
 

 

 

Akčný plán pre implementáciu Program UNESCO Človek a biosféra a Svetovej siete biosférických rezervácií v Slovenskej republike (2018-2025) 
 

 Výsledok Aktivita Výstup Zodpovednosť  ** 

 

Časové 

obdobie  

Indikátor 

Strategická oblasť A. Svetová sieť biosférických rezervácií pozostávajúca z efektívne fungujúcich modelov trvalo udržateľného rozvoja 

A1. BR (BRs) sú uznávané ako modelové územia,  
ktoré prispievajú k realizácii cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja (Ciele TUR) a 

multilaterálnych environmentálnych dohôd (MED)  
 

 

A1.1. Podpora, propagácia využívanie   
Biosférických rezervácií ako lokalít,  ktoré 

aktívne prispievajú k dosiahnutiu  cieľov 

TUR. 
Príprava Uznesenia Vlády SR ohľadom 

manažovania BR 

 
 

   

BR  merateľne prispeli 
k podpore realizácie cieľov 

TUR a tento príspevok 

môže byť replikovateľný a 
zvyšovaný   

Vláda SR, MŽP SR,  SV 
MAB, BR, ŠOP SR, BR, 

SK pre UNESCO   

2018-2025 Počet biosférických 
rezervácií so špecifickými 

iniciatívami alebo 

aktivitami, ktoré 
prispievajú k cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja  

 
Koncept biosférických 

rezervácií je využívaný 

v národných rozvojových 
agendách 

 A1.2. Podpora a propagácia  BRs ako 

lokalít, ktoré aktívne prispievajú 
k realizácii  multilaterálnych 

environmentálnych dohôd  

BR  sú spravované a 

podporované s dôrazom na 
to, aby úspešne prispievali 

k implementácii  

multilaterálnych 
environmentálnych dohôd   

Vláda SR, MŽP SR  SV 

MAB, SK pre UNESCO, 
BR  

2018-2025 Počet biosférických 

rezervácií  s iniciatívami 
alebo aktivitami, ktoré 

prispievajú 

k implementácii 
multilaterálnych 

environmentálnych dohôd, 

vrátane cieľov z Aichi   

 A1.3. Vytvorenie lokálnych, regionálnych 
a medzinárodných aliancií pre ochranu 

biodiverzity a zabezpečenie prínosov pre 

miestne obyvateľstvo   - vytvorenie 
koordinančých rád v každej BR 

SV MAB, BR  vytvorili 
alebo sa pripojili 

k alianciám pre ochranu 

biodiverzity a pre 
zabezpečenie prínosov pre 

miestne obyvateľstvo 

Vláda SR, MŽP SR, 
národné a regionálne 

orgány a organizácie,  

SV MAB,   
SK pre UNESCO, ŠOP 

SR, BR 

Do konca 
roku   2018 

Počet biosférických 
rezervácií, v ktorých 

existujú aliancie pre 

ochranu a rozvoj   

 A1.4.  Využívanie BRs ako prioritných  
lokalít  pre výskum a monitoring zmeny 

klímy, zmierňovanie zmeny klímy 

a adaptáciu na zmenu klímy, vrátane 
podpory Parížskej dohody 

Využívanie BR ako laboratórií pre 

výskum, monitoring, zmeny klímy, 
socioekonomický výskum 

BR sú využívané ako  
prioritné lokality na 

štúdium ekosystémovo 

orientovaných aktivít  
súvisiacich s klimatickou 

zmenou 

MŽP SR, MŠVVaŠ SR, 
vedecké a výskumné 

inštitúcie, ( ŠOP SR, 

BR) 
  

Do konca 
roku 2020 

Počet projektov súvisiacich 
s klimatickou zmenou 

realizovaných 

v biosférických 
rezerváciách 

 

Počet národných stratégií 
pre klimatickú zmenu 

(národných klimatických 

programov), ktoré 
potvrdzujú úlohu 

biosférických rezervácií  

 A.1.5. Podpora a propagácia  iniciatív  
zameraných  na budovanie  ekologických/ 

Existujú iniciatívy pre 
podporu trvalo 

BR , ŠOP SR,  MŽP SR 
Biznis sektor  

2018-2025 Počet biosférických 
rezervácií podporujúcich 



udržateľných/sociálnych ekonomík 

v biosférických rezerváciách 

udržateľného rozvoja, ktoré 

sú inkluzívne a integrujú 
ochranu životného 

prostredia. 

