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História

 Spoločenská situácia v 50. – 70. rokoch 20. storočia

 UNESCO – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

 UNESCO – vytvorenie Programu Človeka a biosféra



 1968 - Konferencia o ochrane a racionálnom využívaní zdrojov biosféry – UNESCO 

reflektuje na stav v životnom prostredí sveta

 1971 – UNESCO vyhlasuje na Generálnej konferencii Program MaB (Man and Biosphere) 

 1974 – vytvorený koncept biosférických rezervácií – autor Michel Batisse

 1983 – I. medzinárodný kongres biosférických rezervácií Minsk – Akčný plán BR (podobný 

vývoj ako v CHÚ)

 1992 - Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro dala základ 

Dohode o biologické diverzite (BR – dôležité postavenie) – medzinárodné iniciatívy

 1995 – II. medzinárodný kongres BR v Seville - prepracovaný koncept BR – Rámcové 
stanovy svetovej siete BR WBNR– Sevillská stratégia – nová éra BR

 2008 – III. medzinárodný kongres BR – Madrid – Madridský akčný plán pre BR

 2016 – IV. medzinárodný kongres BR – Lima (Peru) – Limský akčný plán pre BR 

 Biosférické rezervácie I. a II. generácie



Program UNESCO Človek a biosféra

 Sevillská stratégia

 Madridský akčný plán

 Limský akčný plán



Sevillská stratégia r. 1995

 I. využívať BR na ochranu prírodnej a kultúrnej rozmanitosti:

Zámer I.1: Zlepšiť prostredníctvom Svetovej siete BR pokrytie reprezentatívnych príkladov 

prírodnej a kultúrnej biologickej rozmanitosti.

Zámer I.2: Začleniť BR do ochranárskeho plánovania.

 II. využívať BR ako modely manažmentu krajiny a trvalo udržateľného rozvoja:

Zámer II.1: Zabezpečiť podporu a zapojenie miestneho obyvateľstva.

Zámer II.2: Zabezpečiť lepšie zosúladenie a interakciu medzi zónami BR.

Zámer II.3: Začleniť BR do územného plánovania.

 III. využívanie BR na výskum, monitorovanie, výchovu a vzdelávanie:

Zámer III.1: Zlepšiť povedomie o vzájomnom prepojení ľudstva a biosféry.

Zámer III.2: Zdokonaliť monitorovanie.

Zámer III.3: Zlepšiť vzdelávanie, uvedomelosť a spoluúčasť verejnosti.

Zámer III.4: Zlepšiť výcvik odborníkov a manažérov.

 IV. implementácia koncepcie BR:

Zámer IV.1: Integrovať funkcie BR.

Zámer IV.2: Posilniť Svetovú sieť BR.



Madridský akčný plán r. 2008

 Spolupráca, manažment, komunikácia

 Zónovanie – viazanie funkcií na priestor

 Veda a zvyšovanie kapacity

 Partnerstvá



Limský akčný plán

 Svetová sieť biosférických rezervácií pozostávajúca z efektívne fungujúcich 

modelov trvalo udržateľného rozvoja

 Široká, dynamická a na výsledky orientovaná spolupráca a budovanie sietí 

v rámci Programu MAB a Svetovej siete  BR

 Efektívne externé partnerstvo a dostatočné a udržateľné financovanie 

Programu MAB a Svetovej siete BR

 Komplexná, moderná, otvorená a transparentná komunikácia a zdieľanie 

informácií a dát

 Efektívna správa Programu MAB a Svetovej siete BR



MAB – hlavný cieľ Stratégie programu MaB na roky 2015-2025 je 

zabezpečiť, aby svetová sieť BR pozostávala z efektívne fungujúcich modelov 

pre trvalo udržateľný rozvoj a aktívne prispela k implementácii Agendy 2030

pre trvalo udržateľný rozvoj.

 Hlavné ciele programu MaB na roky 2015-2025 sú:

 Ochrana biodiverzity, obnova a posilnenie ekosystémových služieb, podpora 
trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.

