(Časť I)
- preklad neprešiel jazykovou úpravou
1. Úvod

1.1 – Zmluvný štát
Potvrdiť

Aktualizovať

Váš komentár:

1.2 – Dátum ratifikácie /pristúpenia/prijatia Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
Potvrdiť

Aktualizovať

Váš komentár:

1.3 – Subjekty zapojené do prípravy tejto časti periodickej správy
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
1.3.1

Vládne inštitúcie zodpovedné za kultúrne a prírodné dedičstvo

1.3.2

Národná komisia pre UNESCO

1.3.3

Manažéri/koordinátori lokality svetového dedičstva

1.3.4

Mimovládne organizácie

1.3.5

ICOMOS International

1.3.6

IUCN International

1.3.7

ICCROM

1.3.8

ICOMOS Slovensko

1.3.9

IUCN Slovensko

1.3.1
0

Externí odborníci

1.3.1
1

Darcovia

1.3.1
2

Iní

1.4 – Primárny vládny orgán(y) zodpovedný za implementáciu Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
Potvrdiť

Aktualizovať

Váš komentár:

1.5 – Iná kľúčová inštitúcia(e) zodpovedná za identifikáciu, ochranu, zachovanie a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva

Organizácia
Internetová adresa
Zodpovedná osoba
Funkcia
Adresa
Telefónne číslo
Fax č.
E-mail
Pôsobnosť (národná, regionálna, miestna)
Doména (kultúrne, prírodné)

1.6 - Komentáre

2. Inventáre/zoznamy/registre pre kultúrne a prírodné dedičstvo
2.1 – Ak zmluvný štát zaviedol inventáre/zoznamy/registre kultúrneho dedičstva, na akej úrovni(iach) sa zostavujú a aký je ich
aktuálny stav?

Aktuálny
stav

0 Nevzťahuje
sa

1 Nie je zavedený
žiadny proces
inventarizácie

2.1.1

Národný

2.1.2

Regionálny/provinčný/štátny

2.1.3

Miestny

2.1.4

Iné (prosím, uveďte podrobnosti v 2.7)

2 Proces
inventarizácie začal

3 Pokročilý proces
inventarizácie

4 Inventarizácia je
skompletizovaná alebo priebežne
aktualizovaná

2,2 – Ak zmluvný štát zaviedol inventáre/zoznamy/registre prírodného dedičstva, na akej úrovni(iach) sa zostavujú a aký je ich
aktuálny stav?

Aktuálny
stav

0 Nevzťahuje
sa

1 Nie je zavedený
žiadny proces

2 Proces
inventarizácie začal

3 Pokročilý proces
inventarizácie

4 Inventarizácia je
skompletizovaná alebo priebežne

inventarizácie
2.2.1

Národný

2.2.2

Regionálny/provinčný/štátny

2.2.3

Miestny

2.2.4

Iné (prosím, uveďte podrobnosti v 2.7)

aktualizovaná

2.3 – Postačujú inventáre/zoznamy/registre na zachytenie diverzity kultúrneho a prírodného dedičstva v zmluvnom štáte?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
2.3.1

Neboli vytvorené žiadne inventáre/zoznamy/registre pre kultúrne a prírodné dedičstvo.

2.3.2

Inventáre/zoznamy/registre nepostačujú na zachytenie diverzity kultúrneho a prírodného dedičstva.

2.3.3

Inventáre/zoznamy/registre čiastočne postačujú na zachytenie diverzity kultúrneho a prírodného dedičstva.

2.3.4

Inventáre/zoznamy/registre plne zachytávajú diverzitu kultúrneho a prírodného dedičstva.

2.4 - Používajú sa inventáre/zoznamy/registre na ochranu identifikovaného kultúrneho dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
2.4.1

Neboli vytvorené žiadne inventáre/zoznamy/registre pre kultúrne dedičstvo.