 
Značky pre produkty 

a služby, ktoré odrážajú 

ciele  biosférických 
rezervácií 

iniciatívy zamerané na  

budovanie ekologických/ 
udržateľných/sociálnych 

ekonomík  

 
Počet ekonomických 

iniciatív 

implementovaných 
v biosférických 

rezerváciách  

 A1.6. Realizovanie výskumu 
a zabezpečenie  ochrany sociálno-

ekologických systémov v biosférických 

rezerváciách, vrátane obnovy a vhodného 

manažmentu degradovaných ekosystémov 

Dobre zachované a 
udržiavané sociálno-

ekologické systémy v  

biosférických rezerváciách  

Vedecké a výskumné 
inštitúcie,  SV MAB, 

SK pre UNESCO, ŠOP 

SR, BR  

2018-2025 Počet krajín s národnou 
legislatívou  zameranou na 

udržiavanie sociálno- 

ekologických systémov 

v jadrových oblastiach 

a nárazníkových zónach 

biosférických  rezervácií.   
 

Plocha obnovených 

ekosystémov  

 A2.2 Vypracovanie národných postupov  
pre výber, projektovanie, plánovanie 

a navrhovanie biosférických rezervácií tak 

aby boli transparentné a participatívne, 
zahŕňajúce všetky zainteresované strany, s 

prihliadnutím na miestne tradície 
a kultúrne zvyklosti, a založené na 

kvalitných vedeckých základoch 

Návrhy na BR 
a manažmentové plány ( 

akčné plány ?)pre 

biosférické sú vypracované 
a  realizované  základe  

kvalitných vedeckých 
poznatkov,  

prostredníctvom 

participatívnych prístupov 

MŽP SR, SV MAB, 
ŠOP SR, SK pre 

UNESCO, ŠOP SR, BR 

2018 – 
2019 

Počet národných 
usmernení a politík pre 

procesy smerujúce 

k návrhom a manžmentu 
BR  

 A2.3. Zabezpečenie postupov pre 
implementáciu, riadenie, monitorovanie a 

pravidelné periodické hodnotenia 

biosférických rezervácií  tak aby boli 
transparentné a participatívne,  zahŕňajúce 

všetky zainteresované strany  a aby  

zohľadňovali miestne a domorodé  
postupy, tradície a kultúrne zvyklosti 

Štruktúry pre manažment  
biosférických rezervácií, 

plány a správy 

z periodického hodnotenia 
sú výsledkom 

participatívnych prístupov 

a zohľadňujú miestne a 
domorodé postupy, tradície 

a kultúrne zvyklosti 

a dotknuté subjekty 

Individuálne BR, ŠOP 
SR,  SV MAB, 

SK pre UNESCO. MŽP 

SR   
 

2018-2025 Počet biosférických 
rezervácií, v ktorých sú 

evidentné nové procesy 

v manažmente, plánovaní 
a pri príprave správ 

s periodických hodnotením 

 A.2.4. Zabezpečenie vypracovania    

komunikačného plánu a mechanizmu na 

jeho implementáciu v každej biosférickej 

rezervácii  

 

Komunikačné plány 

biosférických rezervácií sú 

vypracované a existuje 

mechanizmus, ktorý 

zabezpečuje komunikáciu 

medzi manažérmi 
biosférických rezervácií a   

záujmovými skupinami 

a sieťami Programu Človek 

Individuálne BR,  ŠOP 

SR, SV MAB, 

SK pre UNESCO, MŽP 

SR   

 

2018-2025 Počet biosférických 

rezervácií, ktoré majú 

komunikačný plán 

 

Počet biosférických 

rezervácií s formálnym 
mechanizmom pre externú 

komunikáciu  

 



a biosféra  

A3 Integrácia biosférických rezervácií  do 

príslušných právnych predpisov, politík a /alebo 

programov a podpora pre fungovanie biosférických 
rezervácií  

A3.1  Zohľadnenie  biosférických 

rezervácií v legislatíve, politikách a/alebo 

programoch na národnej a/alebo 
regionálnej úrovni 

BR sú integrované do 

národného a regionálneho 

rozvoja, územného 
plánovania, legislatívy, 

politík/ alebo programov 

v oblasti   životného 
prostredia a ostatných 

sektorov   

Vláda SR, ministerstvá, 

 regionálne orgány 

a organizácie, ŠOP SR, 
BR  

2018-2025 Počet odkazov na BR 

v politikách a/alebo 

programoch 

 A3.2. Podporovať vytvorenie účinnej 
správy a riadiacich štruktúr  v každej BR 

Finančné a ľudské zdroje 
poskytnuté  pre biosférické  

rezervácie 

Vláda SR, MŽP SR, 
ŠOP SR   

2018-2025 Počet biosférických 
rezervácií, ktoré majú 

adekvátny rozpočet 

a personál  



 

