
APVV-20-0108 IMPLEMENTÁCIA AGENDY 2030 PROSTREDNÍCTVOM 

BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ BIO RESERVE 

 

 

Zápisnica  
z 2. projektového rokovania riešiteľského tímu projektu APVV-20-0108  

Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií 

BIO RESERVE 

 

dňa 24.2.2022 

 

Prítomní: Katarína Vitálišová, Lucia Miňová, Vladimíra Fabriciusová Martin Orviský, 

Darina Rojíková, Michaela Mrázová, Peter Mihók, Lucia Bartošíková, Marta Dobrovodská, 

Peter Urban, Peter Bezák, Katarína Žlkovanová, Slavomír Celer, Jakub Melicher, Zita 

Izakovičová, Zuzana Guziová, Michal Adamec, Marián Gič, Belková, Jana Špulerová,   

 

Členom riešiteľského tímu bola doručená pozvánka na rokovanie e-mailom dňa 17.2.2022.  
 
 

Rokovanie riešiteľského tímu APVV-20-0108 Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom 

biosférických rezervácií BIO RESERVE (ďalej len „RT“) sa uskutočnilo dňa 24.2.2022 od 

09.00 do 12.00 hod. online, s nasledovným programom: 
 

1. Privítanie (doc. Vitálišová) 

2. Zmeny v projekte (doc. Vitálišová) 

3. Príprava ročnej a finančnej správy (doc. Vitálišová, Ing. Bartošíková) 

4. Plán projektových aktivít na rok 2022 (doc. Vitálišová) 

5. Biosférické rezervácie a ich legislatívny rámec v SR (Ing. Mihók, Ing. Orviský) + 

zmeny v zmysle zákona č. 6/2022 Z .z., ktorým sa novelizuje zákon č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny (p. Adamec) 

  
Prítomní: Katarína Vitálišová, Peter Mihok, Darina Rojíková, Jakub Melicher, Lucia 

Bartošíková, Lucia Miňová, Marián Gič, Marta Dobrovodská, Michaela Mrázová, Michal 

Adamec, Martin Orviský, Peter Bezák, Slavomír Celer, Peter Urban, Zita Izakovičová, Zuzana 

Guziová, Katarína Žlkovanová 

 

1. Privítanie 

Stretnutie otvorila Katarína Vitálišová, zodpovedná za riešenie projektu APVV-20-0108  

Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií BIO RESERVE (ďalej 

len „projekt APVV“) a privítala všetkých zúčastnených členov riešiteľského tímu.  

 

2. Zmeny v projekte 

Katarína Vitálišová oboznámila prítomných, že vzhľadom na organizačné zmeny v ŠOP 

vyplývajúce zo zákona č. 6/2022 Z .z., ktorým sa novelizuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny bude potrebné rozdeliť rozpočet projektu APVV na 4 časti. Ohľadne možnosti 

riešenia oslovila APVV, ktorá sa vyjadrila, že je potrebné požiadať o zmenu, v rámci ktorej 



budú do riešiteľského kolektívu zaradené inštitúcie medzi ktoré sa bude rozpočet 

prerozdeľovať. Vzhľadom k uvedenému sa opýtala, v akom štádiu je rozdelenie NP?  

Pán Adamec reagoval, že všetky NP majú pridelené IČO, majú schválené názvy a štatutárov, 

preto nevidí problém požiadať o zmenu v projekte APVV.  

Katarína Vitálišová ďalej uviedla, že po schválení zmeny na APVV, bude potrebné medzi UMB 

a novovzniknutými inštitúciami uzatvoriť zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a so ŠOP 

uzatvoriť dodatok k zmluve.  

 

3. Príprava ročnej a finančnej správy  

Katarína Vitálišová oboznámila prítomných, že v termíne do 31.3.2022 je potrebné podať 

Ročnú správu APVV, ktorá sa skladá z 3 častí: Finančná správa, Výstupy a prínosy projektu za 

rok 2021, Ročná správa o riešení projektu za rok 2021.  

 

Finančná správa 

Katarína Vitálišová upozornila prítomných, že zostatok financií na rok 2021 z rozpočtu na 

projekt APVV je možné čerpať do konca marca 2022.  

Pani Bartošíková (finančná manažérka projektu) sa vyjadrila, že pre podanie Finančnej správy 

potrebuje za každý riešiteľský kolektív do 10.3.2022 podklady čerpania rozpočtu za rok 

2021: účtovné doklady, doklad o úhrade položky, odôvodnenie výdavku (z akého dôvodu bol 

výdavok dôležitý pri realizácií projektu), zmeny v čerpaní je potrebné uviesť a odôvodniť. 

 

Výstupy a prínosy projektu   

Katarína Vitálišová oboznámila prítomných s doterajšími výstupmi projektu, o ktorých má 

informácie a zároveň poprosila prítomných, aby do 10.3.2022 za každý riešiteľský kolektív 

zosumarizovali údaje o výstupoch a prínosoch projektu – publikácie, citácie, vystúpenie na 

konferenciách, informačné materiály, práce na webovej stránke a pod.  

