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• SWOT analysis represents simple and fast 
way for rating of mineral deposit objects in 
a particular time period; as open system it can be 
adapted to the needs of the evaluator. 

• Internal factors of SWOT analysis (strengths and 
weaknesses) characterize internal (geological) 
aspects of mineral deposit, they are based on 
results of exploration and reserves estimation  

• External factors (opportunities and threats) 
characterize the exterior (non-geological) aspects 
that have a direct impact on the exploitation 
possibilities 
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Evaluation of reserved mineral deposits usability applying a SWOT analysis

Abstract: Article discusses an application of SWOT analysis for determinaton of mineral deposit feasibility for 
exploitation. SWOT internal and external parameters were customized to meet special conditions and specificity 
connected with assessment of mineral deposit projects. Analysis takes into account geological, technical, econo-
mic, environmental and legislative aspects of the project, which are unique for particular evaluated mineral depo-
sit. System is adjusted for Slovak legal conditions, having regard to the reserves categorization, mineral wealth 
protection and conflicts of interests.
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ÚVOD

Analýza SWOT je jedným z nástrojov strategického 
manažmentu, ktorého cieľom je identifikovať silné a slabé 
stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia konkrétneho pro-
jektu. Využíva sa hlavne v ekonomickej sfére na rýchle 
spracovanie prehľadu strategickej situácie hodnoteného 
podniku (Sakál et al., 2007). Vypracovaním metodiky sa 
v rokoch 1960 až 1970 zaoberal Stanford Research Insti-
tute pri analýze plánovacích procesov firiem (Rothwell, 
2010). K rozvoju analýzy postupne prispieval celý rad 
ďalších autorov a inštitúcií. V rámci riešenia geologickej 
úlohy Surovinový potenciál Slovenskej republiky – analý-
za vybraných nerastných surovín (Baláž et al., 2015) bola 
navrhnutá úprava systému analýzy SWOT na podmienky 
a formu vyhovujúcu hodnoteniu ložísk nerastných surovín. 
Uvedená upravená metodika je základom tohto príspev-
ku, ktorý má za cieľ jej podrobnejšie vysvetlenie, úpravu 

a doplnenie. Analýza je určená na hodnotenie výhradných 
ložísk v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky 
(kategorizácia zásob, inštitúty ochrany nerastného bohat-
stva, hodnotenie konfliktov záujmov).

PRINCÍP ANALÝZY SWOT

Analýza SWOT predstavuje identifikáciu silných strá-
nok (S – strengths), slabých stránok (W – weaknesses), 
príležitostí (O – opportunities) a ohrození (T – threats). 
Silné a slabé stránky predstavujú vnútorné faktory (vnú-
tornú analýzu), príležitosti a ohrozenia predstavujú exter-
né faktory (externú analýzu). Základným prvkom analýzy 
SWOT je identifikácia týchto faktorov a následné zhod-
notenie (tab. 1). Výber externých a interných faktorov bol 
prispôsobený hodnoteniu ložísk nerastných surovín. Sú-
časťou analýzy je bodovací systém jednotlivých faktorov 
matice SWOT s výsledným hodnotením.
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Identifikácia faktorov na hodnotenie výhradného 
ložiska nerastnej suroviny

Faktory (parametre) boli vybrané tak, aby v maxi-
málnej miere obsiahli skutočnosti ovplyvňujúce reálne 
využitie ložiska nerastnej suroviny. Zároveň sú uvedené 
potenciálne zdroje, z ktorých je možné čerpať relevantné 
informácie o danom parametri hodnotenia.

Tab. 1
Schéma (matica) analýzy SWOT.

Diagram (matrix) of the SWOT analysis.

Interné faktory S
silné stránky

W
slabé stránky

Externé faktory O
príležitosti

T 
ohrozenia

Tab. 2
Veľkosť ložiska podľa druhu suroviny (na základe množstva geologických zásob).

Deposit size according to the type of mineral (based on geological reserves).

Rudy (obsah kovu) M. j. Ložiskový výskyt Malé ložisko Stredné ložisko Veľké ložisko

Au t < 1 1 – 10 10 – 100 > 100
Ag t < 50 50 – 500 500 – 5 000 > 5 000
Cu, Pb, Zn kt < 10 10 – 100 100 – 1 000 > 1 000
Sb, Sn, W, Mo, Hg kt < 1 1 – 10 10 – 100 > 100
Ni kt < 5 5 – 50 50 – 500 > 500
Fe, Mn kt < 1 000 1 000 – 10 000 10 000 – 100 000 > 100 000
Vzácne zeminy t < 1 000 1 000 – 20 000 20 000 – 100 000 > 100 000