A4  Príležitosti pre výskum,  praktické 

vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré 

podporujú manažment biosférických 
rezervácií a trvalo udržateľný rozvoj 

v biosférických rezerváciách 

A4.1. Nadviazanie partnerstva s 

univerzitami/ výskumnými inštitúciami za 

účelom  realizácie výskumu  

Nadviazané, udržiavané 

a posilňované partnerstvá 

 
Výsledky  výskumu, ktoré 

je možné aplikovať pri 

manažmente a školeniach    
 

BR, ŠOP SR,  SV MAB,  

Partnerské univerzity, 
výskumné ústavy, atď 
MŠVaV SR, MŽP SR 

Do konca 

roku 2020 

Počet strategických 

a funkčných partnerstiev  

 
Počet publikácií s výsledkami 

výskumu 

 
Počet vzdelávacích podujatí 

a programov na národnej 

úrovni a na úrovni 
individuálnych biosférických 

rezervácií   

 A.4.2.  Nadviazanie partnerstva s 
výchovnými a vzdelávacími inštitúciami za 

účelom  zabezpečenia vzdelávania, 

odbornej prípravy a budovania kapacít 
zainteresovaných strán, vrátane vedúcich 

pracovníkov, a s prihliadnutím na ciele 

TUR 

BR sú integrované do 
národného a regionálneho 

rozvoja, územného 

plánovania, do právnych 
predpisov v oblasti  

životného prostredia a do 

právnych  predpisov, 
politík a / alebo programov 

ostatných odvetví 

BR, ŠOP SR,  SV MAB,  
SK pre UNESCO  BRs,   

MŠVaV SR 

Vzedlávacie a školiace 
inštitúcie   

Do konca 
roku 2020 

 

Počet partnerstiev  
 

Počet  vzdelávacích  podujatí 

a programov na národnej 
úrovni a na úrovni 

individuálnych biosférických 

rezerváií  

 A4.3 Zabezpečenie adekvátnej výskumnej  
infraštruktúry v  každej biosférickej 

rezervácii   

Výskumné činnosti, ktoré 
informujú vedenie  

biosférických rezervácií  

a zlepšené poznatky 

BR, SV MAB,  SK pre 
UNESCO,  MŠVaV SR, 

MŽP SR, ŠOP SR 

Vzedlávacie a školiace 
inštitúcie   

Do konca 
roku 2020 

Počet vedeckých výstupov, 
ktoré sú aplikovateľné pri 

manažmente a školeniach  

 A4.4. Identifikovanie a rozširovanie 
osvedčených postupov pre udržateľný 

rozvoj a identifikovanie a eliminovanie  

neudržateľných postupov 

Osvedčené postupy sú 
identifikované  

prostredníctvom výskumu 

a zdieľané za účelom 
informovania vedenia 

biosférických rezervácií  

BR, ŠOP SR, SV MAB, 
MŽP SR 

Partnerské univerzity , 

výskumné inštitúcie, 
súkromné podniky, atď. 

2018-2025 Počet identifikovanej „dobrej 
praxe“  

 

Počet eliminovaných 
neudržateľných postupov  

 A.4.5. Podnecovanie  manažérov, 
miestnych komunít  a ďalších 

zainteresovaných  subjektov 

v biosférických rezerváciách, aby 

spolupracovali pri navrhovaní a realizácii 

projektov, ktoré poskytujú informácie pre 

riadenie a trvalo udržateľný rozvoj 
v biosférických rezerváciách  

Výsledky spoločného 
výskumu sú integrované do 

manažmentových plánov  

BR, ŠOP SR, národné 
a regionálne orgány 

a organizácie, 

výskumné inštitúcie  

2018-2025 Počet biosférických rezervácií, 
ktorých sa realizujú projekty 

na základe spolupráce 

 

Počet rozvojových aktivít, 

ktoré sú založené na 

informovaní na základe  
výsledkov výskumu 

 A4.6 nadviazanie partnerstva 

s univerzitami, výskumnými inštitúciami 

    



 A4.7 zabezpečenie podpory a realizácie 
APVV projektov práve v BR 

    

A5. Finančná udržateľnosť biosférických 

rezervácií   

A5.1. Vypracovanie biznis plánu, ktorý 

bude zahŕňať generovanie príjmov a 
efektívne partnerstvo s potenciálnymi 

sponzormi pre každú biosférickú 

rezerváciu a marketingového plánu 

Biznis plán pre BR 

a marketingový plán   

BR,  ŠOP SR, SV MAB, 

SK pre UNESCO, 
národné a regionálne 

orgány a organizácie   

Do konca 

roku 2018  

Počet biosférických rezervácií 

s vypracovaným biznis  
plánom a marketingovým 

plánom 

 A.5.2. Implementovanie biznis plánu 
a marketingového plánu za účelom 

zabezpečenia príjmov a  

Biznis plán a marketingový 
plán  pre BR sa realizuje  

BR,  národné 
a regionálne orgány 

a organizácie, a iné 

zainteresované  subjekty    

2019-2025 Podiel príjmov  generovaných 
vlastnými aktivitami na 

celkovom rozpočte 

biosférickej rezervácie  

 

