ( počas životnosti projektu) budú 42 mil. USD = 32 
mil. EUR, väščina dodávateľov bude z regiónu

•Spoločnost European Uranium Resources ltd. považuje, za veľmi dôležité definovanie 
štruktúry/podmienok,  ktoré  zabezpečia, aby realizácia projektu priniesola benefity pre 
energeticky sektor Slovenska a hľadá možnosti, ako zariadiť, aby čast produkcie bola vo 
forme off-take na základe vzájomnej dohodnutej zľavy poskytnutá pre energetický sektor 
Slovenska



URÁN,

významný slovenský energetický zdroj

Ložisko uránu Kurišková (Košice I)
• Kladné výsledky prefeasibility štúdie , február 2012

– 30.8% IRR (vnútorná miera  výnosnosti) (pri cene uránu= US$68/lb U3O8)

• Ložisko má potenciál zväčšiť zásoby a  zvýšiť kovnatosť

– Súčasné zásoby na ložisku Kuriškova

10 957 ton U pri priem. obsahu 0,47 % U kat Z2

4 871 ton U pri priem. obsahu 0,16 % U kat Z3 

Spolu geologické zásoby 15 831 t U 

Ložisko uránu Novoveská Huta
Súčasné zásoby Z 1- 2-3 na ložisku  sú 6 340  t U

• Slovensko má ročnú spotrebu 300 t U  

• Perspektíva moderného banského priemyslu , ktorý podporí našu energetickú bezpečnosť

Jaslovské Bohunice
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