Nerudy M. j. Ložiskový výskyt Malé ložisko Stredné ložisko Veľké ložisko

Íly kt < 100 100 – 1 000 1 000 – 5 000 > 5 000
Azbest mil. t < 6 6 – 20 20 – 50 > 50
Kaolín kt < 500 500 – 3 000 3 000 – 5 000 > 5 000
Bentonit kt < 500 500 – 5 000 5 000 – 20 000 > 20 000
Kremenec kt < 200 200 – 1 000 1 000 – 5 000 > 5 000
Kremenné piesky kt < 500 500 – 5 000 5 000 – 50 000 > 50 000
Kremeň kt < 10 10 – 100 100 – 1 000 > 1 000
Vápence a dolomity mil. t < 10 10 – 30 30 – 100 > 100
Sialitické suroviny mil. t < 10 10 – 100 100 – 500 > 500
Sadrovec mil. t < 15 15 – 50 50 – 100 > 100
Perlit kt < 300 300 – 3 000 3 000 – 10 000 > 10 000
Sľuda mil. t < 1 1 – 5 5 – 10 > 10
Tavný čadič mil. t < 1 1 – 5 5 – 10 > 10
Dekoračný kameň m3 < 100 000 100 000 – 500 000 500 000 – 5 000 000 > 5 000 000
Diatomit kt < 200 200 – 2 000 2 000 – 5 000 > 5 000
Grafit kt < 200 200 – 500 500 – 1 000 > 1 000
Barit kt < 250 250 – 2 000 2 000 – 5 000 > 5 000
Kamenná soľ mil. t < 5 5 – 50 50 – 100 > 100
Zeolit mil. t < 1 1 – 10 10 – 100 > 100
Mastenec kt < 200 200 – 2 000 2 000 – 10 000 > 10 000
Magnezit mil. t < 2 2 – 10 10 – 100 > 100
Pyrit mil. t < 1 1 – 10 10 – 20 > 20
Spekularit kt < 100 100 – 500 500 – 1 000 > 1 000
Živce kt < 500 500 – 3 000 3 000 – 10 000 > 10 000
Stavebný kameň, štrkopiesky, 
tehliarske suroviny mil. m3 < 1 1 – 5 5 – 10 > 10
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Interné faktory (silné a slabé stránky)

Charakterizujú interné (geologické) aspekty ložiska 
na základe výsledkov geologického prieskumu a výpočtu 
zásob. Patria k nim: množstvo zásob, kategória preskúma-
nosti zásob, kvalita a technologické vlastnosti suroviny, 
uloženie a realizovateľný spôsob otvárky ložiska vzhľa-
dom na geologickú stavbu, banskotechnické podmienky 
ložiska.

Množstvo zásob

Je to ekonomický parameter ovplyvňujúci perspek-
tívnosť projektu z hľadiska návratnosti investícií. Banské 
podnikanie predstavuje vo väčšine prípadov dlhodobé pro-
jekty spojené s vyšším investičným rizikom. Dostatočné 
množstvo vyťažiteľných zásob je jedným zo základných 
predpokladov úspešnej realizácie projektu. Na hodnotenie 
je možné použiť rozdelenie ložísk na veľkostné kategórie 
(tab. 2). Do hodnotenia vstupujú  geologické zásoby vy-
počítané podľa podmienok využiteľnosti zásob alebo va-
riantne, klasifikované podľa platnej klasifikácie (vyhláška 
SGÚ č. 6/1992 Zb.) a schválené komisiou pre klasifikáciu 
zásob ložísk nerastných surovín (MŽP SR). Kvôli vyššej 
presnosti hodnotenia je možné použiť odhad množstva vy-
ťažiteľných zásob, pokiaľ sú dostupné parametre na ich 
výpočet (znečistenie, výrubnosť). Zdrojom informácií sú 
záverečné správy z ložiskového geologického prieskumu 
s výpočtom zásob, rozhodnutia o schválení zásob, resp. 
bilancie zásob výhradných ložísk SR.

Kategória preskúmanosti zásob

Predstavuje presnosť výpočtu zásob, čo podstatne 
ovplyvňuje mieru istoty ekonomického hodnotenia pro-
jektu. V podmienkach Slovenskej republiky klasifikáciu 
zásob výhradných ložísk SR upravuje zákon č. 44/1988 
Zb. a vyhláška SGÚ č. 6/1992 Zb. Zásoby výhradného 
ložiska podľa stupňa jeho preskúmanosti alebo jeho časti 
a podľa stupňa znalosti jeho úložných pomerov, kvality, 
technologických vlastností a banskotechnických podmie-
nok sa klasifikujú na kategórie:

 – Z-1 (overené zásoby),
 – Z-2 (pravdepodobné zásoby),
 – Z-3 (predpokladané zásoby).

Pri výpočte zásob v kategórii Z-1 sa chyba odhadu po-
hybuje v rozmedzí 5 – 10 %, pri Z-2 je to 10 – 40 %, pri 
zásobách kategórie Z-3 v rozmedzí 40 – 60 %. Zdrojom 
informácií sú záverečné správy z ložiskového geologické-
ho prieskumu s výpočtom zásob, rozhodnutia o schválení 
zásob, resp. bilancie zásob výhradných ložísk SR. 