Počet biosférických rezervácií 

s udržateľným financovaním  

 A5.3. Posilnenie finančných príspevkov 

pre BR na národnej a regionálnej úrovni  

Zverejnené  finančné 

záväzky národných 

a regionálnych organizácií  

Vláda SR, MŽP SR, 

MSVaV SR, MPRV SR 

národné a regionálne 
orgány a organizácie , 

SK pre UNESCO  

2018-2025 Počet biosférických rezervácií 

s udržateľným financovaním  

 A5.4 vytvorenie udržateľného finančného 
mechanizmu: vláda – VˇUC - BR 

    

 A5.5 Zabezpečenie finančnej podpory cez 

medzivládne programy – grantová schéma: 
životné prostredie, kultúra, biznis 

    

A6. Efektívne fungovanie Svetovej siete 

biosférických rezervácií,  pričom každá z nich 
funguje v súlade s Rámcovým štatútom   

Svetovej siete biosférických rezervácií  

A6.1. Zavedenie účinného postupu pre 

pravidelné hodnotenie, ako je definované 
v Rámcovom štatúte Svetovej siete 

biosférických rezervácií  

Efektívny proces 

pravidelného periodického 
hodnotenia  

MŽP SR, SV MAB,  SK 

pre UNESCO , ŠOP SR, 
BR  

2018-2025 Počet biosférických rezervácií, 

ktoré sú v súlade s Rámcovým 
štatútom pre BR na základe 

periodického hodnotenia 

predloženého v stanovenom 
termíne 

 A6.2  Aplikovanie flexibilných procesov  

riadenia v biosférických rezerváciách  

Procesy flexibilného  

riadenia sú  uplatňované 
v biosférických 

rezerváciách 

BR, ŠOP SR, MŽP SR 2018-2025 Počet biosférických rezervácií, 

ktoré aplikujú princípy 
flexibilného riadenia, tak ako 

je to zdokumentované 

v správach z periodického 
hodnotenia 



 

A7 BR uznané ako zdroje a 

správca ekosystémových služieb 

A7.1. Identifikovanie ekosystémových 

služieb, vrátane tých, ktoré prispievajú k 

zdraviu a životnej úrovni  a podporovanie 
ich dlhodobej existencie/ dlhodobého 

poskytovania  

BR  podporujú  

poskytovanie 

ekosystémových služieb  

MŽP SR,  BR, ŠOP SR, 

vedecké a výskumné 

inŠtitúcie, MPa RV SR 

2018-2025 Kvalita a kvantita 

ekosystémových 

služieb, ktoré 
poskytujú BR (podľa 

popisu v správach  

z periodického 
hodnotenia  

 

 A7.2. Zavedenie mechanizmov pre 
spravodlivé platby za ekosystémové služby 

(PES) 

Mechanizmy pre 
spravodlivé platby za 

ekosystémové služby 

v biosférických 
rezerváciách  

Vláda SR   
 

2018-2025 Počet biosférických 
rezervácií, v ktorých 

sa realizujú platby za 

ekosystémové služby 

 A.7.3. 

Implementovanie programov pre 
zachovanie, udržiavanie a podporovanie  

druhov a odrôd, ktoré majú hospodársky a  

/ alebo kultúrny význam,  a ktoré 
podporujú poskytovanie ekosystémových 

služieb 

 

Iniciatívy s týmito cieľmi 

alebo ktoré, okrem iných, 
obsahujú aj tieto ciele  

BR, ŠOP SR, MŽP SR, 

MPa RV SR aa iné 
zainteresované subjekty  

2018-2025 Počet iniciatív na 

biosférickú  
rezerváciu, ktoré sú 

zamerané na zlepšenie 

stavu druhov, ktoré 
majú ekonomickú 

alebo kultúrnu 

hodnotu 



 
 

 

 
 

 

 Výsledok Aktivita Výstup Zodpovednosť  ** 

 

Časové obdobie  Indikátor 

Strategická oblasť B Široká, dynamická a na výsledky orientovaná spolupráca a budovanie sietí v rámci Programu MAB a Svetovej siete  BR; 

 

B1. Efektívni manažéri / 

koordinátormi  
biosférických rezervácií 

a subjekty zainteresované 

na záležitostiach 
biosférických rezervácií  

B1.1  Vytváranie a realizovanie  programov  

pre globálne vzdelávanie, budovanie kapacít 
a školenia  

 

Programy pre globálne 

vzdelávanie, budovanie 
kapacít a školiace 

programy  

MŠVaVSR, BR, 

ŠOP SR, a iné 
zainteresované 

subjekty, univerzity, 

katedry UNESCO  

2018-2025 Počet 

vytvorených/realizovaných  
programov 

 

