APVV-20-0108 IMPLEMENTÁCIA AGENDY 2030 PROSTREDNÍCTVOM
BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ BIO RESERVE

Zápisnica
z úvodného rokovania riešiteľského tímu projektu APVV-20-0108
Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií
BIO RESERVE
dňa 7.9.2021
Členom riešiteľského tímu bola doručená pozvánka na rokovanie e-mailom dňa 19.8.2021.
Rokovanie riešiteľského tímu APVV-20-0108 Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom
biosférických rezervácií BIO RESERVE (ďalej len „RT“) sa uskutočnilo dňa 7.9.2021 od 10.00
do 16.00 hod. prezenčne na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici,
s nasledovným programom:
1. Privítanie a predstavenie projektových partnerov a členov riešiteľských tímov (doc.
Vitálišová, Ing. Mrázová, Mgr. Piscová)
2. Prezentácia cieľov projektu, projektových aktivít a výstupov (doc. Vitálišová)
3. Agenda 2030 (Mgr. Piscová)
4. Otázky k finančnému manažmentu a zloženiu riešiteľského tímu (prizvaná p.
Bartošíková – finančná manažérka projektu)
5. Rozvoj biosférických rezervácií v kontexte MAB a UNESCO (Ing. Mrázová, Mgr.
Miňová)
6. Prezentácia slovenských biosférických rezervácií (zástupcovia biosférických
rezervácií)
7. Harmonogram prác a výstupov na 1. rok riešenia projektu (doc. Ing. Vitálišová, PhD.,
Ing. Mrázová, Mgr. Miňová)
8. Diskusia
Prítomní: Katarína Vitálišová (UMB), Anna Vaňová (UMB), Soňa Čapková (UMB), Kamila
Borseková (UMB), Darina Rojíková (UMB), Peter Urban (UMB), Martin Orviský (UMB),
Michaela Mrázová (ŠOP), Lucia Miňová (ŠOP), Vladimír Hrúz (ŠOP), Ján Kilík (ŠOP), Marián
Gič (ŠOP), Zuzana Bartušová (ŠOP), Marta Dobrovodská (SAV), Zita Izakovičová (SAV),
Veronika Piscová (SAV), Jana Špulerová (SAV)
Ospravedlnení: Slavomír Celer (ŠOP), Katarína Žlkovanová (ŠOP), Pavol Majko (ŠOP), Peter
Bezák (SAV), Peter Mihók (UMB)
1. Privítanie a predstavenie projektových partnerov a členov riešiteľských tímov
Stretnutie otvorila Katarína Vitálišová, zodpovedná za riešenie projektu APVV-20-0108
Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií BIO RESERVE (ďalej
len „projekt APVV“) a spolu s Ing. Mrázovou a Mgr. Piscovou predstavila a privítala všetkých
prítomných členov RT.

2. Prezentácia cieľov projektu, projektových aktivít a výstupov
Katarína Vitálišová oboznámila členov RT s cieľmi projektu, projektovými aktivitami
a plánovanými výstupmi projektu. Zároveň požiadala členov RT, aby pri všetkých aktivitách,
výstupoch, ktoré môžu súvisieť s projektom uvádzali, že sú výstupom projektu APVV-20-0108
Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií BIO RESERVE,
z dôvodu ich vykázania na APVV.
Pani Mrázová požiadala pani Vitálišovú o zaslanie plánovaných výstupov projektu všetkým
členom RT.
Pani Vitálišová zároveň uviedla, že informácie a podklady k projektu sú uložené na zdieľanom
úložisku (Drive). V prípade, že niektorý z členov RT nemá prístup do driveu, je potrebné jej
zaslať jeho mailovú adresu.
3. Agenda 2030
Pani Piscová oboznámila všetkých členov RT s Agendou 2030.
4. Otázky k finančnému manažmentu a zloženiu riešiteľského tímu
K otázkam finančného manažmentu projektu bola na rokovanie prizvaná aj p. Bartošíková finančná manažérka projektu, ktorá sa však zo zdravotných dôvodov ospravedlnila. Katarína
Vitálišová oboznámila členov RT s rozpočtom projektu, zároveň ich požiadala, aby všetky
aktivity, ktoré je možné vydokladovať, ako výdavky projektu, financovali z rozpočtu projektu,
nakoľko pri ich nevyčerpaní, bude rozpočet projektu krátený.
Katarína Vitálišová zároveň požiadala zástupcov jednotlivých RT, aby jej prípadné návrhy na
personálne zmeny v projektových tímoch, zaslali do 20.9.2021 mailom, pričom je potrebné
uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a telefonický kontakt na nového člena RT.
5. Rozvoj biosférických rezervácií v kontexte MAB a UNESCO
Pani Mrázová oboznámila členov RT s rozvojom biosferických rezervácií v kontexte MAB
a UNESCO.
6. Prezentácia slovenských biosférických rezervácií
Jednotliví zástupcovia biosferických rezervácií (ďalej len „BR“) odprezentovali svoje BR,
s cieľom oboznámiť členov RT so stavom, funkciami, cieľmi, silnými, slabými stránkami
a inštitucionálnym zabezpečením BR, ako aj s financovaním, stratégiami a právnymi
predpismi, ktoré ovplyvňujú ich rozvoj. Vystúpili:
1. BR Poľana – pani Miňová,
2. BR Slovenský kras – pán Kilík,
3. BR Východné Karpaty – pán Hrúz,
4. BR Tatry – pán Celer.
7. Harmonogram prác a výstupov na 1. rok riešenia projektu
Pani Vitálišová oboznámila členov RT s harmonogramom prác a výstupov na 1. rok riešenia
projektu a s jeho pokračovaním v ďalšom období.