Kvalita a technologické vlastnosti suroviny

Kvalita suroviny významne ovplyvňuje dôležitý eko-
nomický parameter v procese oceňovania ložiska – úžit-
kovú hodnotu 1 t suroviny. Zároveň sa hodnotí vhodnosť 
suroviny na ďalšie technologické spracovanie. Spôsoby 
úpravy jednotlivých typov nerastných surovín sú všeobec-
ne známe, v niektorých prípadoch však môžu byť úžitko-
vé prvky chemicky viazané v surovine takým spôsobom, 
ktorý si vyžaduje špecifické technologické postupy. 
Z ekonomického hľadiska to predstavuje zvýšené inves-
tičné a prevádzkové náklady a projekt tak nemusí byť kon-
kurencieschopný. Zdrojom informácií sú záverečné správy 
z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom zásob 
a rozhodnutia o schválení zásob.

Uloženie a spôsob otvárky ložiska

Geologická pozícia ložiska a parametre jeho uloženia sú 
určujúcim faktorom spôsobu jeho otvárky a sprístupnenia 
zásob, a teda určujúcim faktorom nákladových položiek. 
Ložiská ťažiteľné povrchovým spôsobom vyžadujú 
niekoľkonásobne menšie investičné a prevádzkové 
náklady oproti hlbinne ťaženým ložiskám. Ložisko sa 
môže exploatovať aj kombinovaným spôsobom. Parame-
ter má v hodnotení SWOT význam najmä pri ložiskových 
objektoch, ktoré sa nevyužívajú, resp. neboli ekonomicky 
hodnotené. Zdrojom informácií sú záverečné správy z lo-
žiskového geologického prieskumu s výpočtom zásob.

Banskotechnické podmienky

Geologické a banskotechnické podmienky určujú 
prístupnosť a dobývateľnosť zásob. V závislosti od kon-
krétnej situácie (hydrogeologické pomery, inžiniersko-
geologické pomery, tektonické pomery, hĺbka uloženia 
a pod.) môžu byť banskotechnické podmienky jednoduché 
až zložité, a to tak pri hlbinnom, ako aj pri povrchovom 
spôsobe ťažby. Zdrojom informácií sú záverečné správy 
z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom zásob.

Externé faktory (príležitosti a ohrozenia)

Charakterizujú vonkajšie (negeologické) aspekty, 
ktoré majú priamy vplyv na možnosti využitia ložiska: 
legislatívny status (vrátane konfliktov záujmov), aktuálny 
stav sprístupnenia zásob a infraštruktúra na ložisku, odhad 
ekonomickej efektivity, dopyt po surovine a posúdenie 
vplyvov na životné prostredie.

Legislatívny status

Proces prebiehajúci od prieskumu ložiska až po ťažbu 
je v rámci banskogeologickej legislatívy Slovenskej re-
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publiky podmienený splnením celého radu administratív-
nych podmienok, vypracovaním relevantných odborných 
plánov a štúdií a vyriešením konfliktov záujmov. Iden-
tifikácia konfliktov záujmov si vyžaduje konfrontáciu 
projektového zámeru s celou škálou záujmov chránených 
podľa osobitných predpisov (napr. vodný zákon, zákon 
o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon o obecnom 
zriadení, zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu, zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o ochrane 
prírody a krajiny, zákon o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie, zákon o dráhach, živnostenský zákon, zá-
kon o telekomunikáciách a iné). Mimoriadne dôležitá je 
identifikácia vlastníckych a iných práv k pozemkom, resp. 
vyriešenie prístupu na pozemky. Splnenie týchto podmie-
nok je nevyhnutné na povolenie banskej činnosti orgánom 
štátnej banskej správy. Samotná existencia chráneného 
ložiskového územia (CHLÚ), resp. dobývacieho priestoru 
(DP) nie je zárukou povolenia banskej činnosti, nepredsta-
vuje teda rozhodujúci prvok pri hodnotení legislatívneho 
statusu. Zdrojom informácií sú rozhodnutia obvodných 
banských úradov o povolení banskej činnosti a určení DP, 
resp. CHLÚ.

Aktuálny stav sprístupnenia zásob a infraštruktúra

Parameter má v hodnotení SWOT význam najmä 
pri ložiskových objektoch, ktoré sa nevyužívajú, resp. 
neboli ekonomicky hodnotené. Existencia banských diel 
a historickej alebo aktuálnej ťažby zároveň znamená pred-
poklad čiastočne alebo úplne vybudovanej infraštruktúry 
na ťažbu, úpravu a dopravu suroviny. Z hľadiska nákla-
dových položiek projektu majú ložiská sprístupnené ban-
skými dielami z prieskumu, historickej alebo súčasnej 
ťažby významnú komparatívnu výhodu oproti neotvore-
ným ložiskám. Zdrojom informácií sú záverečné správy 
z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom zásob, 
záverečné správy o komplexnom hodnotení ložísk nerast-
ných surovín (Geofond), historické správy (Štátny ústred-
ný banský archív), rozhodnutia o schválení zásob (MŽP 
SR) a pod.

