
Plán úloh na rok 2023 

15 – 31 Január  

Stretnutie partnerov (prioritne SAV a UMB) pri sprecizovaní analýzy BR 

Vítaná je aj účasť ostatných partnerov. Stretnutie zrealizujeme hybridne 

(online + s fyzickou účasťou). Prosím, zahlasujte za termín tu: 

https://forms.office.com/e/mhPvkfKQKB 

Január-február 2023 

Vyhodnotenie zbieraných dát z biosférických rezervácií v zahraničí 

identifikovaných ako dobré príklady praxe (10 rozhovorov).  

Poprosím o zabezpečenie Mišku Mrázovú, keďže máte vypracovaný dotazník, 

v spolupráci s ostatnými členmi zo ŠOP. Sme k dispozícii pomôcť 

s vyhodnotením zbieraných dát. 

Január – február 2023 

Poskytnutie a spracovanie sekundárnych dát, ktoré sú k BR Poľana dostupné 

vo vzťahu k pracovnému stretnutiu v januári. 

ŠOP 

Január – apríl 2023 

Dopracovanie analýzy vonkajšieho prostredia na základe sekundárnych dát, 

ktoré majú vplyv na biosférické rezervácie v kontexte odolnosti biosférických 

rezervácií voči vonkajších zmenám a cieľov Agendy 2030. (hodnotenie  

všetkých informácií, ktoré avizujú zmeny vo vonkajšom prostredí, s 

pozitívnym alebo negatívnym dopadom: ekonomické a demografické údaje, 

technologické faktory, politicko-právne faktory, spoločensko-kultúrne 

faktory) 

UMB + SAV (rozdelenie úloh na januárovom stretnutí) 

Február, marec 2023 

Pracovné stretnutia v BR Vysoké Tatry , BR Slovenský kras, BR Poloniny so 

zameraním na identifikovanie špecifických potrieb. 

Poprosím, p. Celera , p. Kilík, p. Giča o návrh termínov, kedy by Vám 

stretnutie vo Vašej BR vyhovovalo. 

Účasť zástupcov UMB, SAV + konkrétny NP. 

Január – marec 2023 

Dopracovanie právnej analýzy kompetencií ministerstiev vo vzťahu k BR – 

UMB, M. Orviský. 

Január – apríl 2023 

Zber primárnych dát v BR Poľana (dotazník, štruktúrované rozhovory, 

možnosti využitia Citizens Science) 

UMB + SAV vlastnými prieskumami v spolupráci so ŠOP 

Apríl – jún 2023 

Spracovanie, vyhodnotenie dát z analýzy BR Poľana  

UMB + SAV + ŠOP 

Jún 2023 Vyhodnotenie úspešnosti realizovaného pilotovaného zberu dát v BR Poľana. 

https://forms.office.com/e/mhPvkfKQKB


Návrh analýzy a metód zberu dát pre BR Slovenský kras, BR Vysoké Tatry 

a BR Poloniny. 

(spoločný workshop všetkých partnerov) 

Jún – september 2023 

Dopracovanie analýzy o indikátory cieľov Agendy 2030 a ukazovatele teórie 

odolnosti 

Jún – september 2023 

Finalizácia Stratégie BR Poľana. Návrh business modelu. Marketingovej 

stratégie vrátane komunikačnej stratégie. UMB + SAV + ŠOP 

Október 2023 

Spoločný workshop všetkých partnerov zameraný na diskusiu spracovaných 

dokumentov a precizovanie metodiky ich tvorby a obsahu.  

Jún – december 2023 

(prípadne podľa potreby 

do roku 2024) 

Zber dát v jednotlivých BR zabezpečený v spolupráci NP + UMB + SAV 

Tvorba biznis modelov BR národné parky  

Počas celého roka  

Dopracovanie a precizovanie návrhov  udržateľného inštitucionálneho, 

finančného a legislatívneho postavenia biosférických rezervácií  v spolupráci 

so SV MAB a s ohľadom na harmonogram činností SV MAB. Účasť 

v pracovných skupinách podľa rozdelenia na rokovaní SV MAB.  

Počas celého roka 

Tvorba publikačných výstupov, publikovanie informácií na projektovej 

webstránke. Diseminácia výstupov projektu všetkými projektovými 

partnermi. 

 

Požiadavky na publikačné výstupy v roku 2023 

◎ UMB  - 1 slovenský recen. ved. časopis, 1 recen. ved. časopis v zahraničí,  min . 1 zborník v 

zahraničí  

◎ ŠOP - 1 recen. ved. časopisy v zahraničí, min. 1 zborníky v zahraničí aspoň 1, príp. iný výstup 

◎ SAV - 1 slovenský recen. ved. časopis, 1 recen. ved. časopis v zahraničí, min. 1 zborník 

v zahraničí, príp. iný výstup 

◎ NP Vysoké Tatry/ NP Slovenský kras - 1 recen. ved. časopisy v zahraničí s UMB a SAV, min. 1. 

zborník v zahraničí, príp. iný výstup 

Spoločne je potrebné zabezpečiť: 

◎ Počet ostatných citácií na publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu v nekarentovaných 

časopisoch - 6 

 


