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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 2016 

Občianske združenie PRONATUR (OZ 
PRONATUR) v priebehu roku 2016 
pokračovalo vo svojej činnosti v oblasti    
rozpracovaných aktivít a projektoch,  
ako aj v oblasti prípravy nových 
iniciatív a projektových námetov. 
 
 
 
 

 
 
V priebehu roka 2016 pokračovala implementácia projektu SDI4Apps, v rámci ktorej 
pokračovali aktivity na vývoji riešení pre podporu hodnotenia ekosystémových služieb druhou 
verziou webaplikácie a súvisiacich služieb.  
OZ PRONATUR spolu s ďalšími partnermi spoluorganizovalo prípravu a realizáciu druhého 
ročníka podujatia DanubeHack 2.0 (12-13. december 2016), ktoré prinieslo výsledky 9 
projektov, vrátane prezentácií vo formáte lightning talks, ktoré priniesli významní domáci aj 
zahraniční experti. 
 
OZ PRONATUR pokračuje v aktivitách v oblasti rozvoja (trvalo) udržateľného cestovného 
ruchu. OZ PRONATUR je ako partner zapojené v projekte „Stratégia rozvoja udržateľného 
turizmu v Karpatoch“ a za Slovenskú republiku sa podieľa sa na tvorbe databáz finančných 
nástrojov, úspešných projektov a príslušných tematických príručiek. 
 
OZ PRONATUR ako partner projektu podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
v rámci cezhraničnej maďarsko-slovenskej spolupráce. Názov projektu je Greenways – 
navštíviť a objaviť. Partnermi sú OZ Živá planina, ŠOP SR S-NP Muránska planina, Cserhat 
NP, ZOME Cserhat. Výsledky schvaľovacieho procesu budú známe na jar 2017. 
 
Informácie o aktivitách OZ PRONATUR boli prezentované v časopise Enviromagazín 5/2016 
v článku Biosférické rezervácie – cenné dedičstvo.  
 
OZ PRONATUR poskytlo rozhovor p. Marte Vetier, vedeckej pracovníčke z Budapešti, ktorá 
skúma rozvoj udržateľného turizmu v Karpatoch. 
 
Zuzana Okániková, ako zástupca OZ PRONATUR, moderovala dvojdňovú záverečnú 
konferenciu k projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských 
Karpatoch“ 22. – 23. novembra 2016. Projekt bol podporený Švajčiarskym finančným 
mechanizmom. 
 
OZ PRONATUR na výzvu Slovenskej agentúry životného prostredia prihlásilo svoj projekt 
„Príroda ľuďom – ľudia prírode“ do súťaže Cena za krajinu. 
 
OZ PRONATUR dostalo dňa 16. septembra 2016 Čestné uznanie primátora mesta Hriňová 
za presadzovanie postupov trvaloudržateľného hospodárenia pod Poľanou a za prínos pri 
vytvorení nového modelu riadenia a vzniku Koordinačnej rady BR Poľana. 
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OZ PRONATUR podalo ešte v roku 2015 na výzvu Ministerstva zahraničných vecí SR a 
Slovenského výboru MAB prihlášku na registráciu partnerstva v rámci UNESCO. Vzhľadom 
na situáciu, že zo strany UNESCO nebola obdržaná spätná väzba, znovu sme iniciovali 
komunikáciu s príslušnými orgánmi. 
 
OZ PRONATUR naďalej spolupracuje na dobrovoľnej báze na realizácií aktivít, ktoré 
prispievajú k napĺňaniu cieľov stanovených v zakladacej listine. 
 
Pre rok 2016 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, 20.2.2017 
 
Ing. Zuzana Okániková 

http://www.ozpronatur.sk/