 Prispievať k rozvoju udržateľných, zdravých spoločností, ekonomík 
a prosperujúcich ľudských sídel v súlade s prírodou.

 Napomáhať rozvoju vedy o biodiverzite a udržateľnosti, podporiť vzdelávanie 
pre trvalo udržateľný rozvoj.

 Podporiť adaptáciu na zmenu klímy a ďalšie aspekty globálnych zmien 
životného prostredia.

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/udrzatelny-rozvoj/agenda-2030/


Aktivity MAB v rámci svetovej siete BR
 AFRICA:

 Green Economy in Biosphere Reserves project in Ghana, Nigeria and Tanzania - GEBR

 No Plastic. A small gesture in our hands - Sao Tomé & Principé

 Regional Post-graduate Training School of Integrated Management of Tropical Forests and Lands (ERAIFT)

 Biosphere and Heritage of Lake Chad (BIOPALT)

 Economic valuation of ecosystem services in Man and Biosphere reserves (EVAMAB)

 ARAB STATES:

 Strengthening of the Argan Biosphere Reserve (SABR) - Morocco

 ASIA and the PACIFIC:

 UNESCO - CHIC Group and Biosphere Integrated Rural Urbanization Programme (BIRUP)

 EUROPE and NORTH AMERICA:

 Knowledge transfer and training in the Mediterranean basin

 LATIN AMERICA and the CARIBBEANS:

 Biosphere Reserves as a Tool for Coastal and Island Management in the South-East Pacific Region - BRESEP

 GLOBAL:

 Great Apes Survival Partnership (GRASP)

 Renewable Energy Futures for UNESCO Sites - RENFORUS

 Climate Change & Sustainable Development in Island and Coastal Biosphere Reserves

 MAB Youth Forum

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/networks/afrimab/gebr-project/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/africa/sao-tome-and-principe/the-island-of-principe/no-plastic-a-small-gesture-in-our-hands/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/unesco-mab-category-ii-centres-chairs/eraift/
https://en.unesco.org/biopalt
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/networks/afrimab/evamab/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/arab-states/morocco/arganeraie/sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/capacity-building-and-partnerships/partnerships/unesco-chic-group-biosphere-integrated-rural-urbanization-programme-birup/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/unesco-mab-category-ii-centres-chairs/international-centre-on-mediterranean-biosphere-reserves/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/specific-ecosystems/island-and-coastal-areas/bresep/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/partnerships/great-apes-conservation/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/global-climate-change/related-info/projects/renforus/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/networks/world-network-of-island-biosphere-reserves/
https://en.unesco.org/mab-youth


Award

 MAB Young Scientists Awards

 UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Preservation

J. Oszlányi , 2007

 Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management

V. Fabriciusová 2017

https://en.unesco.org/mab/awards#young-scientists
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/sultan-qaboos/
https://en.unesco.org/mab/awards#michel-batisse


Biosférické rezervácie – Rezervy biosféry



Biosférické rezervácie – svet

686 BR, 122 krajín



Biosférické rezervácie



BR Picos de Europa - Španielsko



BR Andean Belt (Kolumbia)



Delta Orinoco - Venezuela



BR Huascarán - Peru



BR Congaree - USA



BR Huanglong - Čína



BR Lapland - Rusko



BR Komodo - Indonézia



BR Slovenský kras



P. Lenko

BR Tatry



BR Východné Karpaty



BR Poľana



SV MAB 1993 - 2016
• SK MAB - inaugurovaný 9. marca 1993 Výkonným tajomníkom Slovenskej komisie pre UNESCO

• Nadviazal na tradíciu československého národného výboru pre program UNESCO Človek a
biosféra, ktorý pracoval od roku 1971

• Pracuje ako súčasť Slovenskej Komisie pre UNESCO v rámci MZV SR s podporou MŽP SR, MŠ SK a
MP SR