Počet podujatí a účastníkov   

 B1.2 vzdelávací program pre manažérov BR     

B2. Inkluzívne regionálne 
a tematické siete 

B2.1.  Zabezpečenie  účasti všetkých 
príslušných zainteresovaných strán 

v EUROMAB , v tematických sieťach 

a v pracovných skupinách    

BR a iné príslušné subjekty 
sa aktívne zúčastňujú na 

práci sietí a pracovných 

skupín 

BR, ŠOP SR, MŽP 
SR, MZVaEZ, a iné 

zainteresované 

subjekty, 

2018-2025 Počet a diverzita účastníkov 
v sieťach  

Počet a diverzita účastníkov 

v prac. skupinách  

B.6.  Nadnárodná  

a cezhraničná  spolupráca 

medzi BR 

B6.1. Vytvorenie a implementovanie  

partnerstiev medzi biosférickými 

rezerváciami v rôznych krajinách 
Vytvorenie partnerstiev, zintezívnenie 

medzinárodnej spolupráce 

Funkčné partnerstvá medzi 

biosférickými rezerváciami   

 
Fungujúce bilaterálne 

dohody  

BR, ŠOP SR, MŽP 

SR, MZVaEZ, a iné 

zainteresované 
subjekty, 

Do konca roku  

2018 

Počet partnerstiev  

 B6.2. Vyhlásenie a implementovanie   
cezhraničných  biosférických rezervácií  

Cezhraničné biosférické 
rezervácie  

MŽP SR, SK pre 
UNESCO, SV 

MAB, ŠOP SR 

Do konca roku   
2020 

Počet cezhraničných  
biosférických rezervácií  

B.7 Aktívna a otvorená 
interdisciplinárna sieť 

vedeckých  pracovníkov, 
ktorí zdieľajú víziu 

a poslanie programu 

Človek a biosféra   

B7.1. Podpora účasti vedeckých 
pracovníkov, ktorí pracujú v biosférických 

rezerváciách v medzinárodných 
interdisciplinárnych sieťach   

Vedeckí pracovníci  
spolupracujúcich  

s biosférickými 
rezerváciami participujú 

v medzinárodných sieťach   

Vedecký pracovníci 
v SV MAB,  

Iní  vedeckí 
pracovníci 

spolupracujúci 

s biosférickými 
rezerváciami  

Do konca roku   
2019 

Počet a profil členov siete  
 

Formálne prepojenia  medzi 
sieťou a inými národnými 

alebo medzinárodnými 

sieťami vedcov/držiteľov 
poznatkov 

 B7.2.  Podpora účasti vedeckých 

pracovníkov, ktorí pracujú v biosférických 
rezerváciách vo  výmenných programoch   

Vedeckí pracovníci  

spolupracujúcich  
s biosférickými participujú 

rezerváciami participujú 

v spoločných programoch 
pre výskum a výmenu 

poznatkov  

Vedecký pracovníci 

v SV MAB,  
Iní  vedeckí 

pracovníci 

spolupracujúci 
s biosférickými 

rezerváciami 

   

Do konca roku   

2019  

Kvalita a obsah výskumnej 

agendy 
 

Počet aktivít vykonaných 

v rámci siete  



 
  

 

 Výsledok Aktivita Výstup Zodpovednosť  ** 

 

Časové obdobie  Indikátor 

Strategická oblasť C. Efektívne externé partnerstvo a dostatočné a udržateľné financovanie Programu MAB a Svetovej siete BR 

 

C2. Uznanie Programu Človek 
a biosféra  ako kľúčového 

partnera v rámci UNESCO 

a iných  medzinárodných 
organizácií a príslušných 

dohovorov 

C2.1. Diplomatická a odborná podpora pre 
vytvorenie a využívanie  príležitosti pre 

spoluprácu s programom MAB v rámci 

UNESCO aj s inými subjektmi 
a programami  

Partnerstvo medzi 
Programom Človek 

a biosféra a ostatnými 

programami UNESCO 
aj s inými subjektmi  

vytvorené 

a posilňované  
 

Program Človek 

a biosféra a BR sú 
zmienené 

v dokumentoch 

UNESCO C / 4 a C / 5 

MZVaEZ, SK pre 
UNESCO, SV MAB, 

MŽP SR, ŠOP SR, BR 

 

