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Občianske združenie PRONATUR je dobrovoľnou záujmovou 
organizáciou osôb združených v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 
v platnom znení, ktorá bola založená v roku 2007 s cieľom 
podporovať ochranu prírody a životného prostredia, trvalo 
udržateľný rozvoj spoločnosti s dôrazom na vyvážený regionálny 
rozvoj, podporu marginalizovaných skupín spoločenstva, 
občianskej participácie a podporu zdravého životného štýlu. 
Dosiahnutie uvedených cieľov je realizované s pomocou 

využívania geoinformačných technológií a služieb.  

Výročná správa za rok 2015 

Občianske združenie PRONATUR (OZ 
PRONATUR) v priebehu roku 2015 
pokračovalo vo svojej činnosti v oblasti   
rozpracovaných aktivít a projektoch,  
ako aj v oblasti prípravy nových 
iniciatív a projektových námetov. 
 
OZ PRONATUR úspešne ukončilo 
implementáciu projektu „Príroda 
ľuďom – ľudia prírode“, ktorý bol 

zameraný na riadenie biosférických rezervácií na Slovensku a na hodnotenie 
ekosystémových služieb poľnohospodárstvo/lesníctvo v BR Poľana. Projekt bol podporený 
cez Švajčiarsky finančný mechanizmus cez sprostredkovateľa Nadáciu Ekopolis. Projekt bol 
realizovaný v období 1.1.2014 – 28.2.2015 so švajčiarskymi partnermi Biosférická rezervácia 
Entlebuch a Vysoká škola Rapperswil. Na projekte spolupracovali aj Slovenský výbor Človek 
a biosféra, Štátna ochrana prírody SR, Univerzita Bern – Centrum pre regionálny rozvoj 
(Švajčiarsko).  
Po ukončení implementácie projektu bol projekt prezentovaný na niekoľkých fórach napr. na 
medzinárodnej konferencii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce „Prírodný turizmus 
a regionálny rozvoj“ dňa 23.6.2015 vo Vysokých Tatrách, na konferencii „Trvalo udržateľný 
rozvoj horských oblastí v podmienkach Slovenskej republiky“ dňa 12.3.2015 v Banskej 
Bystrici a na odbornej konferencii Enviro-i-fórum dňa 16.6.2015 v Banskej Bystrici. 
 
V priebehu roku 2015 pokračovala implementácia projektu SDI4Apps, na ktorom OZ 
PRONATUR participuje v spolupráci s partnermi zo Slovenska, ako aj ďalšími krajinami EÚ. 
Hlavným cieľom projektu je podporiť využívanie potenciálu otvorených geopriestorových 
informácií a služieb prostredníctvom inovatívnych služieb založených na prepojených 
údajoch (Linked Data) sémantického webu. Pre OZ PRONATUR bude kľúčová 
implementácia výsledkov projektu v oblasti hodnotenia ekosystémových služieb. Samotná 
realizácia projektu začala na jar 2014 s plánovanou dĺžkou implementácie v období 36 
mesiacov. V priebehu prvého roka boli realizované aktivity v oblasti identifikácie relevantných 
ekosystémových služieb, dostupných údajových zdrojov a analýzy vhodnej technológie a 
možností využitia SDI4Apps cloud infraštruktúry. OZ PRONATUR spolupracovalo na 
príprave a zabezpečení podujatia DanubeHack, ktoré v termíne 15-17. októbra 2015 
vytvorilo priestor na tvorbu nových geopriestorových údajov, služieb a aplikácií 
prostredníctvom Hackathonu, ktorý bol kombinovaný s workshopmi zameranými na zdieľanie 
informácií a skúseností zo súvisiacich oblastí. 
 
Odborné výstupy z činnosti OZ PRONATUR boli publikované vo forme článku On the 
valuation of ecosystem services in Muránska Planina National Park (Slovakia) vo vedeckom 
karentovanom časopise Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and 
Management. 
 
Informácie o aktivitách OZ PRONATUR boli prezentované aj v denníku Pravda dňa 
23.5.2015 v článku Národné parky zarábajú neviditeľné miliardy.  
 
Na výzvu Ministerstva zahraničných vecí SR a Slovenského výboru MAB podalo OZ 
PRONATUR prihlášku na registráciu OZ PRONATUR ako partnera UNESCO. Dňa 
11.6.2015 bol zámer partnerstva prezentovaný na pôde Ministerstva zahraničných vecí 
v Bratislave. Zatiaľ sme neobdržali stanovisko zo strany UNESCO. 
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OZ PRONATUR naďalej spolupracuje na dobrovoľnej báze na realizácií aktivít, ktoré 
prispievajú k napĺňaniu cieľov stanovených v zakladacej listine. 
 
V roku 2015 došlo k zmene sídla OZ PRONATUR. Nové sídlo je Profesora Sáru 654/24, 
Banská Bystrica. 
 
Pre rok 2015 sa OZ PRONATUR registrovalo ako príjemca 2% z daní. 
 
Podrobnejšie informácie o činnosti OZ PRONATUR sú k dispozícii prostredníctvom 
webstránky: www.ozpronatur.sk. 
 
Účtovná závierka schválená Správnou radou tvorí prílohu výročnej správy. 
 
 
V Banskej Bystrici, 15.3.2016 
 
Ing. Zuzana Okániková 

http://www.ozpronatur.sk/