Ekonomická efektivita

Ekonomické hodnotenie sa spravidla vypracúva v rám-
ci štúdií využiteľnosti v rôznych štádiách projektu (Pre-
liminary Economic Assessment, Pre-Feasibility Study, 
Feasibility Study). V minulosti sa vykonávali samostatné 
technicko-ekonomické štúdie (TEŠ), ktoré boli obdobou 
súčasných štúdií využiteľnosti, alebo bolo základné eko-
nomické hodnotenie súčasťou záverečných správ s vý-
počtom zásob. Pre systém hodnotenia SWOT je podstatná 
aktuálnosť hodnotenia, keďže staršie štúdie nereflektujú 
aktuálne ekonomické podmienky. Zdrojom informácií sú 
publikované technicko-ekonomické štúdie alebo technické 
správy (Technical Reports) k štúdiám využiteľnosti.

Dopyt po surovine

Realizácia projektu ťažby má zmysel len v prípade zá-
ujmu o danú nerastnú surovinu na trhu. Na tento účel sa 
vypracúvajú analýzy trhu, resp. marketingové štúdie. Pri 
základnej analýze SWOT spravidla nie sú takéto komplex-
né štúdie k dispozícii, vychádza sa preto zo známych sku-
točností – zahraničný obchod s danou surovinou, aktuálny 
trend cien nerastných surovín, existencia vládnych a eu-
rópskych dokumentov definujúcich strategické a kritické 
suroviny pre SR, resp. EÚ. Zdrojom informácií sú pub-
likované dokumenty (surovinová politika štátu, kritické 
nerastné suroviny pre EÚ a iné), štatistiky zahraničného 
obchodu a cien (ročenky, internet). 

Posúdenie vplyvov na životné prostredie (proces EIA)

Aj keď je posúdenie vplyvov na životné prostredie 
(podľa zákona č. 24/2006) len jedným z konfliktov záuj-
mov, ktoré musí záujemca o ťažbu vyriešiť, predstavuje 
samostatný proces, ktorého výsledok má rozhodujúci 
vplyv na realizovateľnosť projektu. Preto je vyčlenené ako 
samostatný externý faktor hodnotenia. V súčasných pod-
mienkach sa vypracovanie štúdie často vyžaduje už v po-
čiatočných štádiách banského projektu, ešte pred určením 
dobývacieho priestoru. Vypracovanie posúdenia vplyvov 
má však logický význam najmä pri konaní o získaní po-
volenia na banskú činnosť, ktoré je posledným administra-
tívnym úkonom pred ťažbou a ktoré zahŕňa schvaľovanie 
plánu otvárky, prípravy a dobývania. Po predložení zámeru 
sa v rámci zisťovacieho konania rozhodne, či navrhovaná 
činnosť (ťažba nerastov) podlieha posudzovaniu vply-
vov na životné prostredie (napr. aj na základe porovna-
nia výšky plánovanej ročnej ťažby s prahovou hodnotou, 
stanovenou v uvedenom zákone). Zdrojom informácií sú 
rozhodnutia zo zisťovacích konaní a záverečné stanoviská 
k navrhovanej činnosti.

Systém hodnotenia

Reálne zhodnotenie každého faktora (parametra) urču-
je, či ide o silnú alebo slabú stránku (interné parametre), 
resp. príležitosť či hrozbu (externé parametre) hodnote-
ného projektu. Parametre sa v čase môžu meniť, aj keď 
väčšina interných parametrov (zásoby, kvalita suroviny, 
banskotechnické pomery) predstavuje relatívne stabilné 
vstupné položky (Baláž et al., 2015). Hodnotenie sa teda 
musí vzťahovať na konkrétne časové obdobie.

Systém hodnotenia je jednoduchý, každému parametru 
zodpovedá v hodnotení 1 bod, ktorý sa priraďuje v rámci 
hodnotenia k silným alebo slabým stránkam (interné para-
metre), resp. k príležitostiam alebo ohrozeniam (externé 
parametre). Model sa dá použiť aj v prípade, ak nemáme 
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k dispozícii informácie o všetkých parametroch. V takom 
prípade sa za parameter, ku ktorému nemáme zodpoveda-
júce informácie, pripočítava bod k slabým stránkam, resp. 
ohrozeniam.

V prezentovanom modeli sa parametrom nepriraďuje 
rozdielna váha, keďže každý parameter potenciálne pred-
stavuje rozhodujúci prvok hodnotenia. Vypracovanie mo-
delu s prideľovaním rôznej váhy jednotlivým parametrom 
môže prispieť k reálnejšiemu hodnoteniu ložiskového ob-
jektu, vyžaduje si však vypracovanie vyváženého a funkč-
ného bodovacieho systému, pretože nie každý parameter 
poskytuje rovnaké a jednoznačne identifikovateľné 
možnosti bodovania. 