2.4.2

Inventáre/zoznamy/registre sa aktívne nevyužívajú na ochranu kultúrneho dedičstva.

2.4.3

Inventáre/zoznamy/registre sa niekedy používajú na ochranu kultúrneho dedičstva.

2.4.4

Inventáre/zoznamy/registre sa často používajú na ochranu kultúrneho dedičstva.

2.5 - Používajú sa inventáre/zoznamy/registre na ochranu identifikovaného prírodného dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
2.5.1

Neboli vytvorené žiadne inventáre/zoznamy/registre pre prírodné dedičstvo.

2.5.2

Inventáre/zoznamy/registre sa aktívne nevyužívajú na ochranu prírodného dedičstva.

2.5.3

Inventáre/zoznamy/registre sa niekedy používajú na ochranu prírodného dedičstva.

2.5.4

Inventáre/zoznamy/registre sa často používajú na ochranu prírodného dedičstva.

2,6 - Používajú sa inventáre/zoznamy/registre na určenie lokalít pre Predbežný zoznam?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
2.6.1

Neboli vytvorené žiadne inventáre/zoznamy/registre pre kultúrne a prírodné dedičstvo.

2.6.2

Inventáre/zoznamy/registre sa aktívne nevyužívajú na určenie lokalít, ktoré sa zaradia na Predbežný
zoznam.

2.6.3

Inventáre/zoznamy/registre sa niekedy používajú na určenie potenciálnych lokalít svetového dedičstva.

2.6.4

Inventáre/zoznamy/registre sa často používajú na určenie potenciálnych lokalít svetového dedičstva.

2.7 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa inventárov/zoznamov/registrov kultúrneho a prírodného dedičstva (otázky
2.1 až 2.6)

3. Predbežný zoznam
3.1 – Vo vzťahu k vášmu Predbežnému zoznamu prosím uveďte, pokiaľ je to len možné, potenciálny harmonogram pre budúce
nominácie na Zoznam svetového dedičstva v najbližších šiestich rokoch.

Názov lokality
Očakávaný rok nominácie (ak je známy)

3.2 – Používate v procese prípravy vášho predbežného zoznamu niektorý z nasledujúcich nástrojov k predbežnému posúdeniu
prípadnej jedinečnej svetovej hodnoty?

Analýza medzier: ICOMOS - Zoznam svetového dedičstva - Zaplňovanie medzier – Akčný plán
IUCN - Zoznam svetového dedičstva: Budúce priority pre dôveryhodný a úplný zoznam prírodných a zmiešaných
lokalít (dokument WHC-04/28.COM/INF.13B)
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
3.2.1

Tematické štúdie ICOMOS

3.2.2

Tematické štúdie IUCN

3.2.3

Zaplňovanie medzier – Akčný plán ICOMOS pre budúcnosť, Analýza medzier vykonaná IUCN

3.2.4

Stretnutia pre harmonizáciu Predbežných zoznamov vo vašom regióne

3.2.5

Globálna stratégia UNESCO pre reprezentatívny, vyvážený a dôveryhodný Zoznam svetového dedičstva

3.2.6

Iná globálna komparatívna analýza

3.2.7

Iné (prosím, uveďte podrobnosti v 3.7)

3.2.8

Nič z uvedeného

3.3 – Prosím, vyhodnoťte úroveň zapojenia nasledujúcich subjektov (ak je to použiteľné) do prípravy Predbežného zoznamu

Hodnotenie na 4 bodovej
stupnici

0 Nevzťahuje sa

3.3.1

Národná vládna inštitúcia(ie)

3.3.2

Regionálna/provinčná štátna správa

3.3.3

Miestna samospráva(y)

3.3.4

Iné štátne rezorty

3.3.5

Národná komisia pre UNESCO

1 Žiadne zapojenie

2 Slabé

3
Uspokoji
vé

4 Dobré

3.3.6

Miestne úrady v rámci lokality alebo v jej blízkosti

3.3.7

Miestne komunity/občania

3.3.8

Pôvodní obyvatelia

3.3.9

Vlastníci pôdy

3.3.1
0

Miestne priemyselné podniky

3.3.1
1

Mimovládna organizácia(e)