Pozn.: Uveďte len publikácie, ktoré už boli publikované (s úplnou identifikáciou v zmysle 

príslušnej normy, t. j. názov článku, názov periodika, dátum publikovania, autor, spoluautori, 

rozsah v autorských hárkoch) alebo boli zadané do tlače (uveďte poznámkou "v tlači" pri 

príslušných publikáciách); citácie SCI na tieto publikácie (dokumentujte konkrétnymi údajmi) 

 

Ročná správa o riešení projektu za rok 2021 

Katarína Vitálišová požiadala riešiteľské kolektívy, aby do 10.3.2022 pripravili stručné 

hodnotenie projektovej činnosti za rok 2021, t. j. slovné zhodnotenie, aké podklady a aké 

aktivity sa pre projekt pripravovali/realizovali počas obdobia 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 a 

vyjadrenie sa k plneniu hlavného a čiastkových cieľov projektu APVV. 

Pani Fabriciusová navrhla, aby boli súčasťou hodnotenia projektovej činnosti za rok 2021 

informácie o rokovaniach s MŽP SR a s ďalšími relevantnými inštitúciami o novele zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a informácie o participácií na pripravovaných 

dokumentoch súvisiacich s rozvojom biosférických rezervácií na Slovensku.  

 



Katarína Vitálišová ďalej oboznámila prítomných s harmonogramom projektu na nasledujúce 

obdobie:  

 

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. 

Pozn.: realizácia 2 osobitných stretnutí k témam počas marca/apríla, príp. 2 dňové 

pracovné stretnutie. 

 

- 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.  

Pozn.: 1. verzia dotazníka nachystaná ŠOP, vhodné zaslať pripomienky 

 

- 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. 

Pozn.: máj 2022 - pobyt v Slovinsku, jeseň 2022 - pobyt v inej krajine EÚ podľa dohody 

RT 

 

2. Fáza riešenia (1.7.2022 – 31.12.2024) 

- Do 31.10.2022 

Návrh metodiky analýzy biosférických rezervácií (spoločný workshop)  

Pozn.: Osobitné stretnutie k analýze potenciálu BR v kontexte PH, Agendy 2030 

 

- Do 31.03.2023 

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.  

 



4. Biosférické rezervácie a ich legislatívny rámec v SR (Ing. Mihók, Ing. Orviský) + 

zmeny v zmysle zákona č. 6/2022 Z .z., ktorým sa novelizuje zákon č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny (p. Adamec) 

Pán Mihók odprezentoval postrehy súvisiace s legislatívnym rámcom biosferických rezervácií 

v SR. Na základe prezentácie pána Mihóka sa rozbehla podnetná diskusia z ktorej vyplynulo, 

že RT potrebuje podrobné a ucelené informácie o fungovaní, postavení, vnímaní a úlohách 

biosferických rezervácií na Slovensku a v zahraničí. Pani Fabriciusová uviedla, že je dôležité, 

aby RT pri prácach na projekte vychádzal z rovnakých predpokladov a rovnakých východísk. 

Vzhľadom na uvedené, viacerí členovia RT navrhli, aby bolo ďalšie stretnutie zamerané práve 

na priblíženie tohto druhu informácií (postavenie, úloha, fungovanie BR v kontexte zmeny 

legislatívy, Rímsky akčný plán, BR vs. NP – ako stupne ochrany prírody ovplyvňujú BR, kam 

chceme dostať BR v rámci legislatívy, aké sú dôvody súčasného stavu ohľadne BR na 

Slovensku, financovanie BR). Katarína Vitálišová zároveň poprosila zúčastnených, aby do 

úložiska vložili všetky relevantné dokumenty, ktoré by mohli napomôcť k hlbšiemu 

pochopeniu problematiky.  

 

5. Závery 

Rekapitulácia úloh vyplývajúcich z rokovania RT (mimo úloh a aktivít harmonogramu): 

1. Návrh termínov stretnutí k odbornej stránke riešenia projektu budú prediskutované na 

osobitnom stretnutí vedúcich riešiteľských kolektívov (Katarína Vitálišová)  

2. do 10.3.2022 – zaslanie podkladov pre vypracovanie Ročnej správy APVV: 

- podklady k čerpaniu rozpočtu za rok 2021 (účtovné doklady, doklad o úhrade 

položky, odôvodnenie výdavku (z akého dôvodu bol výdavok dôležitý pri realizácií 

projektu), zmeny v čerpaní je potrebné uviesť a odôvodniť), 

- údaje o výstupoch a prínosoch projektu (publikácie, citácie, vystúpenie na 

konferenciách, informačné materiály, práce na webovej stránke a pod.), 

- hodnotenie projektovej činnosti za rok 2021 (slovné zhodnotenie, aké podklady a aké 

aktivity sa pre projekt pripravovali/realizovali počas obdobia 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 

a vyjadrenie sa k plneniu hlavného a čiastkových cieľov projektu APVV) 

 

Ďalšie rokovanie RT sa uskutoční v apríli 2022, presný termín bude upresnený v pozvánke na 

základe dohody členov RT.  

 

Katarína Vitálišová poďakovala zúčastneným za aktívnu účasť a rokovanie ukončila. 

 

 

Zapísala: Darina Rojíková, 24.02.2022 

 

Overila: 24.02.2022, Katarína Vitálišová 

 

 


