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Zúčastnení 

Národní (SK) partneri 

projektu 

Centralparks 

Podujatie  Dátum a miesto 

19.11.2019, pracovisko ŠOP SR, 

Horná Strieborná 22, Banská Bystrica 

Koordinačné 

stretnutie k 

implementácii 

projektu Centralparks 

 

Zodpovedná osoba 

Dr. J. Kadlečík 

 

Zapísala 

Dr. D. Kaisová 

Program: 

- Privítanie, predstavenie účastníkov  

- Prezentácia k projektu Centralparks a jeho tematických pracovných balíčkov (WPT) 

- WPT 1 – rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v druhej 

perióde projektu 

- WPT 3 – rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v druhej 

perióde projektu 

- Diskusia o zapojení správ NP a CHKO do projektu, predovšetkým pri aktivite A.T1.5 

- Finančná stránka projektu 

- Návrh harmonogramu implementácie WPT v druhej perióde projektu 
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Účastníci 

Meno Organizácia Ospravedlnení Organizácia 

Milan Boroš Správa NP Muránska 

planina 

Marta Mútňanová R-ŠOP SR 

Peter Baláž R-ŠOP SR Andrea Lešová R-ŠOP SR 

Eva Belanová Správa CHKO Cerová 

vrchovina 

Ján Černecký R-ŠOP SR 

Zuzana Okániková OZ Pronatur Libor Ulrych R-ŠOP SR 

Dominika Kaisová R-ŠOP SR Ján Kilík S-NP Slovenský kras 

Zuzana Švantnerová R-ŠOP SR   

Vladimíra 

Fabriciusová 

Správa CHKO Poľana   

Radoslav Považan OZ Pronatur   

Ján Kadlečík R-ŠOP SR   

 

Priebeh stretnutia 

Privítanie a predstavenie účastníkov 

Stretnutie bolo otvorené Jánom Kadlečíkom, R-ŠOP SR, ktorý v krátkosti priblížil hlavnú podstatu 

projektu Centralparks zúčastneným expertom. Zdôraznil dôležitosť ochrany biodiverzity, ako 

i cezhraničnej spolupráce pri jej ochrane.  

 

Prezentácia k projektu Centralparks 

Dominika Kaisová, R-ŠOP SR, v prezentácii informovala o projekte, jeho cieľoch a hlavných 

výstupoch (8 stratégií a akčných plánov, 3 nástroje, 1 pilotná akcia, 2 školenia), ktoré budú 

vyvinuté alebo implementované za účelom ochrany a udržateľného využívania prírodného 

dedičstva a zdrojov Karpát. Predstavených bolo 8 projektových partnerov zo 7 krajín, z čoho zo 
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SR sú dvaja zástupcovia, Štátna ochrana prírody SR a OZ Pronatur, ako aj 8 asociovaných 

partnerov z 8 krajín, pričom za SR je asociovaným partnerom Ministerstvo životného prostredia. 

Ďalej boli predstavené jednotlivé balíčky projektu (WPT), s ich cieľmi a plánom úloh pre druhú 

periódu projektu. Pri WPT 3 boli predstavené dva už vypracované a predložené výstupy, a to 

D.T3.1.1 – State of the art/Gap analysis a D.T3.1.2 – Roadmap for engagement of national and 

regional expert stakeholders in CE Target Countries, ktoré budú základom/zakomponované pri 

prácach na D.T3.1.3 – The Carpathian Ecosystem Services Toolkit. 