3.3.1
2

Konzultanti/experti

3.3.1
3

Manažér(i)/koordinátor(i) lokality

3.4 – Bol orgán(y) uvedený v otázke 1.4 zodpovedný za schválenie a predloženie Predbežného zoznamu?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
3.4.1

Áno

3.4.2

Nie

3.5 – Ak nie, ktorý orgán(y) je zodpovedný za schválenie a predloženie Predbežného zoznamu?

Organizácia
Internetová adresa
Zodpovedná osoba
Funkcia
Adresa
Telefónne číslo
Fax č.
E-mail
Doména (kultúrne, prírodné)

3.6 – Zamýšľate aktualizovať váš Predbežný zoznam počas nasledujúcich šiestich rokov?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
3.6.1

Áno

3.6.2

Nie

3.7 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa Predbežného zoznamu (otázky 3.1 až 3.7)

4. Návrhy na zápis
4.1 – Lokalita
Identifikač
né číslo

Názov

Dátum predloženia

Potvrdiť

Stav

Aktualizovať

Váš komentár:

4.2 – Prosím, vyhodnoťte úroveň zapojenia nasledujúcich subjektov (ak je to použiteľné) do prípravy dokumentácie
najaktuálnejšieho návrhu na zápis

Hodnotenie na 4 bodovej
stupnici

0 Nevzťahuje sa

4.2.1

Národná vládna inštitúcia(ie)

4.2.2

Regionálna/provinčná štátna správa(y)

4.2.3

Miestna samospráva(y)

4.2.4

Iné štátne rezorty

4.2.5

Národná komisia pre UNESCO

4.2.6

Miestne úrady v rámci lokality alebo v jej blízkosti

4.2.7

Miestne komunity/občania

4.2.8

Pôvodní obyvatelia

4.2.9

Vlastníci pôdy

4.2.1
0

Miestne priemyselné podniky

4.2.1
1

Mimovládna organizácia(e)

4.2.1
2

Konzultanti/experti

4.2.1
3

Manažér(i)/koordinátor(i) lokality

1 Žiadne zapojenie

2 Slabé

3
Uspokoji
vé

4 Dobré

4.3 – Prosím, ohodnoťte pociťovaný prospech vo vašej krajine zo zápisu lokalít na Zoznam svetového dedičstva

Hodnotenie na 4 bodovej
stupnici
4.3.1

0 Nevzťahuje sa

1 Slabý
prospech

2 Obmedzený
prospech

3 Určitý prospech

Posilnenie ochrany lokalít (legislatívne, regulačné, inštitucionálne a/alebo tradičné)

4 Značný
prospech

4.3.2

Skvalitnenie výkonu ochrany

4.3.3

Zintenzívnenie ocenenia dedičstva širšou verejnosťou

4.3.4

Zlepšenie prezentácie lokalít

4.3.5

Zvýšené uznanie/prestíž

4.3.6

Zvýšené financovanie

4.3.7

Dodatočný nástroj pre lobovanie/politický vplyv

4.3.8

Stimul pre posilnenie partnerstiev

4.3.9

Zvýšenie povedomia o význame pre cestovný ruch a verejné využitie

4.3.1
0

Stimul pre hospodársky rozvoj okolitých komunít

4.3.1
1

Iné (prosím, uveďte podrobnosti v 4.4)

4.4 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa návrhov na zápis objektov (otázky 4.1 až 4.3)

5. Vypracovanie všeobecných politík
5.1 – Základné právne predpisy národnej legislatívy kľúčové pre ochranu, zachovanie a prezentáciu kultúrneho a prírodného
dedičstva zmluvného štátu
Názov

