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Aktivity Slovenského výboru MAB za rok 2019 
1. Zasadnutia SV MAB: 
 Slovenský výbor pre Program UNESCO Človek a biosféra (Man and the Biosphere, MAB) 

koordinuje aktivity v biosférických rezerváciách (BR) UNESCO v Slovenskej republike (Tatry, Poľana, 

Slovenský kras, Východné Karpaty, pričom Tatry a Východné Karpaty sú súčasťou cezhraničných 

biosférických rezervácií). Úzko spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnou 

ochranou prírody SR. 

 V súčasnosti má výbor 23 členov z výskumných a vzdelávacích inštitúcií, z Koordinačných rád 

príslušných biosférických rezervácií, zo Štátnej ochrany prírody SR, z obhospodarovateľov 

pozemkov. 

 Hlavnými cieľmi SV MAB pre rok 2019 bolo čiastkové vyhodnotenie Národného Limského 

akčného plánu, rozšírenie medzinárodnej spolupráce a posilnenie postavenia BR na národnej úrovni. 

V tejto súvislosti sa uskutočnilo rokovanie s generálnou riaditeľkou sekcie ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny a generálnym riaditeľom ŠOP SR, na ktorom boli definované 

problémy, smerovanie programu, návrhy riešenia a konkrétne postupy.  

 

  Nasledovné aktivity ilustrujú angažovanosť členov, aktívny prístup k plneniu programu na 

národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

 SV MAB zasadal v priebehu roka v termínoch: 29. 1., 25. 5. 11.  na Správe CHKO-BR Poľana 
a v dňoch: 25. 5. 11. – 13. 9. 2019 v Informačnom stredisku v Novej Sedlici v BR Východné 
Karpaty.  

 

 SV MAB v roku 2019 prijal nových členov: SV MAB v roku 2019 prijal nových členov: doc., 
Ing., Katarína Vitališová, PhD. Ing. Peter Baláž, PhD., Mgr. Miriam Turayová, Mgr. Ivana 
Hudáčková 

 

Témy rokovaní SV MAB:   

 Prorokovanie plánu aktivít a rozpočtu na rok 2019 

 Vymedzenie termínov pre činnosť SV MAB v roku 2019 

 Príprava a pripomienkovanie uznesenia vlády SR pre biosférické rezervácie, 
inštitucionalizácia koordinačných rád biosférických rezervácií  

 Sústreďovanie výskumných činností do biosférických rezervácií cez APVV projekty  

 Limský akčný plán – priebežné vyhodnotenie plnenia  

 Prípravy stretnutia so zástupcami ŠOP SR a MŽP SR s cieľom upevniť pozíciu biosférických 
rezervácií na národnej úrovni 

 Partnerstvá a vedecká činnosť  
 

2. Aktivity SV MAB: 

2.1 Národná úroveň: 

 Fórum partnerov UNESCO - Účasť a prezentácia plnenia cieľov SDG v biosférických 

rezerváciách na fóre partnerov UNESCO – 21. 5. 2019 

 SV MAB priebežne vyhodnocoval plnenie Limského akčného plánu a spracoval a zaslal 

Národnú správu LAP za rok 2019 (7. 6. 2019) ako podklad pre zasadnutie ICC, ktorá sa 

konala 17. 6. 2019 v Paríži  
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 Členovia SV MAB pripomienkovali podklady pre návrh Uznesenia Vlády SR pre medzinárodne 

významné územia  

 SV MAB schválil návrh pre ďalšie členstvo v Medzinárodnej koordinačnej rade (ICC) 

 Dňa 13. 6. 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Správy CHKO – BR Poľana pracovné stretnutie 
k tvorbe podkladov uznesenia Vlády SR pre medzinárodne významné územia. Stretnutia sa 
zúčastnili zástupcovia SV MAB a zástupcovia MŽP SR. Výstupmi stretnutia bolo určenie 
niekoľkých pracovných termínov a úloh, ktoré boli potrebné pre naplnenie tohto cieľa.  