  

WPT 1 – Rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v 

druhej perióde projektu  

Zuzana Okániková z OZ Pronatur informovala o stave rozpracovania rešerše, ktorá bola 

stanovená v rámci úloh vyplývajúcich z prvého stretnutia pracovnej skupiny (TTTF) pre 

komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami v Poľsku (nominovaným 

zástupcom ŠOP SR v TTTF je Vladimíra Fabriciusová). Z. Okániková predstavila návrh rešerše, 

ktorý obsahuje prehľad stratégií, plánov, koncepcií, ktoré sa zaoberajú komunikáciou medzi 

chránenými územiami a miestnymi komunitami. Ďalšou časťou má byť prehľad  dobrých a zlých 

príkladov z praxe zameraných na komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi 

komunitami. V tomto bode sa Z. Okániková obrátila na zúčastnených s prosbou o návrhy  dobrých 

a zlých príkladov z praxe. 

V rámci TTTF pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu je taktiež potrebné vypracovať rešerš, 

pripojiť príklady  dobrých a zlých príkladov z praxe a analýzu stakeholdrov (zástupcom ŠOP SR 

v TTTF je D. Kaisová). Tieto úlohy boli taktiež stanovené na prvom stretnutí TTTF pre rozvoj 

miestneho udržateľného turizmu v Poľsku. Z. Okániková informovala, že návrh je vypracovaný 

a ak by mal niekto záujem, môže ho doplniť o ďalšie relevantné informácie. Ako pilotné územie 

bol zvolený región Gemera. Taktiež vyzvala zúčastnených o predloženie návrhov  dobrých a zlých 

príkladov z praxe, ktoré sa týkajú rozvoja miestneho udržateľného turizmu. V. Fabriciusová 

navrhla prizvať k práci na tejto aktivite aj Správu slovenských jaskýň. 

Za vypracovanie rešerše v rámci TTTF pre ochranu biodiverzity a krajiny je zodpovedný Ján 

Kadlečík, ktorý informoval o štádiu rozpracovanosti danej rešerše. Ďalšou časťou má byť 

prehľad  dobrých a zlých príkladov z praxe zameraných na ochranu biodiverzity a krajiny. Úlohy 

boli stanovené na prvom stretnutí TTTF pre ochranu biodiverzity a krajiny, ktoré sa konalo na 

Slovensku. 
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Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie Príručky (guidelines) pre komunikáciu medzi 

chránenými územiami a miestnymi komunitami: 

 Zaslanie návrhu rešerše na pripomienkovanie (Z. Okániková, 20. novembra 2019)  

 Spracovanie finálnej verzie rešerše (Z. Okániková, do 26. novembra 2019) 

 Zaslanie návrhu dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, 20. novembra 2019) 

 Finálne spracovanie dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, do 26. novembra 2019) 

 Konzultácie a spoločná práca na príprave štruktúry a obsahu Gudelines (do 15. decembra 

2019) resp. podľa inštrukcií vedúceho partnera pre pracovný balíček 

 Práca na Guidelines (od 15. decembra 2019) 

Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie stratégie pre rozvoj miestneho 

udržateľného turizmu založeného na prírodnom/kultúrnom dedičstve: 

 Zaslanie návrhu rešerše na pripomienkovanie (Z. Okániková, 20. novembra 2019)  

 Kontaktovanie expertov zo Správy slovenských jaskýň pre činnosť v rámci aktivity A.T1.2 

(J. Kadlečík, Z. Okániková, 22. novembra 2019) Spracovanie finálnej verzie rešerše (Z. 

Okániková, 25. novembra 2019)  

 Zaslanie návrhu dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, 20. novembra 2019) 

 Finálne spracovanie dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, do 26. novembra 2019) 

 Konzultácie a spoločná práca na príprave štruktúry a obsahu stratégie (do 15. decembra 

2019) resp. podľa inštrukcií vedúceho partnera pracovného balíčka  

 Práca na stratégii (od 15. decembra 2019) 

 

Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie stratégie pre zvýšenie ochrany biodiverzity 

a krajiny: 

 Spracovanie finálnej verzie rešerše (do 30. novembra 2019) 

 Konzultácie a spoločná práca na príprave štruktúry a obsahu stratégie (od 1. decembra 

2019) 

 

Ďalšie čiastkové kroky a plán úloh budú dohodnuté v decembri 2019, v závislosti od napredovania 

prác expertov v predchádzajúcej fáze. 
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Všetky rešerše z 3 TTTF majú byť následne zaslané PP4 (Združenie Ekopsychologia, PL) pre ich 

kompletizáciu a ich následnú distribúciu všetkým projektovým partnerom (PP). 