Plánované aktivity projektu:
1. Fáza riešenia (1.7.2021 – 31.12.2022)
- September 2021
Úvodné projektové stretnutie riešiteľského kolektívu.
- Do 31. 3. 2022
Spustenie internetovej stránky projektu
- Do 30.10. 2022
Zber dát zameraný na súčasný stav vymedzenia biosférických rezervácií z pohľadu
práva, financovania, inštitucionalizácie v podmienkach Slovenskej republiky
a zmapovanie strategických dokumentov a právnych predpisov ovplyvňujúcich rozvoj
BR.
- Do 31.12.2022
Vyhľadávanie a zber dát od biosférických rezervácií v zahraničí identifikovaných ako
dobré príklady praxe. Preskúmanie problematiky vo vzťahu k medzinárodným
inštitúciám.
- Do 31. 12. 2022
Návrh modelu udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho postavenia
biosférických rezervácií a zverejnenie na stránke projektu. Jeho tvorba bude prebiehať
za účasti predstaviteľov ministerstva ŽP SR, Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR a iných relevantných aktérov prostredníctvom 2
workshopov a príp. ďalších pracovných stretnutí podľa potreby. + štruktúrované
rozhovory s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a iných relevantných aktérov)
- Do 31. 12. 2022
Realizovanie 2 študijných ciest do biosférických rezervácií, ktoré sú príkladmi dobrej
praxe.
2. Fáza riešenia (1.7.2022 – 31.12.2024)
- Do 31.10.2022
Návrh metodiky analýzy biosférických rezervácií (spoločný workshop)
Úlohy do 31. 12. 2021:
- Presné
vymedzenie
území
biosférických
rezervácií
vrátane obcí a miest, ktoré do nich patria.
- Zosumarizovanie doteraz publikovaných výskumov za jednotlivé biosférické
rezervácie.
- Zoznam zákonov, smerníc, medzinárodných predpisov, ktoré upravujú postavenie
biosférických samospráv.
- Charakteristika plánovanej reformy štruktúry ŠOP a jej dopad na biosférické rezervácie.
- Vytipovanie príkladov dobrej praxe (min. 10 štruktúrovaných rozhovorov + 2 návštevy
v územiach)

Úlohy do 31.12.2022:
- preštudovanie materiálov (do 31. 12. 2021)
- vypracovanie otázok štruktúrovaného rozhovoru pre ministerstvá a iných významných
aktérov + pre zástupcov príkladov dobre praxe (do 28. 2. 2022)
- realizácia zberu dát (realizácia rozhovorov)
- 2 spoločné workshopy, prac. stretnutia (rozpočtové v rámci UMB a ŠOP)
- zároveň sa pripraví metodika analýzy v kontexte Agendy 2030 a požiadaviek UNESCO
Plánované výstupy do 31. 12. 2021:
- Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR : 1
- Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a
zborníkoch v zahraničí: 1
Plánované výstupy do 31. 12. 2022:
- Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR – 2
- Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v
zahraničí – 2
- Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a
zborníkoch v zahraničí - 3
- Počet diplomových prác súvisiacich s riešeným projektom – 1
- Počet PhD študentov, ktorých témy doktorandských prác súvisia s riešeným projektom
–1
- Ďalšie konkrétne formy medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia projektu - 1
8. Diskusia
- Pán Celer položil otázku, ako sa bude riešiť situácia (v súvislosti s členmi RT), ak by
došlo k zmene organizácie na ŠOP?
Pani Vitálišová odpovedala, že pri prípadnej zmene organizácie na ŠOP sa určite
riešenie nájde, konkrétne kroky sa budú podnikať až po vzniku takejto situácie, nakoľko
nie je jasné, kedy a či vôbec k zmenám dôjde.
- Pani Piscová navrhla zapojiť do projektu zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR.
- Členovia RT sa dohodli, že študijné cesty do BR v zahraničí sa budú realizovať v marci
2022 a na jeseň 2022,
- Členovia RT zároveň navrhli témy prvých publikačných výstupov projektu:
1. SWOT analýzy BR (p. Piscová),
2. Základné informácie o BR – časopis E+S (p. Vitálišová, p. Mrázová, p. Miňová)
3. Prienik (územný, právny, strategický, inštitucionálny, finančný a i.) NP, CHKO, BR
+ mapky (p. Borseková),
4. Udržateľný rozvoj BR Tatry (p. Celer),
5. Cezhraničné BR (PL) – porovnanie

-

Pani Borseková informovala členov RT o možnosti predkladania projektov
medzinárodnej spolupráce – bližšie informácie vloží na drive.

9. Závery
Rekapitulácia úloh vyplývajúcich z rokovania RT (mimo úloh a aktivít harmonogramu):
1. preposlať všetkým členom RT informácie z prezentácií – plánované výstupy projektu,
harmonogram, ciele a pod. (Katarína Vitálišová)
2. do 20.9.2021 – zaslanie návrhu zmeny členov projektových tímov (potrebné informácie
– meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt)
Ďalšie rokovanie RT sa uskutoční v januári/februári 2022, presný termín bude upresnený
v pozvánke.
Katarína Vitálišová poďakovala zúčastneným za aktívnu účasť a rokovanie ukončila.

Zapísala: Darina Rojíková, 07.09.2021
Overila: 13.09.2021 Katarína Vitálišová