• Príprava návrhu uznesenia vlády SR o zabezpečení implementácie programu MAB

SK MAB prvýkrát zastúpený na zasadnutí EUROMAB- Zakopane, Poľsko

V nasledujúcich rokoch bol SK MAB zastúpený na mnohých ďalších zasadnutiach EUROMAB



 Spolupráca s českým národným výborom pre UNESCO MAB na vydaní pulikácie “Biosphere

Reserves on Crossroads of Central Europe“  

Vydanie publikácii pre jednotlivé BR – Slovenský Kras, Poľana, Tatry, Východné Karpaty

 Začali sa organizovať Dni otvorených dverí každoročne vo všetkých BR na Slovensku  - akcia 

pre miestnych obyvateľov a dotknuté skupiny s účasťou odbornej aj novinárskej verejnosti

 Na zasadnutí EuroMAB v Kongerlussuaq, Grónsko (sept. 1995) bolo prijaté odporúčanie aby sa 

Dni UNESCO usporadúvali v každej  BR v regióne EuroMAB pri priležitosti dňa životného 

prostredia (5. jún)



 Návrh Akčného plánu pre BR Slovenska 

 Nominácie slovenských BR, Slovenský kras (1977), Poľana (1990), Tatry (1992) a Východné 

Karpaty (1998)

 Organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií (IX)

 Periodické hodnotenia

 Vydanie publikácií, brožúr

 Participačné medzinárodné projekty

 Zástupca v ICC – predsedníctvo počas GK, r. 2008



SV MAB po r. 2016

 SK UNESCO – organizačná zmena

 SV MAB – noví členovia

UNESCO

MZV- SK UNESCO MŽP SR

SV MAB
ŠOP SR

BR Slovenský Kras BR Poľana BR Tatry
BR Východné 

Karpaty

SD UNESCO

KR BR KR BR KR BR KR BR

Komunikácia , metodika, kontrola

Koordinácia, podpora

Výkon, manažment



SV MAB

 18 stálych členov

 Zástupca MŽP SR

 Zástupca ŠOP SR

Členstvo SV MAB

veda ochrana samospráva lesníctvo KR BR súkromný sektor



Manažment medzinárodne 

významných území – BR od r. 2014 
 Vízia, Plánovanie

 Evalvácia

 Komunikácia

 Participácia

 Ekosystém = proces

 Networking

 Rozvoj územia

 Kreativita

 Výchova a vzdelávanie

 Kontrola – revízia -
dohľad

PRINCÍPY

• korektná komunikácia 

• vzájomný rešpekt 

• dlhodobá spolupráca

• konštruktívna kritika

• hľadanie optimálnych 

riešení a kompromisov

• transparentnosť

• zodpovednosť



Vízia, ciele, plánovanie



Evalvácia

 Potenciál, definície

 Partneri, stakeholdri

 Prírodné a kultúrne hodnoty

 Tradície - Inovácie

 Ochrana – rozvoj

 Analýza

 Syntéza

 Ekonomika, hospodárstvo

 Socioekonomická situácia

 Demografický vývoj



Komunikačná stratégia



Participácia



Ekosystém - proces

 Dynamická ochrana prírody

 Výskum a monitoring

 Programy starostlivosti

 Prepojenie vedy a praxe



Networking



Rozvoj územia



Kreativita – inovácie – príležitosti –

motivácia – pozitíva - radosť



Výchova a vzdelávanie



Revízia

 Exit strategy

 Excellence proces

 NKÚ

 Feedback

 review



Krajina =Manažment = proces



Vízia

Zabezpečiť podporu BR Vládou SR

Zabezpečiť financie pre plnenie funkcií v BR

Propagácia území

Výchova a vzdelávanie 

Výskum a monitoring

Participatívne a transparentné manažovanie BR 

Verejno-súkromné partnerstvá

Prírode blízke obhospodarovanie

Medzinárodná sieť modelových lesov

Národná a medzinárodná spolupráca



Ďakujem Vám za pozornosť...