Potvrdiť

Rok

Link na zdroj

Aktualizovať

Váš komentár:

5.2 - Ak existujú základné právne predpisy špecifické pre ochranu, zachovanie a prezentáciu svetového dedičstva, ktoré nie sú
uvedené v bode 5.1, pridajte ich, prosím, sem

Názov
Rok
Pôsobnosť (národná, regionálna/provinčná/štátna, miestna)
Typ (kultúrne, prírodné)
Webová stránka

5.3 – Komentáre: Použite, prosím, toto textové okno, aby ste stručne opísali ako právne predpisy a/alebo predpisy na ďalších
úrovniach prispievajú k identifikácii, zachovaniu a ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva zmluvného štátu.

5.4 - Je právny rámec (t.j. zákony a/alebo iné predpisy) primeraný pre identifikáciu, zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného
dedičstva zmluvného štátu?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
5.4.1

Neexistuje žiadny právny rámec pre identifikáciu, zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného
dedičstva.

5.4.2

Právny rámec nepostačuje na identifikáciu, zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.

5.4.3

Právny rámec postačuje na identifikáciu, zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.

5.5 - Je právny rámec (t.j. zákony a/alebo iné predpisy) pre identifikáciu, zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva
zmluvného štátu vymáhateľný?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
5.5.1

Neexistuje žiadny právny rámec.

5.5.2

Neexistuje žiadna účinná kapacita/zdroje na zaistenie vymožiteľnosti právneho rámca.

5.5.3

Existujúca kapacita/zdroje na zaistenie vymožiteľnosti právneho rámca by mohla byť posilnená.

5.5.4

Existuje vynikajúca kapacita/zdroje na zaistenie vymožiteľnosti právneho rámca.

5.6 – Aké ďalšie medzinárodné dohovory na ochranu kultúrneho a/alebo prírodného dedičstva musí zmluvný štát dodržiavať?
Potvrdiť

Aktualizovať

Váš komentár:

5.7 - Je implementácia týchto medzinárodných dohovorov koordinovaná a začlenená do rozvoja národných politík pre zachovanie,
ochranu a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
5.7.1

Neexistuje žiadna koordinácia ani integrácia implementácie týchto medzinárodných dohovorov do
národných politík.

5.7.2

Existuje obmedzená koordinácia a integrácia.

5.7.3

Existuje primeraná koordinácia a integrácia.

5.8 - Ako efektívne dáva zmluvný štát kultúrnemu a prírodnému dedičstvu funkciu v živote komunít?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
5.8.1

Nie sú zavedené žiadne špecifické politiky pre začlenenie dedičstva do života komunít.

5.8.2

Nie sú zavedené žiadne špecifické politiky pre začlenenie dedičstva do života komunít, cieľ sa však
dosahuje na ad hoc základe.

5.8.3

Sú zavedené politiky, existujú však určité nedostatky v ich realizácií.

5.8.4

Sú zavedené politiky, ktoré sa efektívne realizujú.

5.9 - Ako efektívne integrujú politiky zmluvného štátu zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva do
komplexných/rozsiahlejších plánovacích programov?
Zaškrtnite iba jednu možnosť

5.9.1

Nie sú zavedené žiadne špecifické politiky pre integráciu dedičstva do komplexnejšieho/rozsiahlejšieho
plánovania.

5.9.2

Nie sú zavedené žiadne špecifické politiky, cieľ sa však dosahuje na ad hoc základe.

5.9.3

Sú zavedené politiky, existujú však určité nedostatky v ich realizácií.

5.9.4

Sú zavedené politiky, ktoré sa efektívne realizujú.

5.10 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa vypracovania všeobecných politík (otázky 5.1 až 5.9)

6. Stav služieb pre ochranu, zachovanie a prezentáciu
6.1 – V akej miere spolupracujú hlavné orgány/inštitúcie zodpovedné za kultúrne a prírodné dedičstvo pri určovaní, zachovávaní,
ochrane a prezentácii dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
6.1.1

Neexistuje žiadna spolupráca medzi hlavnými orgánmi/inštitúciami pre zachovanie a ochranu kultúrneho a
prírodného dedičstva.

