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Vážený pán minister,

píšem Vám v mene slovenského cementárskeho priemyslu, ktoré ročne prináša slovenskému
hospodárstvu hodnotu viac ako štvrť miliardy EUR a poskytuje zamestnanie v miestnym komunitám
pre takmer 1.600 ľudí vo viac ako 40-tich lokalitách rozmiestnených po celom Slovensku. Cementársky
a betonársky sektor je priamo premietnutý do strategického ekosystému stavebníctva, ktorý predstavuje
cca 8% HDP SR.
V týchto neistých časoch je podľa nás kľúčové zabezpečiť kontinuitu činností v stavebníctve, ktoré má
pre Slovensko strategický význam tak pre jej hospodárstvo, ako aj pre zabezpečenie zamestnanosti pre
miestne spoločenstvá. Veľmi by sme ocenili, keby Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo životného
prostredia SR prijali opatrenia na celoštátnej úrovni v riešení niekoľkých našich obáv.
Od začiatku nákazy COVID-19 sa naše odvetvie správalo zodpovedne: všetky naše spoločnosti zaviedli
cestovné obmedzenia, v závodoch boli zavedené prísne hygienické pravidlá, a bol zavedený tzv. homeoffice v maximálnej možnej miere. Tieto opatrenia umožňujú udržovať počet infekcií v našom priemysle
momentálne na nulovej úrovni. Sme odhodlaní pokračovať v tomto úsilí.
Ako predstavitelia cementárskeho priemyslu sme presvedčení, že je možné zabezpečiť bezpečné
pracovné prostredie a tým udržať funkčné cementárne, betonárky ako aj staveniská a závody našich
klientov. Je to nevyhnutné na udržanie chodu hospodárstva Slovenskej republiky a na ochranu tisícov
pracovných miest zapojených do hodnotového reťazca výstavby.
Cementársky priemysel je energeticky a kapitálovo náročný s veľkým podielom fixných nákladov
v nákladovej štruktúre a v dôsledku jeho citlivosti na zmeny HDP môže byť ekonomickými dopadmi
súčasného diania okolo epidémie jedným z najviac postihnutých.
Bolo by veľmi problematické zastaviť veľké stavebné projekty. Spomalenie stavieb môže viesť
k odloženiu investícií, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti so zvyšujúcimi sa potrebami v oblasti bývania
a infraštruktúry. Okrem toho je nárast týchto aktivít po ukončení činnosti veľmi pomalý a existuje riziko,
že veľké množstvo našich súčasných zákazníkov, najmä malých a stredných podnikov, sa dostane do
veľkých finančných problémov.
Stavebný priemysel čelí tiež mnohým ďalším výzvam:






Voľný pohyb pracovnej sily: veľa stavenísk pracuje s pracovnou silou z iných členských štátov
Európskej únie; zatvorenie štátnych hraníc cez Európu bráni voľnému pohybu pracovníkov
a neumožňuje im vstup na svoje pracovisko;
Voľný pohyb tovaru: stavebné materiály sa nedajú ľahko presunúť medzi členskými štátmi
z dôvodu obmedzení hraníc a dopravy, pretože nákladné vozidlá sú blokované celé hodiny
a zásoby neprichádzajú na staveniská;
Následné distribučné kanály sú ovplyvnené obmedzeniami voľného pohybu osôb, a to má vplyv
na našich zákazníkov, väčšinou malých a stredných podnikov, ktorí budú potrebovať naliehavú
podporu štátnej pomoci, pretože účinok na ich podnikanie je okamžitý;





Dodávky alternatívnych palív pre cementárne: na Slovensku sa okolo 60% potreby tepla pre
cementárne vyrába prostredníctvom alternatívnych palív, ktoré nahrádzajú fosílne palivá (a tým
znižujú emisie CO2), ktoré pochádzajú z rôznych tokov spracovaného odpadu. Pre niektoré
z týchto zdrojov dodávok sú bohužiaľ zavedené obmedzenia voľného pohybu, čo spôsobuje
členským štátom obavy o zhodnotenie týchto tokov odpadu;
Vplyv na európsky systém obchodovania s emisiami: na prevádzkovateľov cementu sa vzťahujú
pravidlá systému obchodovania s emisiami (EU ETS). Prideľovanie emisných kvót pre fázu IV
(2021 - 2030) je založené na priemernej produkcii v období rokov 2014 - 2018, ale upravuje sa
na základe údajov za roky 2019 - 2020, ak sa výroba zvýši alebo zníži o 15%. Keďže objemy
výroby s najväčšou pravdepodobnosťou klesnú pri dlhšom trvaní súčasnej pandémie COVID19, dôrazne odporúčame zaviesť do právnych predpisov „doložku vyššej moci“, ktorá ponechá
priemernú produkciu v rokoch 2014-18 neupravenú na obdobie 2021 - 2022 a vylúči rok 2020
z výpočtu;

Uvedomujeme si komplexnosť súčasnej situácie a výzvy, ktorým čelíte. Dúfame, že vaše ministerstvo
bude schopné tieto otázky držať v centre pozornosti, pretože majú kľúčovú úlohu pri obrane zásad
vnútorného trhu pri súčasnom zabezpečení dobrého zdravia občanov.
Uisťujeme vás, že si ceníme už vynaložené úsilie a sme pripravení vám poskytnúť súčinnosť a podporu
aj vzhľadom na strategickú povahu nášho priemyslu v oblasti bývania a infraštruktúry; a tiež ako dôležitá
súčasť európskeho Green Deal-u naďalej riešiť obehové a odpadové hospodárstvo. Sme pripravení
diskutovať ako môžeme pomôcť udržať vysokú úroveň zdravotnej bezpečnosti na staveniskách.

S pozdravom,

Rudolf Mackovič
výkonný riaditeľ ZVC SR

v mene spoločností:

CRH (Slovensko) a.s.

- Cementáreň Rohožník
- Cementáreň Turňa nad Bodvou

Považská cementáreň a.s., Ladce

- Cementáreň Ladce

CEMMAC a.s. Hrné Srnie

- Cementáreň Horné Srnie