2018-25 Počet prípadov 
spolupráce 

a partnerstva 

v rámci UNESCO   

 C2.2. Vytváranie príležitostí  pre 
spoluprácu a partnerstvo s 

medzinárodnými programami 

a príslušnými dohovormi  

Návrhy na spoluprácu 
a partnerstvo sú  

spracované a 

predložené na diskusiu 

s medzinárodnými 

programami 

a príslušnými 
dohovormi  

MZVaEZ, SK pre 
UNESCO, SV MAB, 

MŽP SR, ŠOP SR, BR 

Do konca roku   
2019 

Počet prípadov 
spolupráce 

a partnerstva  

s medzinárodnými 

programami  

C3. BR a regionálne siete 

vytvárajú vlastné  prímy  

C3.1.  Podpora pre budovanie kapacít pre 

generovanie príjmov  

Existujú kapacity pre 

generovanie príjmov  

MZVaEZ, SK pre 

UNESCO, SV MAB, 
MŽP SR, ŠOP SR, BR, 

vzdelávacie inštitúcie 

2018-2025 Počet 

zorganizovaných 
podujatí  

 

Počet účastníkov  

 C.3.2. Podpora partnerstva pri získavaní  

finančných prostriedkov od externých 

subjektov, ktoré majú ciele kompatibilné  
s cieľmi Programu Človek a biosféra  

Projekty, ktoré získali 

financovanie 

zameraním sa na 
politiky a programy 

z iných sektorov ako sú 

BR  

BR, ŠOP SR, skupiny 

biosférických rezervácií,  

SV MAB, regionálne 
siete 

 

2018-2025 Počet biosférických 

rezervácií  

s aktivitami  
financovanými 

prostredníctvom 

partnerstva  

C4. Uznanie Programu Človek 

a biosféra súkromným sektorom 

za svojho kľúčového partnera  

C4.1. Vypracovanie usmernenia pre 

partnerstv SV MAB a BR so súkromným 

sektorom  

 Usmernenie  Sekretariát Programu 

MAB,  SV MAB, SK 

pre UNESCO 

2019 Prijatie usmernenia 

v roku 2019  

 C4.2. Vytváranie príležitostí pre otvorenú, 

zodpovednú a udržateľnú spoluprácu a 

partnerstvo so súkromným sektorom 

Zástupcovia 

súkromného sektora sú 

prizývaní na stretnutia 
a kongresy Programu 

Všetky  subjekty 

zainteresované na 

programe Človek 
a biosféra  

2018-2025 Počet prípadov  

spolupráce a  

partnerstiev so 
súkromným 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Človek a biosféra a BR 
za účelom diskutovania 

o partnerstve  

sektorom  

C5. Uznanie, že Program 
Človek a biosféra prispieva k 

naplneniu cieľov národných, 

regionálnych programov 
financovania 

C5.1. Vytváranie príležitostí pre projekty a 
aktivity financované národnými a 

regionálnymi agentúrami pre financovanie 

Návrhy projektov  
predkladané na 

financovanie národným  

a regionálnym 
agentúram 

s prihliadnutím na 

spoločné ciele  

Vláda SR, MŽP SR, 
MŠVaV SR. MPa RV 

SR, regionálne inštitúcie 

2018-2025 Počet projektov 
financovaných 

národnými 

a regionálnymi 
finančnými 

mechanizmami  

C6. Podnikatelia a sociálne 

podniky prispievajú k činnosti 

BR 

C6.1. Poskytovanie poradenstva a školení  

pre podnikateľov a sociálne podniky 

o možnostiach zapojenia sa do aktivít 

biosférických rezervácií  

Poradenstvo a školenia 

pre podnikateľov a 

sociálnych podnikov 

SV MAB, SK pre 

UNESCO, ŠOP SR, BR,  

Biznis sektor, 

univerzity,  výskumné 

inštitúcie 

2018-2025 Počet krajín , ktoré 

poskytli usmernenie  

 

Počet dotknutých 

podnikateľov  

 



 
 

 C6.2.  Vytváranie príležitostí pre 

podnikateľov a sociálne podniky 

v biosférických rezerváciách , vrátane 
školení, stimulov a verejných zákaziek 

Mechanizmus, ktorý 

umožňuje aby sa  

podnikatelia  a sociálne 
podniky zapájali  do 

aktivít/procesov 

biosférickej rezervácie  
 

 

BR, sociálne podniky, 

podnikatelia, 

akademický pracovníci 

2018-2025 Počet spoločností 

a závodov 

zapojených do 
aktivít/procesov 

biosférickej 

rezervácie  
 

Počet vytvorených  

mechanizmov, ktoré 
prepájajú 

podnikateľov  

s biosférickými 
rezerváciami  

 