6.1.2

Existuje obmedzená spolupráca medzi hlavnými orgánmi/inštitúciami pre zachovanie a ochranu kultúrneho
a prírodného dedičstva.

6.1.3

Existuje určitá spolupráca medzi hlavnými orgánmi/inštitúciami pre zachovanie a ochranu kultúrneho a
prírodného dedičstva, ale zlepšenia sú možné.

6.1.4

Existuje efektívna spolupráca medzi hlavnými orgánmi/inštitúciami pre zachovanie a ochranu kultúrneho a
prírodného dedičstva.

6,2 – V akej miere spolupracujú ďalšie štátne inštitúcie (napr. zodpovedné za cestovný ruch, obranu, verejné práce, rybolov atď.) pri
identifikácii, zachovávaní, ochrane a prezentácii kultúrneho a prírodného dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
6.2.1

Neexistuje žiadna spolupráca medzi ďalšími štátnymi inštitúciami a hlavnými orgánmi/inštitúciami pre
zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.

6.2.2

Existuje obmedzená spolupráca medzi ďalšími štátnymi inštitúciami a hlavnými orgánmi/inštitúciami pre
zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.

6.2.3

Všeobecne existuje spolupráca medzi ďalšími štátnymi inštitúciami a hlavnými orgánmi/inštitúciami pre
zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, sú tam však ešte isté nedostatky.

6.2.4

Všetky hlavné agentúry/inštitúcie pre zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva efektívne
spolupracujú s inými štátnymi inštitúciami.

6,3 – V akej miere spolupracujú rozličné vládne úrovne pri identifikácii, zachovávaní, ochrane a prezentácii kultúrneho a prírodného
dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
6.3.1

Neexistuje žiadna spolupráca medzi rozličnými vládnymi úrovňami pre zachovanie a ochranu kultúrneho a
prírodného dedičstva.

6.3.2

Existuje obmedzená spolupráca medzi rozličnými vládnymi úrovňami pre zachovanie a ochranu kultúrneho
a prírodného dedičstva.

6.3.3

Všeobecne existuje spolupráca medzi rozličnými vládnymi úrovňami pre zachovanie a ochranu kultúrneho a
prírodného dedičstva, sú tam však ešte isté nedostatky.

6.3.4

Rozličné vládne úrovne účinne spolupracujú na zachovaní a ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

6.4 – Sú služby poskytované uvedenými orgánmi/inštitúciami dostatočné pre zachovanie, ochranu a prezentáciu lokalít svetového
dedičstva vo vašej krajine?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
6.4.1

Neexistuje žiadna kapacita pre zachovanie, ochranu a prezentáciu lokalít svetového dedičstva.

6.4.2

Existuje určitá kapacita pre zachovanie, ochranu a prezentáciu lokalít svetového dedičstva, zásadné
nedostatky však pretrvávajú.

6.4.3

V rámci služieb existuje dostatočná kapacita pre zachovanie, ochranu a prezentáciu lokalít svetového
dedičstva.

6.4.4

K dispozícií je výnimočná kapacita pre zachovanie, ochranu a prezentáciu lokalít svetového dedičstva.

6.5 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa služieb pre ochranu, zachovanie a prezentáciu (otázky 6.1 až 6.4)

7. Vedecké a technické štúdie a výskum
7.1 – Existuje výskumný program alebo projekt konkrétne zameraný na lokality svetového dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
7.1.1

Neexistuje žiadny výskumný program konkrétne zameraný na svetové dedičstvo.

7.1.2

Existuje určitý výskum konkrétne zameraný na svetové dedičstvo.

7.1.3

Existuje komplexný výskumný program konkrétne zameraný na svetové dedičstvo.