Tab. 3
Matica analýzy SWOT s definovaním hodnotiacich parametrov.

SWOT matrix – defining the evaluation criteria.

Interné faktory

S (silné stránky) W (slabé stránky)

Množstvo zásob

zásoby zodpovedajúce min. kategórii malého ložiska zásoby zodpovedajúce kategórii ložiskového výskytu

Kategória preskúmanosti zásob

zásoby kategórie Z-1 a Z-2 zásoby kategórie Z-3

Kvalita a technologické vlastnosti suroviny

vhodné na spracovanie a využitie suroviny obmedzená vhodnosť na spracovanie a využitie suroviny

Uloženie a spôsob otvárky ložiska

povrchové ložisko – lom hlbinné ložisko – podzemná baňa alebo kombinovaný spôsob

Banskotechnické podmienky

jednoduché banskotechnické podmienky zložité banskotechnické podmienky

Externé faktory

O (príležitosti) T (ohrozenia)

Legislatívny status
ťažené ložisko alebo povolená banská činnosť (vyriešené 
konflikty záujmov) nepovolená banská činnosť(nevyriešené konflikty záujmov)

Aktuálny stav sprístupnenia zásob a infraštruktúra
ťažené ložisko alebo otvorené ložisko, vybudovaná 
infraštruktúra na ťažbu, úpravu a dopravu

neotvorené ložisko, žiadna alebo nedostatočne vybudovaná 
infraštruktúra

Ekonomická efektivita
ťažené ložisko alebo ekonomická efektivita preukázaná štúdiou 
(PEA, PFS, FS)

ekonomicky nehodnotené alebo ekonomická neefektivita 
preukázaná štúdiou (PEA, PFS, FS)

Dopyt po surovine
ťažené ložisko alebo existuje dopyt na trhu, resp. deklarovaný 
hospodársky význam nie je dopyt na trhu alebo deklarovaný hospodársky význam

Posúdenie vplyvov na životné prostredie (proces EIA)

ťažené ložisko alebo kladné záverečné stanovisko posudzovania 
vplyvov na ŽP alebo navrhovaná činnosť nepodlieha 
posudzovaniu

záporné záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na ŽP 
alebo navrhovaná činnosť nebola posudzovaná

Tab. 4
Bodové hodnotenie.

Scoring.

Interné faktory (IF) Body IF

S (silné stránky) W (slabé stránky)
IF = a – b

a b

Externé faktory (EF) Body EF

O (príležitosti) T (ohrozenia)
EF = c – d

c d

Celkové hodnotenie IF + EF
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Schéma navrhovaného bodovania je v tab. 3 a 4. V pre-
zentovanom modeli je rozsah dosiahnuteľných bodov 
v rozmedzí –10 až +10, reálne dosiahnuteľné hodnoty pri 
danom počte hodnotiacich parametrov sú 10, 8, 6, 4, 2, 0, 
–2, –4, –6, –8 a –10. V prípade zmeny počtu hodnotiacich 
parametrov užívateľom je potrebné následne upraviť aj 
systém bodovania tak, aby vyhovoval účelu hodnotenia.

Návrh hodnotenia:

10 až 4 – perspektívne ložisko, resp. potenciálne per-
spektívne ložisko,

2 až –2 – ložisko s neurčitou perspektívou využívania,
–4 až –10 – neperspektívne ložisko, resp. nie je dostatok 

relevantných informácií na hodnotenie.

Stratégie SWOT

Analýzu SWOT je možné využiť na hodnotenie situ-
ácie a odhadovanie vhodnej stratégie využitia. Na to je 
možné použiť modelovanie zmeny vstupných faktorov. 
Je potrebné si uvedomiť, že v prípade ložísk nerastných 
surovín sú interné parametre dané geologickou situáciou, 
teda relatívne dlhodobo nemenné (môže sa meniť stupeň 
poznania a tým kategorizácia niektorých parametrov). Ex-
terné parametre sa v porovnaní s internými v tomto zmysle 
môžu meniť relatívne rýchlo. V matici SWOT existujú 
štyri strategické varianty (kvadranty) (obr. 1) – ST, SO, 
WT a WO. Tie určujú vhodnú stratégiu, aplikovateľnú na 
konkrétnu situáciu.

nosti, nedostatkom relevantných informácií na hodnotenie 
a neurčitou perspektívou využívania v budúcnosti.

Stratégia WO  (prevládajúce slabé stránky a príležitos-
ti) sa pokúša o minimalizáciu slabostí a maximalizáciu prí-
ležitostí. Keďže externé parametre sú prevažne priaznivé, 
je potrebné zamerať sa najmä na interné parametre – ove-
renie nových zásob, zvýšenie stupňa preskúmanosti zásob 
a poznania banskotechnických podmienok. Spravidla 
ide o nevyužívané ložisko s perspektívou využívania pri 
priaznivej zmene interných parametrov alebo napr. ťažené 
hlbinné ložisko, no s vyčerpanými zásobami, resp. nízkou 
kvalitou. 