 
Témy zasadnutia: 

1. Zadefinovanie primárnej úlohy Uznesenia Vlády SR a a zabezpečenia úlohy Limského 
akčného plánu – posilnenie postavenia biosférických rezervácií 

2. Inštitucionalizácia koordinačných rád 
3. Nastavenie návrhu uznesenia z pohľadu komplexnosti 

 
(Zúčastnení: K. Butkovská, M. Chrenko, V. Fabriciusová, Z. Guziová, L. Miňová)  

 

 Deň otvorených dverí v BR – Tento rok usporiadali verejné spoločenské podujatie BR 

Poľana,  BR Tatry, BR Slovenský Kras, BR Východné Karpaty. V rámci podujatia sa 

prezentovali subjekty pôsobiace v biosférických rezerváciách a ich spolupráca v zmysle 

plnenia LAP. Dni otvorených dverí sú komunikačným nástrojom nielen na prezentáciu 

jednotlivých biosférických rezervácií, ale aj na budovanie partnerstiev v regiónoch. 

 SV MAB a Ekonomická fakulta UMB – rozvinula spoluprácu v oblasti tvorby finančného plánu 

biosférických rezervácií. Pracovné rokovania prebehli v júni a v júli v roku 2019. Výsledkom 

rokovaní bolo vytvorenie odporúčaní pre finančné strategické plánovanie a príprava APVV 

projektu: „Biosférické rezervácie ako súčasť Agendy 2030“ (september, október)  

 

2.2 Medzinárodná úroveň: 

 Zástupcovia SV MAB sa zúčastnili medzinárodného stretnutia biosférických rezervácií 
EUROMAB 2019 v  Dubline -  1. – 5. 4.  2019 

 Účasť SV MAB na 31. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady Programu Človek a 
biosféra /ICC MAB/, ktoré sa konalo v dňoch 17.- 20.6.2019.21.9. 

 Účasť SV MAB na 40. zasadnutí  GK Paríž – 17. 11. – 21. 11. 2019 

3. Tvorba partnerstiev 

Budovanie partnerstiev s univerzitami 

 V zmysle tvorby spolupráce medzi SV MAB a jeho partnermi boli uzatvorené zmluvy o 
spolupráci, ktorých predmetom je spolupráca zmluvných strán pri aktivitách zameraných na 
výskumné a vzdelávacie aktivity v rámci Programu UNESCO Človek a biosféra. 

 V zmysle budovania spolupráce vo vedeckej činnosti bola nadviazaná spolupráca 
s Mendelovou univerzitou v Brne 

 Biosférické rezervácie vypracovali zoznam téz pre výskum 

 Zmluvy a tézy výskumu boli v roku 2019 zverejnené na webe chkopolana.sopsr.sk, www. 
chkopolana.eu 

 
  

Zmluvy a partnerstvá: 

 1. Katedra environmentálne ekológie PriF UK 

 2. Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta prírodných vied 
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 3. Technická univerzita vo Zvolene 

 4. Národné lesnícke centrum 

 5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied UMB 

 6. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 
 

 

4. Propagácia SV MAB  

 Príprava webu medzinárodne významných území (2 x pracovné stretnutie) 

 Propagácia na sociálnych sieťach a webovej stránke CHKO 

 Tvorba banerov biosférických rezervácií – v roku 2019 boli spracované banery v ANJ pre BR 

Tatry, Slovenský kras, Východné karpaty 

 BR Slovenský kras bol prihlásený medzinárodnej siete Cave MAB 

 Kampan ProudToShare – biosférické rezervácie sa zapojili do ďalšej oblasti kampane 

ProudtoShare UNESCO, kde vypracovali príklady dobrej praxe (Case Study) pri plnení cieľov  

 SV MAB sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí Slovenskej komisie UNESCO 

 Predsedníčka SV MAB sa zúčastnila Fóra partnerov UNESCO a prezentovala plnenie cieľov 

SDG v biosférických rezerváciách– 21. 5. 2019 

 

Finančná analýza a zhodnotenie  

 Vypracovanie rozpočtu biosférických rezervácií na rok 2020 

 Vypracovanie rozpočtu pre medzinárodne významné územia ako podklad pre uznesenie vlády 

SR 

 

 

Spracovali: Mgr. L. Miňová, Vladimíra Fabriciusová, PhD. 

 

 

 
 
Vo Zvolene  28.1.2020                                                Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. 
                                                                                             predsedníčka SV MAB 
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