7.2 – Poskytnite podrobnosti o významných výskumných projektoch (maximálne piatich) vykonaných od poslednej
periodickej správy
Príklady týchto štúdií môžu zahŕňať vplyv vyhlásenia za SD, metodiku ochrany, výskum smerujúci k zlepšeniu
pochopenia a zvýšeniu významu lokalít
Názov
Dátum
Rozsah (národný, regionálny, miestny)
Typ (kultúrny, prírodný, obidva)
Webová stránka
Komentáre pre vysvetlenie rozsahu

7.3 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa vedeckých a technických štúdií a výskumu (otázky 7.1 až 7.2)

8. Finančný stav a ľudské zdroje
8.1 – Prosím, vyhodnoťte relatívny význam týchto zdrojov financovania pre zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva
vo vašej krajine.

Hodnotenie na
4 bodovej
stupnici

0
Nevzťahuje
sa

1 Menší zdroj
jednorázového
financovania

2 Menší zdroj
dlhodobého
financovania

3 Veľký zdroj
jednorázového
financovania

4 Veľký zdroj
dlhodobého
financovania

8.1.1

Národné vládne fondy

8.1.2

Iné úrovne štátnej správy (regionálna, miestna)

8.1.3

Medzinárodná pomoc z Fondu svetového dedičstva

8.1.4

Medzinárodné multilaterálne financovanie (napr. Svetová banka, IDB, Európska únia)

8.1.5

Medzinárodné bilaterálne financovanie (napr. AFD, GTZ, DGCS, GEF, atď.)

8.1.6

MVO (medzinárodné a/alebo národné)

8.1.7

Finančné prostriedky zo súkromného sektoru

8.1.8

Iné (Prosím, upresnite v 8.6)

8.2 - Pomohol zmluvný štát založiť národné, verejné a súkromné nadácie alebo združenia pre získavanie finančných prostriedkov a
darov na ochranu svetového kultúrneho dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
8.2.1

Áno

8.2.2

Nie

8.3 - Má zmluvný štát zavedené vnútroštátne politiky pre alokovanie príjmov z lokalít na zachovanie a ochranu kultúrneho a
prírodného dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
8.3.1

Áno

8.3.2

Nie

8.4 - Je súčasný rozpočet dostatočný pre účinné zachovanie, ochranu a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva na národnej
úrovni?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
8.4.1

Dostupný rozpočet je neadekvátny pre základné zachovanie, ochranu a prezentáciu a predstavuje vážne
obmedzenie kapacít na zachovanie a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.

8.4.2

Dostupný rozpočet je prijateľný, ale mal by sa ďalej zvyšovať pre úplné naplnenie potrieb zachovania,
ochrany a prezentácie.

8.4.3

Dostupný rozpočet postačuje pre naplnenie potrieb zachovania, ochrany a prezentácie.

8.4.4

Dostupný rozpočet je dostatočný, ale ďalšie finančné prostriedky by umožnili účinnejšie plnenie najlepších
osvedčených medzinárodných štandardov pre zachovanie, ochranu a prezentáciu.

8,5 – Sú dostupné ľudské zdroje dostatočné pre účinné zachovanie, ochranu a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva na
národnej úrovni?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
8.5.1

Ľudské zdroje nie sú dostatočné pre naplnenie potrieb zachovania, ochrany a prezentácie kultúrneho a
prírodného dedičstva.

8.5.2

Existujú určité ľudské zdroje, sú však pod optimálnou hranicou pre zachovanie, ochranu a prezentáciu
kultúrneho a prírodného dedičstva.

8.5.3

Ľudské zdroje sú dostatočné pre naplnenie potrieb zachovania, ochrany a prezentácie kultúrneho a
prírodného dedičstva.

8.5.4

Ľudské zdroje sú dostatočné, ale ďalšie ľudské zdroje by umožnili účinnejšie plnenie najlepších
osvedčených medzinárodných štandardov pre zachovanie, ochranu a prezentáciu.

