
 

Občianske združenie 
PRONATUR 

Profesora Sáru 24, Banská Bystrica 
 

 
 

Telefón                            email                         Bankové spojenie        IČO                DIČ 

        0905383322           zuzana.okanikova@gmail.com        0434718458/0900            45018898        2022770992 

 

 

Výročná správa za rok 2020 

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:  

Projekt Centralparks 

V roku 2020 pokračovala implementácia aktivít v rámci projektu „Budovanie kapacít 

karpatských chránených území pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity s 

miestnym socio-ekonomickým rozvojom (Centralparks)“1, ktorý je podporený z programu 

Interreg Stredná Európa. Hlavnými aktivitami projektu je vypracovanie relevantných 

strategických a akčných dokumentov v troch oblastiach: ochrany biodiverzity, udržateľného 

miestneho 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.  

Projekt Citizen science 

Občianske združenie PRONATUR je partnerom projektu „Citizen Science in the Carpathians: 

building capacities of protected areas managers“ 2 . Projekt je zameraný na podporu 

občianskej vedy v Karpatoch, šírenie informácií o význame občianskej vedy medzi 

verejnosťou, ale aj e-learningové kurzy a odborné workshopy určené pre odbornú verejnosť. 

V projekte sú plánované aj aktivity zamerané na praktické využívanie občianskej vedy 

prostredníctvom medzinárodnej akcie BioBlitz, ktorá súťaživou formou vťahuje účastníkov do 

spolupráce pri zbere poznatkov. Projekt je podporený z Visegrádskeho fondu, partnermi 

projektu sú Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne z Českej republiky, IDEAS Science Kft. 

z Maďarska a Ekopsychology Society z Poľska. 

                                                                 
 

1
 http://www.ozpronatur.sk/sk/centralparks/  

2
 http://carpathians.citizenscience.cz/  
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Projekt Stratégia rozvoja cykloturistiky regiónu Gemer a Malohont 

Občianske združenie PRONATUR koordinovalo vypracovanie dokumentu Stratégia rozvoja 

cykloturistiky regiónu Gemer a Malohont. Zadávateľom bola Oblastná organizácia 

cestovného ruchu GEMER. Stratégia predstavuje rozvojový dokument pre destinačné 

územie Gemer a Malohont s cieľom analyzovať situáciu v oblasti cykloturistiky a ponúknuť 

návrhy pre rozvoj tohto segmentu cestovného ruchu pre najbližšie desaťročie do roku 2030. 

Cyklostratégia obsahuje informácie z oblasti legislatívy a osobitnú pozornosť venuje téme 

single trackov, ebajkov a ochrane prírody. V analytickej časti sa zameriava na oblasť ponuky, 

dopytu a riadenia územia, pričom výstupy analytickej časti sú následne reflektované 

v strategickej a návrhovej časti dokumentu. Na vypracovaní Cyklostratégie spolupracovalo 

Občianske združenie PRONATUR s mnohými stakeholdrami na lokálnej a regionálnej 

úrovni.  

Medzinárodná spolupráca v projektoch Horizon 2020 

Projekt TRANSITION2BIO 

Občianske združenie PRONATUR oficiálnym vyhlásením deklarovalo podporu a záujem 

o spoluprácu pri implementácii projektu 3 . Projekt je zameraný na podporu udržateľnej 

produkcie, spotreby a životného štýlu. Projekt bol podávaný v rámci výzvy „FNR-10-2020: 

Public engangement for the Bioeconomy“ v rámci programu Európskej komisie Horizon 2020 

SC2.  

Projekt GreenTechLab 

Empowerment for green start-ups to foster climate protection and sustainability in innovative 

regions in Europe4. Občianske združenie PRONATUR deklarovalo oficiálnym podporným 

listom záujem o spoluprácu v projekte a podporu pri implementácii projektu, testovaní 

modelov ako aj záujem prispievať k prenosu poznatkov a skúseností.  

 

Členstvo v organizáciách 

Asociácia prírodného turizmu 

Občianske združenie PRONATUR je naďalej členom Asociácie prírodného turizmu 5 

a podieľa sa na rozvoji agendy súvisiacej s prírodným turizmom. Aktívne spolupracuje 

s ostatnými členmi Asociácie prírodného turizmu a prispieva k šíreniu informácií o prírodnom 

turizme v laickej i odbornej verejnosti. 

Klaster pre biohospodárstvo:  

Občianske združenie PRONATUR spolupracuje s Klastrom pre biohospodárstvo 

(Bioeconomy Cluster)6. 

Podpora študentov:  

                                                                 
 

3
 https://www.transition2bio.eu  

4
 https://pedal-consulting.eu/green-tech-labs-project-kicksoff  

5
 https://prirodnyturizmus.sk 

6
 https://bioeconomy.sk 
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Občianske združenie PRONATUR podporuje vzdelávanie študentov formou priameho 

zapojenia študentov do konkrétnych aktivít, napríklad pri implementácii projektov. Študentom 

takto dávame priestor pre ich ďalší rozvoj a získanie potrebných praktických skúseností 

v zvolenom študijnom odbore. Spolupracujeme aj s vysokoškolskými učiteľmi, s ktorými 

koordinujeme prípadné zadávanie tém diplomových alebo bakalárskych prác. V roku 2020 

sme podporili štyroch študentov. 

Ekonomika a organizácia 

Pre rok 2020 sa Občianske združenie PRONATUR registrovalo ako príjemca 2 % z daní. 

Občianske združenie 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 

webového sídla Občianskeho združenia7.  

 

                                                            

V Banskej Bystrici, 30.3.2021, Ing. Zuzana Okániková 
 
Príloha: Účtovná závierka rok 2020 

                                                                 
 

7
 http://www.ozpronatur.sk  
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