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Výročná správa za rok 2013
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, občianskej participácie a podpora zdravého
životného štýlu. Dosiahnutie uvedených cieľov je realizované s
pomocou využívania geoinformačných technológií a služieb.

www.ozpronatur.sk.

V priebehu roku 2013 pokračovala
činnosť
Občianskeho združenia
Pronatur
(OZ
Pronatur)
na
rozpracovaných aktivitách a projektoch
ako aj v oblasti prípravy nových
iniciatív a projektových námetov.
Pre zvýšenie miery informovanosti
o aktivitách
OZ
Pronatur
ako
komunikácie s partnermi priebežne
aktualizovaná web stránka združenia

OZ Pronatur pokračovalo v aktivitách zameraných na prehĺbenie teoretických znalostí
v oblasti ekosystémových služieb, ale aj ich praktickej aplikácie v praxi. V roku 2012 sme boli
úspešní v získaní zdrojov z GEF SGP UNDP (Global Environmental Fund Small Grant
Programme, United Nation Development Programme) na realizáciu projektu „Ekosystémové
služby v chránených územiach“. S realizáciou projektu sme začali v decembri 2012. Projekt
bol implementovaný počas celého roka 2013 a jeho ukončenie je plánované na máj 2014.
Projekt nadväzuje na doterajšie aktivity spojené s Európskou chartou na Muránskej planine a
je zameraný na hodnotenie ekosystémových služieb v Národnom Parku (NP) Muránska
planina. V rámci projektu je pripravený návrh metodiky hodnotenia ekosystémových služieb
na Slovensku, pričom sme realizovali prípadovú štúdiu zameranú na NP Muránska planina
zameraný na stanovenie hodnoty a branding územia. Na projekte spolupracujeme
s partnermi Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Strednou odbornou
školou Tisovec, Verejno-súkromným partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron, WWF
DCP (World Wide Fund Danube Carpathians Programme) Viedeň, Technickou Univerzitou
Viedeň. V projekte sú aktívne zapojené skupiny Rómov, nezamestnaných a študentov.
V roku 2012 prebiehala príprava projektu „Príroda ľuďom – ľudia prírode“, ktorý je zameraný
na riadenie biosférických rezervácií na Slovensku a na hodnotenie ekosystémových služieb
poľnohospodárstvo/lesníctvo v BR Poľana. Projekt bol prvýkrát podaný v januári 2013, avšak
neúspešne. V treťom kole bol projekt úspešný a schválený na jeseň 2013. Projekt je
podporený cez Švajčiarsky finančný mechanizmus cez Sprostredkovateľa Nadáciu Ekopolis.
Projekt bude realizovaný v roku 2014 a 2015 so švajčiarskymi partnermi Biosférická
rezervácia Entlebuch a Vyskoká škola Raperrswil. Na projekte budú spolupracovať aj
Slovenský výbor Človek a biosféra, ŠOP SR, Univerzita Bern – Centrum pre regionálny
rozvoj.
OZ Pronatur sa podieľalo na organizácii 2.konferencie CNPA (Karpatská sústava
chránených území) ,ktoré sa uskutočnila v apríli 2013 v Tatranskej Javorine. Spolu
s organizáciou WWF-DCP Viedeň, ŠOP SR bolo OZ Pronatur hlavným spoluorganizátorom
tohto podujatia medzinárodného významu.
V priebehu roku 2013 bolo OZ Pronatur úspešné aj pri príprave projektu v rámci konzorcia
sdi4apps, ktorý bol úspešne prijatý v rámci 7. Rámcového programu (The Information and
Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP). Hlavným cieľom
projektu je podporiť využívanie potenciálu otvorených geopriestorových informácií a služieb
prostredníctvom inovatívnych služieb založených na prepojených údajoch (Linked Data)
sémantického webu. Hlavným prínosom a očakávaním OZ Pronatur bude implementácia
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výsledkov projektu v oblasti hodnotenia ekosystémových služieb. Samotná realizácia
projektu začne na jar 2014 s plnánovanou dĺžkou implementácie v období 36 mesiacov.
V roku 2013 OZ Pronatur podalo ďalšie projektové námety: „Miesto, kde žijem“ (neúspešne)
– nórske projekty, ako aj „Vodopád má ľudí rád“ cez schému Nestlé – ktorého výsledok nie je
zatiaľ zverejnený.
OZ Pronatur naďalej spolupracuje na dobrovoľnej báze na realizácií aktivít, ktoré prispievajú
k napĺňaniu cieľov stanovených v zakladacej listine.
Vo Zvolene, 29.3.2014
Ing. Zuzana Okániková
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