Stratégia ST  (prevládajúce silné stránky a ohrozenia) 
vychádza z predpokladu, že sa silné stránky stretnú s hroz-
bami vo vonkajšom prostredí. Priaznivé interné parametre 
sú základom možného využitia ložiska nerastnej suroviny 
za predpokladu zlepšenia (vyriešenia) externých paramet-
rov (legislatívny status – konflikty záujmov, vlastnícke 
vzťahy, zvýšený dopyt, budovanie infraštruktúry). Spra-
vidla ide o nevyužívané ložisko s dostatočnými zásobami 
a vyhovujúcou kvalitou, s perspektívou využívania pri 
výraznej priaznivej zmene externých parametrov (dopyt, 
ceny, infraštruktúra). 

Stratégia SO  (prevládajúce silné stránky a príležitosti) 
je najviac žiadanou situáciou, pri ktorej je možné využiť 
silné stránky na využitie príležitostí. Vzhľadom na priaz-
nivé interné parametre, ktoré sú viac-menej stabilné, je 
podstatné zamerať sa na udržanie priaznivých externých 
parametrov. Spravidla ide o využívané ložisko alebo nevy-
užívané ložisko s dostatočnými zásobami a vyhovujúcou 
kvalitou, potenciálne využiteľné v aktuálnych podmien-
kach, resp. pri relatívne malej zmene externých faktorov.

Na výber stratégie sa používajú skupiny kritérií, 
ktoré hodnotia účelnosť (vecnú správnosť, vhodnosť 
a primeranosť pre daný projekt), realizovateľnosť (druh 
a množstvo zdrojov potrebných na realizáciu stratégie) 
a prijateľnosť (hodnotenie očakávaní, potrieb a priorít 
záujmových skupín). Takáto kategorizácia nevylučuje 
prekrývanie niektorých kritérií (Sakál et al., 2007). 

Obr. 1. Strategické kvadranty v matici SWOT.
Fig. 1. Strategy quadrants in the SWOT matrix.

Stratégia WT  (prevládajúce slabé stránky a ohrozenia) 
je zameraná na minimalizáciu slabostí a hrozieb. V prípa-
de ložísk nerastných surovín je potrebné zamerať sa na 
zvýšenie stupňa preskúmanosti zásob a banskotechnic-
kých podmienok (interné parametre) a následne na mož-
nosti zlepšenia v rámci externých parametrov. Spravidla 
ide o nevyužívané ložisko s nízkym stupňom preskúma-
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Príklad hodnotenia
Tab. 5

Rožňava – Strieborná žila, Ag + Cu rudy, 2016 – hodnotiace faktory ložiska a bodovanie.
Rožňava – Strieborná žila vein, Ag + Cu ore, 2016 – evaluation deposit factors and scoring.

Interné faktory
Komentár k interným faktorom

S (silné stránky) W (slabé stránky)

Množstvo zásob  – zvolené kritérium je obsah striebra v rude, 
odhad vyťažiteľných zásob zodpovedá ma-
lému ložisku1 kategória min. malé ložisko kategória ložiskový výskyt 0

Kategória preskúmanosti zásob
 – väčšina zásob overená v kategórii Z-2 

1 zásoby kategórie Z-1 a Z-2 zásoby kategórie Z-3 0

Kvalita a technologické vlastnosti suroviny  – obsah kovov Ag a Cu a technologické 
vlastnosti suroviny vhodné na hydrometa-
lurgickú úpravu rudy1 vhodné na spracovanie

a využitie suroviny
obmedzená vhodnosť
na využitie suroviny 0

Uloženie a spôsob otvárky ložiska
 – hlbinné ložisko

0 povrchové ložisko – lom hlbinné ložisko – podzemná 
baňa 1

Banskotechnické podmienky  – zložité banskotechnické podmienky –  
pozícia pod miestnou erozívnou bázou, 
hydrogeologické pomery klasifikované 
ako stredne obťažné (III. stupeň), zvýšená 
obťažnosť (V. stupeň) v blízkosti tektonic-
kých zón

0 jednoduché banskotechnické
podmienky

zložité banskotechnické
podmienky 1

Externé faktory
Komentár k externým faktorom

O (príležitosti) T (ohrozenia)

Legislatívny status  – povolená banská činnosť, vyriešené
konflikty záujmov1 povolená banská činnosť nepovolená banská činnosť 0

Aktuálny stav sprístupnenia zásob a infraštruktúra
 – otvorené ložisko, v minulosti ťažené,

čiastočne vybudovaná infraštruktúra1
otvorené ložisko, vybudovaná 
infraštruktúra na ťažbu, úpra-
vu a dopravu

neotvorené ložisko, bez vybu-
dovanej infraštruktúry 0

Ekonomická efektivita  – aktuálne ceny kovov Ag a Cu (11/2016) 
a odhad vyťažiteľných zásob aplikované 
na výsledky predbežného ekonomického 
hodnotenia (NI 43-101 Technical Report, 
2015) neumožňujú ekonomickú rentabilitu 
projektu

