
Seminár „Ekosystémové služby – ich mapovanie a hodnotenie na Slovensku“ 

(14. máj 2014, 9:00 – 16:00 hod, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava) 
 

Program 
 

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia SR – Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny 

Cieľ seminára: Získanie prehľadu o činnosti inštitúcií aktívnych v problematike ekosystémových 

služieb na Slovensku a diskusia k návrhu ďalšieho postupu pri mapovaní a hodnotení 

ekosystémov a ich služieb 
 

Program: 

9,00 –  9,30  Registrácia 

9,30 – 13,00 Prezentácie (180 min) s prestávkou (11,00 – 11,30) 

Prezentácie (15 min) 

o Rastislav Rybanič, Adriana Kušíková, Jana Durkošová (MŽP SR, Sekcia ochrany prírody 

a tvorby krajiny): Ekosystémové služby, proces mapovania a hodnotenia 

ekosystémových služieb v Slovenskej republike 

o Branislav Olah (Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo 

Zvolene): Slovenský koncept k ekosystémovým službám na základe požiadaviek 

Stratégie EÚ pre biodiverzitu do r. 2020 

o Tatiana Kluvánková-Oravská, Veronika Chobotová (CE SPECTRA: Ústav ekológie lesa 

SAV a Slovenská technická univerzita): Ekosystémové služby: Cesta k udržateľnosti?    

o Matej Schwarz (Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav): Potenciál 

využitia platieb za ekosystémové služby v ochrane prírody 

o Jana Špulerová, Róbert Kanka, Zita Izakovičová (Ústav krajinnej ekológie SAV): 

Funkcie a služby ekosystémov kultúrnej krajiny Slovenska – ich percepcia a hodnotenie 

v rámci slovenských a európskych projektov 

o Michal Sviček (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava): Projekty 

orientované na ekosystémové služby v koordinácii NPPC – VÚPOP 

o Radoslav Bujnovský (Výskumný ústav vodného hospodárstva): Hodnotenie služieb vody 

a vodných ekosystémov v kontexte Rámcovej smernice o vode 

o David Vačkář (CZECH Globe, ČR): Proces mapovania a hodnotenia ekosystémových 

služieb v Českej republike 

o Marek Žiačik (SAŽP): Návrh na vytvorenie katalógu dátových zdrojov a analýza 

existujúcich štruktúr dát pre hodnotenie stavu ekosystémov, ich služieb (ESS)  a prípravu 

ekosystémového účtovníctva (ESÚ) 

o Radoslav Považan (OZ Pronatur): Ekosystémové služby v chránených územiach – NP 

Muránska planina (GEF SGP/UNDP) 

13,00 – 14,30 Obed 

14,30 – 16,00 Panelová diskusia a návrh ďalšieho postupu 

Panelová diskusia: 

- Mgr. Rybanič Rastislav, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny, 

Ministerstvo životného prostredia SR – moderovanie, 

- Ing. Matej Schwarz, Národné lesnícke centrum vo Zvolene 

- Ing. Michal Sviček CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava 

- RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV 

- Doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD., CE SPECTRA: Ústav ekológie lesa SAV 

a Slovenská technická univerzita 

- doc. Ing. Branislav Olah, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická 

univerzita vo Zvolene 

- Ing. Radoslav Bujnovský, Výskumný ústav vodného hospodárstva 

- Mgr. David Vačkář, PhD., Centrum výzkumu globální změny, CzechGlobe, Akademie 

věd České republiky, Česká republika 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cetip.sk%2F%3Fpage_id%3D270&ei=QVJnU6a0OuOV0QX6woCAAg&usg=AFQjCNHDtNsKmGwGku0edun0rqMFN_sbIA&bvm=bv.65788261,d.bGQ