8.6 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa finančných a ľudských zdrojov (otázky 8.1 až 8.6)

9. Vzdelávanie a školiace aktivity
9.1 – Poskytnite podrobnosti o formálnych školiacich/vzdelávacích inštitúciách/programoch (maximálne piatich), ktoré sa týkajú
svetového dedičstva.

Organizácia
Pôsobnosť (národná, regionálna/provinčná/štátna, miestna)
Typ (kultúrny, prírodný, obidva)
Webová stránka
Komentáre (napr. stupeň, rozsah atď.)

9.2 – Vyhodnoťte, prosím, školiace a vzdelávacie potreby v nasledujúcich oblastiach, ktoré boli identifikované vo vašej krajine pre
zachovanie, ochranu a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva.

Hodnotenie na 4 bodovej
stupnici

0 Nevzťahuje sa

9.2.1

Ochrana

9.2.2

Vzdelávanie

9.2.3

Propagácia

9.2.4

Interpretácia

9.2.5

Správa

9.2.6

Manažment cestovného ruchu

9.2.7

Zapojenie komunity

9.2.8

Prevencia ohrození

9.2.9

Zabezpečenie (správcovia, polícia)

9.2.1
0

Iné

1 Veľmi nízka
priorita

2 Nízka priorita

3 Priemerná priorita

4 Vysoká
priorita

9.3 - Má zmluvný štát vytvorené národné školiace/vzdelávacie stratégie na posilnenie rozvoja kapacít v oblasti zachovania, ochrany
a prezentácie dedičstva?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
9.3.1

Neexistuje žiadna národná stratégia pre rozvoj kapacít v oblasti zachovania, ochrany a prezentácie
dedičstva.

9.3.2

Neexistuje žiadna národná stratégia pre rozvoj kapacít v oblasti zachovania, ochrany a prezentácie
dedičstva, cieľ sa však dosahuje na ad hoc základe.

9.3.3

Existuje národná stratégia pre rozvoj kapacít v oblasti zachovania, ochrany a prezentácie dedičstva, pri
realizácií sú však isté nedostatky.

9.3.4

Existuje národná stratégia pre rozvoj kapacít v oblasti zachovania, ochrany a prezentácie dedičstva, ktorá
sa efektívne realizuje.

9.4 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa Školenia a vzdelávania (otázky 9.1 až 9.3)

10. Medzinárodná spolupráca
10.1 – Ak vaša krajina od poslednej periodickej správy spolupracovala s inými zmluvnými štátmi za účelom identifikácie, ochrany,
zachovania a konzervácie objektov a lokalít svetového dedičstva nachádzajúcich sa na území týchto zmluvných štátov, uveďte,
prosím, typ spolupráce, ktorý najlepšie popisuje vaše aktivity.
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
10.1.
1

Žiadna spolupráca

10.1.
2

Účasť na iných programoch OSN

10.1.
3

Bilaterálne a multilaterálne dohody

10.1.
4

Finančná podpora

10.1.
5

Príspevky súkromným organizáciám na starostlivosť o kultúrne a prírodné dedičstvo

10.1.
6

Účasť v nadáciách pre medzinárodnú spoluprácu

10.1.
7

Zdieľanie odborných znalostí pre budovanie kapacít

10.1.
8

Organizovanie a/alebo účasť na medzinárodných školeniach/seminároch

10.1.
9

Distribúcia materiálov/informácií

10.1.
10

Iné (Prosím, upresnite v 10.3)

10.2 – Máte objekty svetového dedičstva, ktoré boli spojené s inými objektmi na národnej alebo medzinárodnej úrovni?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
10.2.
1

Áno

10.2.
2

Nie

10.3 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa Medzinárodnej spolupráce (otázky 10.1 až 10.2)