0

ťažené ložisko alebo
ekonomická efektivita 
preukázaná štúdiou
(PEA, PFS, FS)

ekonomicky nehodnotené 
alebo ekonomická
neefektivita preukázaná
štúdiou (PEA, PFS, FS)

1

Dopyt po surovine  – podľa záverov štúdie o kritických
mineráloch (vypracované EK v r. 2010 
a 2014) je obsah Ag a Cu kovov s ekono-
mickou dôležitosťou vyšší ako stanovená 
kritická hodnota

 – z hľadiska Aktualizácie surovinovej poli-
tiky (2004) rudy predstavujú strategické 
suroviny pre SR

1

ťažené ložisko alebo existuje 
dopyt na trhu, resp.
deklarovaný hospodársky 
význam

nie je dopyt na trhu alebo 
deklarovaný hospodársky 
význam

0

Posúdenie vplyvov na životné prostredie
 – rozhodnutie okresného úradu z roku 2014 

o neposudzovaní navrhovanej činnosti 
podľa zákona č. 24/2006 vzhľadom na to, 
že predpokladaná ťažba nedosahuje praho-
vú hodnotu

1

ťažené ložisko alebo kladné 
záverečné stanovisko
posudzovania vplyvov na ŽP 
alebo navrhovaná činnosť 
nepodlieha posudzovaniu

záporné záverečné stanovisko 
posudzovania vplyvov na ŽP 
alebo navrhovaná činnosť 
nebola posudzovaná 

0
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Celkové hodnotenie (tab. 5 a 6) dosiahlo +4 body (per-
spektívne, resp. potenciálne perspektívne ložisko). Hodno-
tiace faktory vynesené do grafu SWOT (obr. 2) indikujú 
stratégiu využitia SO (prevládajúce silné stránky a príle-
žitosti).

ZÁVER

Analýza SWOT predstavuje pomerne jednoduchý 
a rýchly spôsob (v závislosti od dostupnosti a kvality rele-
vantných informácií) hodnotenia ložiskových objektov so 
zaradením do zvolených kategórií. Je potrebné si uvedo-
miť, že každé hodnotenie SWOT je viazané na konkrétne 
časové obdobie, keďže parametre hodnotenia, najmä ex-
terné, sa môžu v čase meniť.

Navrhovaný spôsob hodnotenia ložísk nerastných su-
rovín je otvorený systém, ktorý je možné podľa potreby 
upravovať a prispôsobovať potrebám hodnotiteľa. Uve-
deným spôsobom je možné prvotne zhodnotiť jednotlivé 
ložiská alebo skupiny ložísk a v závislosti od cieľa hod-
notenia následne selektovať objekty napríklad pre potreby 
štátnych orgánov a surovinovej politiky štátu, samosprávy 
alebo súkromných spoločností. 
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Evaluation of reserved mineral deposits usability applying a SWOT analysis

Tab. 6
Sumárne hodnotenie SWOT ložiska Rožňava – Strieborná žila.
Summary SWOT evaluation of Rožňava – Strieborná žila vein 

deposit.

Interné faktory (IF) Body IF

S (silné stránky) W (slabé stránky)
3 – 2 = 1

3 2

Externé faktory (EF) Body EF

O (príležitosti) T (ohrozenia)
4 – 1 = 3

4 1

Celkové hodnotenie +4

INTRODUCTION

SWOT analysis is a tool of strategic management. As 
follows from the name of this analysis, consisting of capital 
letters, its aim is to identify the Strengths/Weaknesses/ 

Opportunities and Threats, related to evaluated specific 
project. It is used mainly in the economic sphere for fast 
overview of the strategic situation of assessed entity (Sakál 
et al., 2007). Methodology was developed in the Stanford 
Research Institute in 1960-1970, during the analysis 
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The parameters can be dynamically changed in time, al-
though most of internal parameters (reserves, mineral/ore 
quality, technical mining conditions) represent relatively 
stable input items (Baláž et al., 2015). Any SWOT analysis 
is thus valid in a particular time period.

Rating system is rather simple, each parameter corres-
ponds to 1 point in the evaluation, which is attributed to 
the strength or weakness (internal parameters), respective-
ly to the opportunity or threats (external parameters). The 
model can also be used in case we do not have information 
on all parameters. In this case, a parameter to which we do 
not have adequate information is considered as weakness 
or threat respectively.

In presented model, the parameters are not matching 
different weight, since each parameter potentially re- 
presents a critical component of evaluation. Developing 
of model, using the allocation of different weights to 
individual parameters, can contribute to a more realistic 
assessment, but requires development of a balanced and 
functional scoring system, since not every parameter 
provides adequate possibility for scoring range.