Znížený podiel  
financovania 

rozpočtu  

biosférických 
rezervácii 

z verejných zdrojov  

C7.  Uznanie biosférických 
rezervácií na národnej i 

medzinárodnej úrovni 

C7.1.  Zavedenie a posilnenie globálnej 
značky biosférická rezervácia 

prostredníctvom usmernenie na národnej 

úrovni  

Globálna značka 
„Biosférická 

rezervácia“ 

a usmernenia na jej 
aplikáciu  

Sekretariát programu 
Človek a biosféra,  SV 

MAB, 

Do konca roku  
2018  

Oficiálne uvedenie 
značky 

a usmernenia  

 C7.2. Používanie značky v produktoch a 

službách v súlade s národnými smernicami 

Globálna značka 

„Biosférická 
rezervácia“ sa používa 

pri marketingu tovaru a 

služieb v súlade 
s národnými 

smernicami 

BR, Sekretariát 

Programu Človek 
a biosféra,  národné 

organizácie, SV MAB, 

ŠOP SR, 
Biznis sektor, sociálne 

podniky 

2019-2025 Počte produktov 

a služieb, ktoré sú 
nositeľom značky 

 

 C.7.3 Vytvorenie on.-line obchodu 
s regionálnymi produktmi z BR  

Produkty a služby z BR 
sa predávajú 

prostredníctvom  on.-

line obchodu 

BR, ŠOP SR, SV MAB, 
podnikatelia 

2018 Počet predaných 
produktov 

C8. Posilnenie synergii medzi 

biosférickými rezerváciami   

C8.1. Podpora spoločnej propagácie a 

marketingu produktov a služieb 

vyrobených alebo poskytnutých 
v biosférických rezerváciách  medzi 

biosférickými rezerváciami navzájom aj 

navonok 

Výmena informácií o  

tovaroch a službách 

dostupných 
v biosférických 

rezerváciách a spoločné 

marketingové schémy  

národné orgány a  

organizácie, BR,  

Biznis sektor 

2018-2025 Počet spoločných  

marketingových 

schém   



 Výsledok Aktivita Výstup Zodpovednosť  ** 
 

Časové obdobie  Indikátor 

Strategická oblasť D. Komplexná, moderná, otvorená a transparentná komunikácia a zdieľanie informácií a dát 

D1.  Plná dostupnosť 
dokumentov, dát, informácií a 

ďalších materiálov týkajúcich sa 

Programu Človek a biosféra  

D1.1 Vykonávanie politiky otvoreného 
prístupu prijatej ICC v roku 2014 

Otvorený prístup k  
dokumentom, dátam, 

informáciám a ďalším 

materiálom týkajúcich 
sa Programu Človek 

a biosféra  

MZVaEZ, MŽP SR , 
BR, ŠOP SR, SV MAB, 

SK pre UNESCO 

,  

Do konca roku  
2018 

Dostupnosť 
dokumentov  

a iných materiálov 

on-line  
 

 

 D.1.2.  Tvorba a prevádzkovanie web 

stránok o Programe MAB a BR (v min 3 
jazykových mutáciách) 

MABNet slúži ako 

kľúčové komunikačné 
a informačné centrum 

s jasne definovanou 

politikou pre výmenu 
údajov 

MZVaEZ, MŽP SR , 

BR, ŠOP SR,SV MAB 

2018-2025 Počet návštev na 

web stránkach  

D2. Zvýšené povedomie o 
všetkých aspektoch Programu 

Človek a biosféra 

D2.1.  Vypracovanie komunikačnej 
stratégie a akčného plánu 

Vypracovaná 
Komunikačná stratégia 

a akčný plán  

SV MAB, BR, ŠOP SR Do konca roku  
2018 

Komunikačná 
stratégia a akčný 

plán 

 D2.2.  Implementovanie komunikačného 
akčného plánu 

Implementovaná 
Komunikačná stratégia 

a akčný plán  

MZVaEZ, MŽP SR , 
BR, ŠOP SR, SV MAB, 

SK pre UNESCO 

2019—2025 Počet návštev na 
web stránkach  

 

Počet sledovateľov 
na sociálnych 

sieťach,  

 

Počet citácií v tlači  

 D2.3. Zavedenie a koordinovanie 

publikačného programu s cieľom uľahčiť 

prístup k dátam a zdieľaniu poznatkov – 
bibliografie BR, komunikačný a dátový 

systém 

Implementovaný 

koordinovaný 

publikačný  program  

MŽP SR, MŠVaV SR 

(Sekretariát Programu 

Človek a biosféra)    

2018-2025 Počet publikácií  

 D2.4 Výchovno-vzdelávací a osvetový 
program maskot, logo, face-to face, 

sociálne médiá, videá, fotografie 

    

 D2.5 systematické vzdelávanie – program 

RTVS – financovanie prostredníctvom 
partnerov 

    

