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Výročná správa za rok 2019 

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.  

Aktivity/projekty:  

Šanca pre prírodu, šanca pre región:  V roku 2019 pokračovala implementácia 

projektu, v ktorom je OZ PRONATUR partnerom. V rámci projektu sa realizujú 

aktivity zamerané na rozvoj konceptu prírodného turizmu a jeho popularizáciu na 

Slovensku. Projekt je zameraný aj na rozvoj značky Poloniny. Projekt bol 

podporený Úradom vlády SR. 

Asociácia prírodného turizmu: V júni 2019 vznikla Asociácia prírodného 

turizmu s cieľom podporiť rozvoj prírodného turizmu na Slovensku. OZ 

PRONATUR je jedným zo zakladajúcich členov a zástupkyňa OZ PRONATUR 

Zuzana Okániková bola menovaná riaditeľkou Asociácie. 

Digital nomads: V roku 2019 sa OZ PRONATUR ako projektový partner zapojilo 

do prípravy projektu „Boosting sustainable tourism development and capacity of 

tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer“ v rámci 

programu COSME 2019 spolu s partnermi zo šiestich krajín. Projekt je zameraný 

na vytváranie podmienok pre novovznikajúcu cieľovú skupinu v turizme – tzv. 

digitálnych nomádov. 

Vrchárska koruna Gemera – v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie OZ PRONATUR predložilo na OOCR Gemer projektový 

zámer „Vrchárska koruna Gemera“ so zameraním na podporu cykloturistiky 

a zviditeľnenie niektorých turistických bodov záujmu. Projektový zámer nebol 

podporený.  

Stáž zahraničného študenta: V mesiacoch apríl – jún 2019 absolvoval v OZ 

PRONATUR stáž nemecký študent Lukas Weyh, ktorý študuje na univerzite 
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Uppsala (Švédsko) udržateľný cestovný ruch. Bola to nová skúsenosť pre OZ 

PRONATUR, Lukas Weyh bol prínosom pre našu organizáciu. 

CENTRALPARKS – V roku 2019 bol schválený projekt „Budovanie kapacít 

karpatských chránených území pre integráciu a harmonizáciu ochrany 

biodiverzity s miestnym socio-ekonomickým rozvojom (Centralparks)“ z 

programu Interreg Stredná Európa. Hlavnými aktivitami projektu je vypracovanie 

relevantných strategických a akčných dokumentov v troch oblastiach: ochrany 

biodiverzity, udržateľného cestovného ruchu a komunikácii medzi ochranou  

prírody a miestnymi komunitami, ale aj vytvorenie Karpatskej príručky pre 

ekosystémové služby a jej propagáciu a implementáciu. V projekte je 8 partnerov 

zo siedmich krajín.  

Burda – Tisovec: V roku 2019 OZ PRONATUR pokračovalo v spolupráci  s OZ 

Zbojská a v spolupráci s OZ Nová Burda pri podpore aktivít v lokalite Tisovec – 

Burda, najmä pri zavedení bezpečnostno-environmentálnych opatrení na 

turistickom chodníku Tisovec – Burda a na zveľadení areálu Informačného 

strediska S-NP Muránska planina na Burde.   

Biohospodárstvo: Dobrovoľná participácia v projektoch BIOWAYS, 

BIOVOICES, Biobridges, GreenPULS, GreenTechLab v rámci programu Horizont 

2020.  

OZ PRONATUR spolupracovalo s Klastrom pre biohospodárstvo (Bioeconomy 

Cluster) napr. formou konzultácií pri príprave Stratégie pre biohospodárstvo na 

Slovensku (Príspevok slovenského biohospodárstva k Strategickému plánu SPP 

2021 – 2027). V apríli 2019 sme sa zúčastnili Open Inovation World Café na 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v úlohe spoluorganizátorov 

a facilitátorov. 

Pre rok 2019 sa OZ PRONATUR registrovalo ako príjemca 2 % z daní. 

OZ PRONATUR naďalej spolupracuje na dobrovoľnej báze na realizácií aktivít, 

ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stanovených v zakladacej listine. 

Podrobnejšie informácie o činnosti OZ PRONATUR, sú k dispozícii 

prostredníctvom webstránky: www.ozpronatur.sk. 

                                                             
V Banskej Bystrici, 12.3.2020, Ing. Zuzana Okániková 
 
Príloha: Účtovná závierka rok 2019 

http://www.ozpronatur.sk/

