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Výročná správa za rok 2012
Občianske združenie Pronatur je dobrovoľnou záujmovou
organizáciou osôb združených v zmysle zákona č. 83/1990
Zb. v platnom znení, ktorá bola založená v roku 2007 s cieľom
podporovať
ochranu
prírody
a životného
prostredia, trvaloudržateľný rozvoj spoločnosti s dôrazom na
vyvážený regionálny rozvoj, podpora marginalizovaných
skupín spoločenstva a podpora zdravého životného štýlu.

V
roku
2012
pokračovala
Občianskeho združenia Pronatur.

činnosť

OZ Pronatur zriadilo webovú stránku
združenia www.ozpronatur.sk. Na webovej
stránke informujeme o našej činnosti,
realizovaných a ukončených projektoch,
o našich partneroch.

OZ Pronatur pokračovalo v spolupráci so
Správou národného parku Muránska planina v projekte „Európska charta pre trvaloudržateľný
turizmus na Muránskej planine“. V nadväznosti na podanú žiadosť o udelenie ocenenia Európskej
charty (december 2011) sa v apríli 2012 uskutočnilaverifikačná návšteva z Europarc Federation. Na
jeseň 2012 bol NP Muránska planina slávnostne udelený certifikát „Európska charta pre
trvaloudržateľný cestovný ruch“ zo strany Europarc Federation.
OZ Pronatur pokračovalo v aktivitách zameraných na prehĺbenie teoretických znalostí v oblasti
ekosystémových služieb, ale aj ich praktickej aplikácie v praxi. V roku 2012 sme boli úspešní v získaní
zdrojov z Global Environmental Fund Small Grant Programme, United Nation Development
Programme (GEF SGP UNDP) na realizáciu projektu „Ekosystémové služby v chránených územiach“.
S realizáciou projektu sme začali v decembri 2012. Projekt je zameraný na vypracovanie metodiky na
hodnotenie ekosystémových služieb v podmienkach Slovenska a spracovanie prípadovej štúdie v NP
Muránska planina.
V roku 2012 prebiehala príprava projektu zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu „Príroda ľuďom –
ľudia prírode“, ktorý je zameraný na riadenie biosférických rezervácií na Slovensku a na hodnotenie
ekosystémových služieb turizmus a poľnohospodárstvo/lesníctvo. Projekt bude podaný v januári 2013.
OZ Pronatur sa podieľa na príprave 2.konferencie CNPA (Karpatská sústava chránených území),
ktorá sa uskutoční v apríli 2013 v Tatranskej Javorine. Spolu s organizáciou WWF-DCP Viedeň
a Štátnou ochranou prírody SR je OZ Pronatur hlavným spoluorganizátorom tohto podujatia
medzinárodného významu.
V príprave je aj projekt zameraný na geoinformatiku – priestorové spracovanie dát pre ekosystémové
služby.
OZ Pronatur naďalej spolupracuje na dobrovoľnej báze na realizácií aktivít, ktoré prispievajú
k napĺňaniu cieľov stanovených v zakladacej listine.
V hodnotenom období nedošlo k žiadnym zmenám v štatúte ani v zložení orgánov Občianskeho
združenia Pronatur.
Vo Zvolene, 29.3.2013
Ing. Zuzana Okániková
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