


Pozývame vás na seminár organizovaný v rámci projektu Zabezpečenie starostlivosti 
o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach 
a budovanie kapacít, podporeného z Operačného programu Životné prostredie 
a v rámci Programu práce Karpatskej iniciatívy pre mokrade. 

Seminár je sprievodným podujatím 17. ročníka medzinárodného festivalu fi lmov 
o životnom prostredí ENVIROFILM 2011 a koná sa pri príležitosti 40. výročia 
Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) s pripomenutím si 10. výročia Štátnej 
ochrany prírody Slovenskej republiky. 

Organizátorom seminára je Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a Karpatská 
iniciatíva pre mokrade (CWI) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR 
(MŽP SR), Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Daphne - Inštitútom 
aplikovanej ekológie. 

Cieľom seminára je pripomenúť si významné medzníky pri ochrane mokradí 
na medzinárodnej, regionálnej i národnej úrovni, prediskutovať metodické prístupy 
pri mapovaní mokradí a pri plánovaní starostlivosti o mokraďové chránené územia 
a vymeniť si skúsenosti v týchto oblastiach s inými krajinami. 

Vítané sú príspevky hodnotiace skúsenosti z programov a projektov zameraných 
na inventarizáciu mokradí, vypracovávanie programov starostlivosti o významné 
mokraďové územia a spracovanie zásad manažmentu rôznych typov mokradí.

Očakávaným výsledkom seminára bude príprava modelu inventarizácie mokradí 
v karpatskom regióne, odporúčania manažmentových techník a prístupov 
k harmonizovaným manažmentovým plánom predovšetkým v cezhraničných 
mokradiach.

PREDBEŽNÝ PROGRAM A OBSAH SEMINÁRA 

19.05.2011 (štvrtok)

Registrácia, otvorenie seminára
Úvodné prezentácie:
• 40 rokov Dohovoru o mokradiach a súvisiace európske smernice na ochranu 

biodiverzity
• Lesy a voda – Medzinárodný rok lesov a ochrana mokradí
• Úloha Karpatskej iniciatívy pre mokrade pri harmonizácii výskumov 
 a starostlivosti o mokrade v Karpatoch

1. blok: Inventarizácia mokradí
• Úvodná prezentácia
• Metodické prístupy k mapovaniu mokradí
• Diskusia

2. blok: Manažment mokradí
• Metodické prístupy k manažmentovému plánovaniu mokraďových lokalít 
• Príklady manažmentových zásad pre niektoré typy mokraďových biotopov
• Diskusia

3. blok: Desať rokov Štátnej ochrany prírody SR pri ochrane mokradí
• História ŠOP SR a výsledky 
• Budúcnosť ŠOP SR a perspektívy pri ochrane mokradí



20.5.2011 (piatok)

Workshop:
• Príklady manažmentových plánov mokraďových lokalít medzinárodného významu 

v Karpatoch

Zhrnutie a závery
Ukončenie seminára 
Prípadná účasť na premietaní fi lmov ENVIROFILM 2011

PRIHLÁŠKY

Na seminár sa pozývajú predovšetkým profesionáli v ochrane prírody a experti 
venujúci sa inventarizácii mokradí, starostlivosti o chránené územia a spôsobom 
manažmentu rôznych typov mokradí.

Rokovacím jazykom počas seminára bude slovenčina a angličtina so simultánnym 
tlmočením do obidvoch jazykov. 
Účastníci môžu prihlásiť ústnu prezentáciu alebo poster.

Organizátori poskytnú účastníkom stravu a ubytovanie počas seminára. Cestovné 
náklady si hradia účastníci. 
Prihláška je záväzná a nenastúpené rezervácie budú faktúrované príslušnému 
pracovisku. 

TERMÍNY

Registrácia: 20. marec 2011 
Zaslanie abstraktov: 15. apríl 2011
Finálny program: 30. apríl 2011

ORGANIZÁTORI

Ing. Alena Grešková – Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
RNDr. Ján Kadlečík, Ing. Tereza Thompson – Karpatská iniciatíva pre mokrade
    (Carpathian Wetland Initiative) a Štátna ochrana prírody SR 
RNDr. Jana Janecová – MŽP SR 
Ing.Dagmar Rajčanová – SAŽP Banská Bystrica

KONTAKTY

Ing. Tereza Thompson
Štátna ochrana prírody SR 
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4722033
Mobile: +421 917 631004
Fax: +421 48 4722036
E-mail: tereza.thompson@sopsr.sk