 

WPT 3 – Rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v 

druhej perióde projektu 

Radoslav Považan z OZ Pronatur informoval o vypracovaných dokumentoch, a to D.T3.1.1 – State 

of the art/Gap analysis a D.T3.1.2 – Roadmap for engagement of national and regional expert 

stakeholders in CE Target Countries, ktoré budú zakomponované pri prácach na D.T3.1.3 – The 

Carpathian Ecosystem Services Toolkit. Informoval o plánovaných prácach na Carpathian 

Ecosystem Services Toolkit, ktorý vychádza z kanadského vzoru upraveného na karpatské 

podmienky a z Katalógu ekosystémových služieb SR. Spomenul taktiež stav rozpracovanosti 

prvotného náčrtu štruktúry tohto nástroja.  

 

Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie Karpatského nástroja na hodnotenie 

ekosystémových služieb (CEST): 

• Rozpracovanie štruktúry CEST a zaslanie členom pracovnej skupiny na konzultáciu (R. 

Považan, J. Černecký, J. Kadlečík, 20. novembra 2019) 

• Komentovanie a schvaľovanie navrhnutej štruktúry členmi TTTF, určenie koordinátorov 

kapitol (v rámci členov pracovnej skupiny) (15. decembra 2019) 

• Rozpracovanie textových častí (2020) 

• Prvé predbežné výsledky a draft (marec 2020) 

 

Diskusia o zapojení správ NP a CHKO do projektu, predovšetkým pri 

ativite A.T1.5 

Zuzana Okániková informovala zúčastnených zástupcov NP a CHKO o plánovanej pilotnej 

implementácii Stratégie rozvoja miestneho udržateľného turizmu založeného na prírodných 

a kultúrnych hodnotách v oblasti regiónu Gemer, kam spadajú časti kompetenčných území Správ 

NP Slovenský kras, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina. Zástupcovia Správ NP 

Muránska planina (Milan Boroš), CHKO BR Poľana (Vladimíra Fabriciusová) a CHKO Cerová 

vrchovina (Eva Belanová) sa zúčastnili stretnutia. Zástupca S-NP Slovenský kras – Ján Kilík sa zo 



 

 

 

Page 6 

 

stretnutia ospravedlnil. Požiadala zástupcov správ NP a CHKO o spoluprácu pri poskytovaní 

údajov a pomoc pri implementácii stratégie v ďalších fázach projektu. Cieľom je, aby stratégia 

pomohla v rozvoji udržateľného turizmu v regióne Gemer a tým i socioekonomickému rozvoju 

oblasti. V. Fabriciusová zdieľala svoje skúsenosti z CHKO BR Poľana na príklade chovu oviec 

a pridružených výrobných činností, ktoré majú potenciál pomôcť miestnemu socioekonomickému 

rozvoju regiónu. 

 

Finančná stránka projektu 

Zuzana Švantnerová a Ján Kadlečík, R-ŠOP SR, informovali o nedostatočnom čerpaní financií 

projektu, čiastočne spôsobenom neúčasťou zástupcov ŠOP SR na niektorých pracovných cestách 

do zahraničia. Je možnosť a potreba zapojenia expertov, ktorí nie sú súčasťou žiadnej TTTF, 

pripojiť sa k týmto expertným skupinám aj zo správ NP a CHKO.  

 

Návrh harmonogramu implementácie WPT v druhej perióde projektu 

Na základe prerokovaných úloh a termínov bude spracovaný harmonogram implementácie 

projektu v druhej perióde, ktorý bude zaslaný vedúcemu partnerovi projektu do 10.12.2019. 
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