
Harmonogram aktivít na rok 2022

1. Fáza riešenia (1.7.2021 – 31.12.2022)

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.

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. 

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)

do 31.3.2023

Zber a analýza sekundárnych dát o biosférických rezerváciách z hľadiska ich potenciálu

a vonkajšieho prostredia v kontexte odolnosti biosférických rezervácií voči vonkajších zmenám

a cieľov Agendy 2030.
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Plán výstupov na rok 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