D3.  Širšia angažovanosť a 
dosah 

D3.1.  Používanie  sociálnych médií 
a ďalších  nových  informačných 

a komunikačných  technológií 

Všetky subjekty 
zainteresované na 

Programe Človek 

a biosféra sú aktívne 
prepojené cez sociálne 

siete a iné  technológie 

pre  poskytovanie a 

Všetky subjekty 
zainteresované na 

Programe Človek 

a biosféra  

2018-2025 Počet on-line aktivít   



 výmenu informácií 
a názorov  



 

 Výsledok Aktivita Výstup Zodpovednosť  ** 

 

Časové obdobie  Indikátor 

Strategická oblasť E. Efektívna správa Programu MAB a BR 

E1 Silná podpora pre 

vykonávanie Programu Človek 
a biosféra od vlád členských 

štátov 

E 1.1. Zabezpečenie  aktívnej účasti  aspoň 

jedného zástupcu SR na každom zasadnutí 
ICC MAB. 

 

 
 

 

 

Efektívne 

a demokratické 
zasadnutia  

Medzinárodnej 

koordinačnej rady 
Programu Človek 

a biosféra   

Efektívna reprezentácia 
záujmov SR 

MŽP SR, MZVaEZ , 

ŠOP SR, SV MAB, SK 
pre UNESCO 

 

2018-25 Efektívne zasadnutia 

Medzinárodnej 
koordinačnej rady 

Programu Človek 

a biosféra  
 

 

 E1.2. Poskytovanie inštitucionálnej 

podpory a prostriedkov  na zabezpečenie 

práce  SV MAB ( posilnenie sekretariátu 
SV MAB – personálne, finančné) 

SV MAB má  

prostriedky na 

zabezpečovanie svojich 
úloh  

MŽP SR, MZVaEZ 2018-25 Úspešná 

implementácia 

Programu Človek 
a biosféra na 

národnej úrovni  

 E.1.3.Personálne posilnenie správ BR  Finančné a ľudské 
zdroje poskytnuté  pre 

biosférické  rezervácie 

BR majú dostatočné 

kapacity na  

koordináciu  

a realizáciu aktivít  
v BR, na komunikačné 

aktivity aj na 

medzinárodnú 
spoluprácu a reporting 

MŽP SR, ŠOP SR 2018 Počet nových 
pracovných miest 

Počet biosférických 

rezervácií, ktoré 

majú adekvátny 

rozpočet a personál 

 

 E.1.4. Vytvorenie funkčných 

koordinačných mechanizmov pre BR  

Každá BR má svoj 

mechanizmus pre 
koordináciu spolupráce 

so subjektmi na 

lokálnej/regionálnej 
úrovni 

BR. ŠOP SR 2018 Počet BR 

s funkčným 
koordinačným 

mechanizmom  

 E.1.5.  Vypracovanie integrovaného 

manuálu pre BR, (koncepcia, plán, 

komunikačná stratégia, integrovaná 
propagácia) 

(On-line) integrvaný 

interpretačný manuál 

s modulmy  
 

SV MAB, ŠOP SR, BR, 

MŽP SR. MZVaEZ 

2018 Manuál 

E2   SV MAB má trans -

disciplinárne členstvo   

E2.1. Zabezpečenie vyváženého  zloženia  

SV MAB, zodpovedajúceho potrebám 
programu MAB (doplnenie členov)  

SV MAB s dobre 

vyváženým  členstvom, 
ktoré odráža 

transdiciplinárnu 

podstatu Programu 
Človek a biosféra 

a s účasťou   

biosférických 

MŽP SR, MZVaEZ. . 

SK pre UNESCO, SV 
MAB 

2018-25 Počet sektorov, 

agentúr a vedných 
disciplín v rámci  

SV MAB  



 
 

 

rezervácií  

E3. Pravidelná aktualizácia 
postupu implementácie zo 

strany členských Štátov 

a monitoring Akčného plánu  

E3.1  Zabezpečiť vypracovanie a 
predkladanie správ ICC o pokroku 

dosiahnutom  v SR v dvojročných 

intervaloch  a záverečnej správy s použitím 
predlohy pripravenej sekretariátom 

Programu Človek a biosféra 

Dvojročné správy 
predkladané 

Medzinárodnej  

koordinačnej rade 
Programu Človek a 

biosféra  podľa  

predlohy pripravenej 
sekretariátom 

Programu Človek 

a biosféra 
 

ŠOP SR, SV MAB, 
MŽP SR    

 

2018 
2020 

2022 

2024 
2025 (26?) 

Dvojročné národné 
správy sú 

predložené a sú 

dostupné na 
MABnet 

 E.3.2. Vypracovanie/aktualizácia akčných 

plánov BR   

Vypracované/aktualizo

vané akčné plány, ktoré 

integrujú  LAP 
a aktuálne iniciatívy 

BR, SV MAB 2019 Počet 

vypracovaných/aktu

alizovaných 
akčných plánov   

schválených  

lokálnymi 
stakeholdrami 