SWOT strategies

SWOT analysis can be used to evaluate the situation 
and suggests the appropriate strategy by modelling of 
changes in input factors. It is noted that in the case of mi-
neral deposits, internal parameters are set by the geological 
situation, which is a relatively constant for long time (level 
of knowledge may be changed and thus categorization of 
certain parameters). External parameters are, compared 
to internal, changing relatively quickly. There are four 
strategic options (quadrants) in the SWOT matrix – SO 
(prevailing strengths and opportunities), ST (prevailing 
strengths and threats), WO (prevailing weaknesses and 
opportunities) and WT (prevailing weaknesses and thre-
ats). These determine the appropriate strategy applicable 
to a particular situation.

CONCLUSION

SWOT analysis represents relatively simple and fast 
way (depending on the availability and quality of relevant 
information) for rating of mineral deposit objects and di-
vision into selected categories. It should be understood 
that any SWOT evaluation is linked to a particular time 
period, since used parameters, in particular external, may 
vary over time. The proposed method of evaluation of mi-
neral resources is an open system that can be adjusted as 
appropriate and adapted to the needs of the evaluator. In 
this way, it is possible to initially evaluate individual mi-
neral deposits or groups of deposits and depending on the 
objective of evaluation select objects to meet the needs of 
national authorities, mineral policy makers, local govern-
ments or private companies.

of companies’ planning processes (Rothwell, 2010). 
Number of other authors and institutions contributed to 
the development of the analysis. Within the geological 
project Mineral potential of the Slovak Republic - analysis 
of selected mineral resources (Baláž et al., 2015), the 
adaptation of the SWOT analysis has been proposed for the 
evaluation of mineral deposits. The modified methodology 
is the basis of this contribution, which is aimed at a more 
detailed explanation, modification and supplementation. 
The analysis is designed for the evaluation of reserved 
deposits in the legislative conditions of the Slovak 
Republic (categorization of reserves, mineral resources 
protection status, evaluation of conflicts of interest).

Principles

SWOT analysis is the identification of strengths 
(S), weaknesses (W), opportunities (O) and threats (T). 
Strengths and weaknesses are internal factors (internal 
analysis), opportunities and threats are external factors 
(external analysis). The basic element of the SWOT 
analysis is to identify and evaluate these factors. Selection 
of external and internal factors has been adapted to the 
evaluation of mineral deposits. The analysis also includes 
a scoring system of individual factors of SWOT matrix.

Identification of factors for the assessment of reserved 
mineral deposits

Selection of factors (parameters) was carried out in 
order to maximize embracing issues, affecting real use 
of mineral resources. Potential information sources, from 
which it is possible to draw the relevant information, are 
included.

Internal factors (strengths and weaknesses) characteri-
ze the internal (geological) aspects of mineral deposit, ba-
sed on the results of exploration and reserves estimation: 
the amount of reserves, reserves category (classification), 
quality and technological properties of minerals, deposit 
geological position (setting) and viable way of deposit 
opening and technical mining conditions. 

External factors (opportunities and threats) characteri-
ze the exterior (non-geological) aspects that have a direct 
impact on the exploitation possibilities: legislative status 
(including conflicts of interest), actual reserves availability 
(state of opening and mining works) and infrastructure, es-
timate of economic efficiency of exploitation, the demand 
for raw materials and environment impact assessment.

Rating system

Real evaluation of each factor (parameter) determines 
whether it is strength or weakness (internal parameters), 
respectively opportunity or threat (external parameters). 
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Internal factors

S (strengths) W (weaknesses)

Reserves amount 

reserves corresponding minimally to small deposit category reserves corresponding to deposit occurrence

Category of reserves

reserves of Z-1 and Z-2 category reserves of Z-3 category

Quality and technological properties of mineral

mineral suitable for processing and use limited mineral suitability for processing and use

Geological settings and way of deposit opening

surface deposit – quarry underground deposit – underground mine or combined
(surface/underground) method

Mining technical conditions

simple mining technical conditions difficult mining technical conditions

External factors

O (opportunities) T (threats)

Legislative status

mined deposit or obtained license for mining operations 
(solved conflicts of interest) 

license for mining operations not obtained
(conflicts of interest not solved)

Actual reserves availability and infrastructure

mined deposit or open deposit, existing infrastructure
for the extraction, processing and transport deposit not open, no or insufficient infrastructure

Economic efficiency

mined deposit, or economic efficiency proved by study
(PEA PFS, FS)

not rated economically, or economic inefficiency proved by 
study (PEA PFS, FS)

Demand for mineral

mined deposit, or there is a demand in the market or declared 
economic importance

no, or weak demand in the market, no economic importance 
declared

Environment impact assessment (EIA process)

mined deposit, or a positive statement of the final
environmental impact assessment or the proposed activity is 
not subject to assessment

negative statement of the final environmental impact
assessment or the proposed activity was not assessed 

SWOT analysis matrix – defining the evaluation criteria:


