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inštitúcií: 
Čerpané financie: MVTS SAV - 3718 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2009 ÚKE SAV testoval vyuţ ívanie environmentálnych indikátorov v rámci 
environmentálnej politiky v SR. Testovali sa dva základné smery, a to:  vyuţ itie environmentálnych 
indikátorov v rámci agroenvironmentálnej politiky a vyuţ itie  indikátorov trvalo udrţ ateľného 
rozvoja v environmentálnej politike. Špecifikovali sa hlavné silné a slabé stránky vyuţ itia 
indikátorov a stanovili sa opatrenia na zlepšenie situácie.  Súčasťou  riešenia projektu bolo 
organizácia 2 workshopov  s hlavnými tvorcami environmentálnej politiky s cieľom identifikácie 
hlavných problémov  vo vyuţ ívaní/nevyuţ ívaní indikátorov v environmentálnej politike. Výsledky 
získané z hodnotenia na Slovensku budú porovnané s výsledkami získanými z prieskumu v 
ostatných krajinách EU.  
  
24.)  EuroMAB konferencia 2009, Pracujeme spolu - učíme sa spolu ( EuroMAB Conference 
2009, Doing together- learning together)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Kubáčková 
Trvanie projektu: 2.9.2008 / 30.11.2009 
Evidenčné číslo projektu: ERC/RSC/PP/08/EU2/SLO/L.786 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav krajinnej ekológie SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Francúzsko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV - 3054 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Cieľom konferencie  bolo prerokovať skúsenosti z ochrany biodiverzity v biosférických 
rezerváciách s cieľom ich trvalo udrţ ateľného rozvoja a poukázať na potrebu zapojenia lokálnych 
komunít do rozhodovacieho procesu v environmentálnej politike. Okrem plenárnych rokovaní s 
vyţ iadanými prednáškami  sa pracovalo v desiatich desaťčlenných skupinách. Pod vedením 
moderátorov skupiny predkladali svoje predstavy o pracovných krokoch, ktoré odsúhlasilo cestovnú 
mapu pre ďalšie obdobie manaţ ovania biosférických rezervácií. V rámci konferencie sa uskutočnili 
2 odborné exkurzie kde sa účastníci oboznámili s novozaloţ enými výskumnými plochami pre 
dlhodobý ekologický výskum na plochách postihnutých veternou kalamitou v r. 2004.  
  
25.) ASTRALE A - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s 
implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+ (ASTRALE A - Technical and 
administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and 
under the LIFE III programme)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 30.6.2009 
Evidenčné číslo projektu: 07.01.04.01./2008/S12.512307/MAR/E4 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ASTRALE GEIE - Torino 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

15  - Belgicko: 3, Nemecko: 3, Španielsko: 2, Francúzsko: 1, Veľká 
Británia: 2, Taliansko: 2, Litva: 2 

Čerpané financie: MVTS SAV - 3319 € 
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Dosiahnuté výsledky:  
Vypracovali sa hodnotiace správy pre Európsku komisiu (DG-Environment, LIFE Unit) na beţ iace 
projekty LIFE NAT v krajinách: Rumunsko, Slovenská republika, Česká republika a Maďarsko. 
Usmerňovali sa riešitelia projektov  tak,  aby ich realizacia bola na zaklade vedeckych poznatkov.  
  
26.) ASTRALE B - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s 
implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+ (ASTRALE B - Technical and 
administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and 
under the LIFE III programme)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.7.2009 / 30.6.2010 
Evidenčné číslo projektu: 07.010401/2009/SI.534923/MAR/E4 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ASTRALE GEIE - Torino 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

8  - Belgicko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká 
Británia: 1, Taliansko: 2, Lotyšsko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV - 3319 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vypracovali sa hodnotiace správy pre Európsku komisiu (DG-Environment, LIFE Unit) na beţ iace 
projekty LIFE NAT v krajinách: Rumunsko, Slovenská republika, Česká republika a Maďarsko. 
Usmerňovali sa riešitelia projektov  tak, aby ich realizacia bola na zaklade vedeckych poznatkov.  
  
27.) Výskumná sieť pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystému a vedomia (A Long-Term 
Biodiversity, Ecosystem and Awarness Research Network)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.4.2004 / 31.3.2009 
Evidenčné číslo projektu: GOCE-CT-2003-505298 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Centre for Ecology and Hydrology 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

21  - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Česko: 2, Nemecko: 1, Dánsko: 1, 
Španielsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 2, 
Maďarsko: 2, Taliansko: 2, Holandsko: 1, Nórsko: 1, Poľsko: 2, 
Rumunsko: 1, Švédsko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV - 1992 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Všetky aktivity a výsledky v záverečnom roku riešenia boli sumarizované vo všetkých 14 
pracovných balíkoch a súčasne boli pripravené podklady do záverečnej správy projektu ALTER-
Net.  Medzi najdôleţ itejšie výsledky v roku 2009 patrí finalizácia „LTER European book“.  
Prebehli prípravné práce v rámci úlohy “Multi-site experiment II”. 1.4.2009 na základe 
podpísaného dokumentu „Memorandum of understanding“ vstúpil ÚKE SAV do konzorcia 
európskych inštitúcií riešiacich otázky dlhodobého ekologického výskumu aj po skončení projektu 
Alter-NET.   
   
28.) Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 09 (European Topic Centre for 
Biological Diversity-09)  
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Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2009 
Evidenčné číslo projektu: 3333/B2005.EEA-ETC/BD 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Museum National d'Histoire Naturelle 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: MVTS SAV - 6639 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Hodnotila sa dostatočnost siete Natura 2000 v Českej republike, Poľsku a Slovensku, či  sú 
dostatočné pre ochranu druhov a biotopov medzinárodného významu. Výsledky hodnotenia boli 
predloţ ené Európskej komisii, DG Environment pre ďalšie rokovania s týmito krajinami.   
Ďalšou úlohou bolo pripomienkovanie správy EEA „Vulnerability to climate change and adaptation 
to water scarcity in the European Alps. Regional Case Studies.“   
  
29.) Hodnotenie trvalo udrţateľných vplyvov: Nástroje pre environmentálne, sociálne a 
ekonomické vplyvy multifunkčného vyuţ itia krajiny v Európskych regiónoch (Sustainability 
Impact Assessment: Tools for Environmetal,Social and Economic Effects of Multifunctional Land 
Use in European Regions)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.12.2004 / 31.5.2009 
Evidenčné číslo projektu: 003874-2 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Leibniz-Centre for Agricultural Landscape and Land Use Research 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

8  - Rakúsko: 1, Nemecko: 1, Dánsko: 1, Estónsko: 1, Fínsko: 1, 
Francúzsko: 1, Švajčiarsko: 1, Holandsko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV - 1660 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Finalizoval sa metodický postup pre hodnotenie významnosti vybraných environmentálnych 
indikátorov pre trvalú udrţ ateľnosť (TU). Islo o nasledovné indikátory: eróziu pôdy, záber pôdy 
(urbanizácia), obsah organického uhlíka v pôde, bilancia emisie (resp. pútania) CO2, náchylnosť na 
vznik lesných poţ iarov, obsah odumretej drevnej hmoty. Hodnotenie významnosti vybraných 
indikátorov je metodikou pre hodnotenie trvalej udrţ ateľnosti na regionálnej úrovni zaloţ enej na 
hodnotení funkcií krajiny.  
  
