
Organizačné pokyny a informácie pre účastníkov 

 

Cieľová skupina: osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti 
ochrany prírody a krajiny 
 
Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie s maturitou 
 
Forma záverečnej skúšky: písomný test, ktorého obsahom budú témy 
prezentované v rámci vzdelávacieho programu. Získanie Osvedčenia 
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 
je podmienené účasťou na záverečnej skúške, ktorá sa bude konať 
najneskôr do 15 dní od ukončenia vzdelávania.  

 
Termín konania vzdelávania:  12. – 13. apríl 2022 
 
Miesto konania vzdelávania:  Slovenská agentúra životného prostredia  
   Tajovského 28  
   975 90 Banská Bystrica 
 
Termín skúšky: 28. apríl 2022 
 
Finančné zabezpečenie: vložné sa na vzdelávací program neplatí. 
Bezplatná účasť na akreditovanom vzdelávaní je však podmienená 
absolvovaním záverečnej skúšky. 
Cestovné, ubytovacie a stravné náklady účastníka hradí vysielajúca 
organizácia, resp. účastník sám! Organizátor zabezpečí občerstvenie. 
 

Záväzná prihláška: k pozvánke je priložená záväzná prihláška, ktorú je 
potrebné poslať najneskôr do 7. apríla 2022 vrátane na e-mailovú adresu: 
opak@sazp.sk 
 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Lucia Šávoltová 
Tel.: 048/4374 194 
e-mail: opak@sazp.sk 
www.sazp.sk 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
 
 
 

Pozvánka 
 

na program akreditovaného vzdelávania 

 
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), 

biodiverzita a ekosystémové služby 
 

 
 

12. – 13. apríl 2022 
Banská Bystrica 

 

 

 
 

Vzdelávací program Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny je akreditovaný 
 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 
 
 
 

mailto:opak@sazp.sk


Program 
 

Utorok, 12. 04. 2022 
 
 9.00  –  9.15  Registrácia a otvorenie vzdelávania 
 
9.15 – 10.45  Ochrana prírody a biodiverzity v medzinárodnom a EÚ  
                      kontexte 

• Dohovor o biologickej diverzite (CBD) 

• Prepojenie na dohovor o zmene klímy a o dezertifikácii 

• Tzv. Rio dohovory – mechanizmy ich implementácie 
 RNDr. Eva Viestová, PhD. 

 
10.45 – 11.00   Prestávka 
 
11.00 – 12.30   Ochrana prírody a biodiverzity v medzinárodnom a EÚ  
                         kontexte  

• Ďalšie medzinárodné biodiverzitne orientované dohovory 

• Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu 
a ekosystémové služby (IPBES) 

• Mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb (MAES) 
 RNDr. Eva Viestová, PhD. 

                                    
12.30 – 13.30   Prestávka na obed 
 
13.30 – 15.00   Ochrana prírody a biodiverzity v medzinárodnom a EÚ  
                         kontexte  

• Mainstreaming/včlenenie biodiverzity do iných sektorov 

• Globálny biodiverzitný rámec do roku 2030 

• EÚ stratégia pre ochranu biodiverzity do roku 2030, ochrana prírody 
a sústava Natura 2000  

• Prepojenie na nové politiky EÚ do roku 2030 

• Integrované financovanie ochrany prírody a biodiverzity, ďalšie 
politiky a legislatíva EÚ 

   RNDr. Eva Viestová, PhD. 
 
 

15.00 – 15.15   Prestávka 
 
 
 

 
 

15.15 – 16.45   Ochrana prírody a biodiverzity na Slovensku            

• Národná stratégia a akčný plán pre biodiverzitu 

• Prepojenie do iných sektorov a sektorových politík 

• Financovanie, projekty, organizácie a inštitúcie 

• Praktické cvičenie 
     RNDr. Eva Viestová, PhD.
                                             

 

Streda, 13. 04. 2022 
 
8.30 – 10.00   Úvod do problematiky CITES 

• Medzinárodný rámec, CITES a EÚ, právne predpisy 

• Základné definície a pojmy, orgány CITES 
                  Mgr. Silvia Rusnáková 

10.00 – 10.15  Prestávka 
 
10.15 – 11.45  Dovoz, vývoz a opätovný vývoz, komerčná činnosť  

 a premiestnenie 

• Základné pravidlá, výnimky, doklady 

        Mgr. Silvia Rusnáková 

11.45 – 12.45   Prestávka na obed 

 

12.45 – 14.15   Národné právne predpisy CITES 

• Zákon č. 15/2005 Z. z. a vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z. 

• Preukazovanie pôvodu, evidencia, označovanie, kompetencie, 
sankcie, správa majetku štátu 

                                                           Mgr. Silvia Rusnáková 
14.15 – 14.30   Prestávka 
 
14.30 – 16.00   Orientácia v prílohách A – D, praktické cvičenia 

• Práca s prílohami A – D 

• Práca s dokladmi (povolenia, certifikáty, národné doklady) – platnosť, 
falšovanie 

              Mgr. Silvia Rusnáková 
 
16.00 – 16.15   Ukončenie vzdelávania 
 
 

 *Zmena programu vyhradená! 


