Občianske združenie Pronatur
Generála Svobodu 1977/27, 960 01 Zvolen

Výročná správa za rok 2010
V roku 2010 pokračovala činnosť
Občianskeho
združenia Pronatur.
Mnohé aktivity boli vykonávané na dobrovoľnej
báze. Občianske združenie spolupracovalo s
mimovládnou organizáciou Muránska planina,
neinvestičný fond počas realizácie projektu „Rieka
bez bariér“ a na projekte „Zlepšenie akvatickej
biodiverzity na rieke Muráň“. Podpora zo strany
Občianskeho združenia Pronatur bola hlavne oblasti
budovania
partnerstva
so
zahraničnými
organizáciami a podpora aktivít na získavanie
zdrojov na zabezpečenie prípravy projektov.
OZ Pronatur pokračovalo v projekte „Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus na
Muránskej planine“, pokračovalo sa v stretnutiach so stakeholdrami, pokračovali práce na
tvorbe stratégie a akčného plánu pre rozvoj turizmu v NP Muránska planina.
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, trvaloudržateľný rozvoj
spoločnosti
s dôrazom
na
vyvážený
regionálny rozvoj, podpora marginalizovaných
skupín spoločenstva a podpora zdravého
životného štýlu.

OZ Pronatur sa začalo zaoberať problematikou ekosystémových služieb – aj v súvislosti
s tým, že táto téma sa na základe vyššieuvedených aktivít v chránenom území ukázala ako
chýbajúci článok potrebný pre úspešnú komunikáciu a argumentáciu v oblasti ochrany
prírody. Nadviazali sme vzťahy s Univerzitou v Klagenfurte (Prof.Getzner), kde sa odborníci
už dlhodobejšie zaoberajú touto problematikou, obzvlášť s geografickým zameraním na
dunajsko-kartaptský región. V tejto spolupráci plánujeme pokračovať a venovať sa tejto
tematike podrobnejšie aj v najbližších rokoch.
Občianske združenie Pronatur bolo v roku 2010 príjemcom pre 2% z daní. Celkovo bolo pre
OZ Pronatur poukázaných 2530,32 EUR. V roku 2010 bolo z celkovej sumy (vrátane
zostatku z roku 2009) použitých 2692,56 EUR na podporu projektu „Rieka bez bariér“
(2227,80 EUR), náučný chodník Zbojník Surovec (300 EUR), podpora tanečnej činnosti detí
na ZŠ (130 EUR), projekt Charta (34,76 EUR).

Občianske združenie Pronatur nemá žiaden majetok.
V hodnotenom období nedošlo k žiadnym zmenám v štatúte ani v zložení orgánov Občianskeho
združenia Pronatur.
Vo Zvolene, 15.3.2011
Ing. Zuzana Okániková
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