30.) Producentské organizácie sektoru ovocia a zeleniny v Európe (Producers Organisation 
Fruits and Vegetable Sector in Europe)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.12.2007 / 28.2.2009 
Evidenčné číslo projektu: 30EC-0159637/00-04 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Oreade-Bréche 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Francúzsko: 1 
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Čerpané financie: MVTS SAV - 664 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Na základe informácií z platobných agentúr Slovenskej a Českej republiky vypracovaná štúdia o 
miere intenzity intervencií vo veľkovýrobe ovocia a zeleniny a jej dôsledky pre ţ ivotné prostredie. 
Štúdia akceptovaná DG Agri, mala názov: Evaluation of measures regarding producer organisations 
in the fruit and vegetable sector.  
  
  
31.) NATURA PARTNER (NATURA PARTNER)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.9.2008 / 31.7.2009 
Evidenčné číslo projektu: 070307/2007/484411/MAR/B.2 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Alterra, Wageningen 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: MVTS SAV - 3884 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
V záverečnej správe boli hodnotené a porovnané prístupy k budovaniu siete NATURA v 
jednotlivých európskych krajinách. Záverečná správa bola zaslaná na odsúhlasenie odboru 
ţ ivotného prostredia (DG Environment) pri Európskej komisii. Záverečná správa ma poslúţ iť 
Európskej komisii pri vytváraní nových komunikačných nástrojov za účelom aktívnejšieho 
zapojenia dotknutých subjektov do starostlivosti o lokality Natura 2000.  
   
32.) Príprava a tvorba stratégie EÚ o ochrane biodiverzity (Developing the EU Biodiversity 
Strategy)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.1.2006 / 31.10.2009 
Evidenčné číslo projektu: GOCE 036847 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Magyar Tudományos Akadémia, Okologiai es Botanikai Intézet 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

12  - Rakúsko: 1, Bulharsko: 1, Česko: 1, Nemecko: 2, Španielsko: 1, 
Fínsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Poľsko: 1, Portugalsko: 1, 
Rumunsko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV - 1494 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci projektu sa pracovníci ÚKE SAV sa zúčastnili elektronickej diskusie o výzvach 7. RP EK, 
pripravovaných pre najbliţ šie obdobie. V predsedníckych krajinách (Pruhonice - Česko a Visby - 
Švédsko) sa podieľali počas riadnych mítingov na odbornej diskusii a príprave textu odporučení, 
ktoré sa týkajú stratégie výskumu biodiverzity v Európskej únii.   
  
33.) LIFEWATCH (LIFEWATCH)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.2.2008 / 31.12.2012 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

90 

Evidenčné číslo projektu: 211372 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: University of Amsterdam 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

6  - Nemecko: 1, Španielsko: 1, Veľká Británia: 2, Holandsko: 1, 
Nórsko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV - 664 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vykonala sa  inventarizácia a vyhodnotenie systému výskumných staníc, ktoré sa  zaoberajú 
biodiverzitou. Vyhodnotila sa vhodnosť pouţ itých metód s ohľadom na dlhodobý ekologický 
výskum. Identifikovali a vyhodnotili sa databázy a údaje,  zistila a vyhodnotila sa ich kvalita, 
prístupnosť a podmienky, za ktorých moţ no databázu získať.   
Skontaktovali sa osoby zodpovedné za ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructures – Európske strategické fórum pre infraštruktúru výskumu) na Ministerstve školstva 
SR, ktorí poskytli informácie o rozhodovacom procese v záleţ itostiach infraštruktúry výskumu. 
Uskutočnili sa konzultácie o vede a politike v záleţ itostiach  ochrany biodiverzity  
  
34.) Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informačného systému v 
povodí Ipľa (Developed of IT-based unified environment monitoring system in the catchmen are of 
Ipoly)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Július Oszlányi 
Trvanie projektu: 1.10.2009 / 30.9.2010 
Evidenčné číslo projektu: HUSK0801/2.1.2/162 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi FelügyelŊség 

Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Maďarsko: 1, Slovensko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV - 1660 € 
  
Dosiahnuté výsledky:  
Projekt sa začal riešiť 1.11.2009, výsledky zatiaľ nie sú .   
 
 


