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Zabezpečenie súčasných a budúcich potrieb európskej spoločnosti je podmienené 
ťažbou nerastných surovín. To vyžaduje umožniť prieskum a ťažbu primárnych 
nerastných surovín v dostatočnom rozsahu. Súčasné spoločenské požiadavky 
na nerastné suroviny však nesmú ohroziť potreby budúcich generácií. Preto pri 
posudzovaní využiteľných ložísk nerastných surovín (vrátane známych ložísk, opustených 
baní a historických banských lokalít) je potrebné zohľadňovať aj možnosti iného využitia 
daného územia, zohľadňujúc požiadavky poľnohospodárstva, lesníctva, prirodzeného 
výskytu fauny a flóry, a tiež ďalších aspektov životného prostredia a priorít osídlenia, 
infraštruktúry, atď. Prístup k ložiskám nerastných surovín je na druhej strane otázkou 
verejného záujmu, ku ktorej patrí aj surovinová bezpečnosť (porovnateľná s mnohými 
medzinárodnými štandardmi). Rozhodovanie v prípade tak rôznorodých možností 
využitia územia vyžaduje dostatočné argumenty o výlučnosti, či prepojiteľnosti 
jednotlivých alternatív, a ich dopadu na okolité prostredie. 

MINATURA2020 je trojročný projekt financovaný Európskou úniou (EÚ), využívajúci 
potenciál medzinárodného konzorcia 24 partnerov. Všetci partneri projektu 
preukázateľne participujú na riešení projektov na národnej, medzinárodnej a komerčnej 
úrovni. Sú aktívni v medzinárodnej surovinovej spoločnosti ako súčasť jej dobre 
zadefinovanej štruktúry a pokrývajú tiež rôzne ďalšie oblasti (verejné a výkonné orgány, 
priemysel, akademickú obec, občiansku spoločnosť, atď.) 

Celkovým cieľom projektu MINATURA2020 je vyvinúť koncepciu a metodiku pre 
definovanie a následnú ochranu “ložísk nerastných surovín verejného významu”, 
ktoré zabezpečia ich najlepšie budúce využitie v rámci harmonizovanej 
európskej regulačnej/riadiacej/strategickej štruktúry. Kľúčovým stimulom 
projektu MINATURA2020 je poskytnutie rámca pre strategické plánovanie, 
ktorým sa chápe “princíp trvale udržateľného” získavania nerastných surovín, 
porovnateľného s inými alternatívami využitia územia. 
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Tento projekt získal dotáciu z programu Európskej únie Horizon 2020 pre výskum a 
vývoj, číslo grantovej zmluvy je 642139.
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PROJEKTOVÉ KONZORCIUM
MinPol (Rakúsko) - Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee/PERC (Belgicko) – IMAEurope 
(Belgicko) - European Federation of Geologists/EFG (Belgicko) - Geological Survey of Montenegro (Čierna 
Hora) - Ministry of Economic Affairs of Herzegbosnian Canton (Bosna a Hercegovina) – Mineral & Energy 
Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences/MEERI PAS (Poľsko) - UCL ISR (Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska) - La Palma Research S.L./LPRC (Španielsko) - University College Cork/UCC/
Coastal and Marine Research Centre (Írsko) – Alterra/Wageningen University and Research centre (Holandsko) 
- ISKRIVA/Institute for development of local potentials (Slovinsko) - Geological and Geophysical Institute of 
Hungary (Maďarsko) - University of Bucharest/Geology and Geophysics Faculty (Rumunsko) – Geological Survey 
of Slovenia (Slovinsko) - Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Portugalsko) - Institute 
for Spatial Planning of the Koprivnica - Križevci County (Chorvátsko) –  State Geological Institute of Dionýz 
Štúr (Slovensko) - Luleå University of Technology (Švédsko) - Slovenian surface Mining Association/DTV PO 
(Slovinsko) - National Institute for Research-Development in domain of Geology, Geophysics, Geochemistry 
and Remote sensing/Geological Institute of Romania (Rumunsko) - University of Belgrade/Faculty of Mining and 
Geology/UB-FMG (Srbsko) - Mineral & Resource Planning Associates Ltd. (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska) - Emilia Romagna Region/General Direction Environment and Soil and Coast Protection 
(Taliansko).

OČAKÁVANÝ DOPAD A VÝSLEDKY 
Podpora politiky EÚ:

 > “Európa 2020”, nová stratégia rastu EÚ:
• Európa efektívne využívajúca zdroje a nízko uhlíkovú ekonomiku
• Inteligentný rast - Únia inovácií
• Ekologicky zameraná priemyselná politika 
• Digitálna agenda pre Európu

 > Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, kladúca dôraz na princíp 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti 

 > Iniciatíva pre nerastné suroviny:
• Zaistiť spravodlivé a udržateľné dodávky surovín z medzinárodných trhov, podporovať 

medzinárodnú spoluprácu s rozvinutými a rozvojovými krajinami;
• Posilniť udržateľné dodávky surovín z európskych zdrojov, a 
• V súlade s tromi piliermi Európskeho inovačného partnerstva pre nerastné suroviny lepšie 

využívať nerastné suroviny. 

Záväzky projektu:
 > Koordinovať výsledky minulých a prebiehajúcich projektov EÚ;
 > Poskytnúť súčasný obraz o stave v danej problematike;
 > Pri tvorbe územného plánu formulovať odporúčania zohľadňujúce ložíská nerastných surovín 

verejného významu (MDoPI) a tieto legislatívne upraviť. 

Predpokladaný dlhodobý prínos:
 > Stabilné a konkurencieschopné dodávky primárnych nerastných surovín zo zdrojov EÚ;
 > Zlepšené podmienky pre stály prístup a dodávky primárnych nerastných surovín v EÚ;
 > Zvýšené povedomie rôznych zúčastnených strán o surovinovej základni EÚ, sprístupnenie a 

zhodnotenie existujúcich zásob surovín;
 > Zjednodušené rozhodovanie na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni a v priemysle 

nerastných surovín;
 > Podpora riadenia a uľahčenie verejnej akceptovateľnosti rozhodnutí v EÚ;
 > Väčšia konkurencieschopnosť EU priemyslu a primárnych zdrojov nerastných surovín v EÚ;
 > Zvýšená prehľadnosť politiky EÚ pre oblasť nerastných surovín a EÚ legislatívy. 