11. Vzdelávanie, informovanosť a osveta
11.1. Média využívané na propagáciu lokalít svetového dedičstva
Aké média zmluvný štát používa na propagáciu a prezentáciu svojich lokalít svetového dedičstva?
Uveďte, prosím, ktoré z nasledujúcich foriem médií sa používajú a za akým účelom (informácie, osveta a/alebo
vzdelávanie) a na akej úrovni (miestna, regionálna, národná alebo medzinárodná úroveň). Zaškrknite všetky príslušné
možnosti.
11.1.1 – Publikácie
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
1.1

Nevzťahuje sa

11.1.
1.2

Informácie

11.1.
1.3

Osveta

11.1.
1.4

Vzdelávanie

11.1.
1.5

Medzinárodná

11.1.
1.6

Národná

11.1.
1.7

Regionálna

11.1.
1.8

Lokálna

11.1.2 - Filmy/televízia
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
2.1

Nevzťahuje sa

11.1.
2.2

Informácie

11.1.
2.3

Osveta

11.1.
2.4

Vzdelávanie

11.1.
2.5

Medzinárodná

11.1.
2.6

Národná

11.1.
2.7

Regionálna

11.1.
2.8

Lokálna

11.1.3 – Mediálne kampane
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
3.1

Nevzťahuje sa

11.1.
3.2

Informácie

11.1.
3.3

Osveta

11.1.
3.4

Vzdelávanie

11.1.
3.5

Medzinárodná

11.1.
3.6

Národná

11.1.
3.7

Regionálna

11.1.
3.8

Lokálna

11.1.4 - Internet
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
4.1

Nevzťahuje sa

11.1.
4.2

Informácie

11.1.
4.3

Osveta

11.1.
4.4

Vzdelávanie

11.1.
4.5

Medzinárodná

11.1.
4.6

Národná

11.1.
4.7

Regionálna

11.1.
4.8

Lokálna

11.1.5 – Poštové známky, medaile
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
5.1

Nevzťahuje sa

11.1.
5.2

Informácie

11.1.
5.3

Osveta

11.1.
5.4

Vzdelávanie

11.1.
5.5

Medzinárodná

11.1.
5.6

Národná

11.1.
5.7

Regionálna

11.1.
5.8

Lokálna

11.1.6 – Deň svetového dedičstva
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
6.1

Nevzťahuje sa

11.1.
6.2

Informácie

11.1.
6.3

Osveta

11.1.
6.4

Vzdelávanie

11.1.
6.5

Medzinárodná

11.1.
6.6

Národná

11.1.
6.7

Regionálna

11.1.
6.8

Lokálna

11.1.7 – Preklad a šírenie publikácií poskytnutých Centrom svetového dedičstva
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
7.1

Nevzťahuje sa

11.1.
7.2

Informácie

11.1.
7.3

Osveta

11.1.
7.4

Vzdelávanie

11.1.
7.5

Medzinárodná

11.1.
7.6

Národná

11.1.
7.7

Regionálna

11.1.
7.8

Lokálna

11.1.8 - Iné (prosím, upresnite v 11.1.8)
Môžete zaškrtnúť niekoľko možností
11.1.
8.1

Nevzťahuje sa

11.1.
8.2

Informácie

11.1.
8.3

Osveta

11.1.

Vzdelávanie

8.4
11.1.
8.5

Medzinárodná

11.1.
8.6

Národná

11.1.
8.7

Regionálna

11.1.
8.8

Lokálna

11.1.9 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa Médií využívaných pre propagáciu lokalít svetového dedičstva (otázky
11.1.1 až 11.1.8)

11.2. Vzdelávanie, informovanosť a osveta
11.2.1 - Má zmluvný štát stratégiu pred šírenie osvety ohľadom zachovania, ochrany a prezentácie svetového dedičstva medzi
rôznymi zainteresovanými stranami?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
11.2.
1.1

Neexistujú žiadne stratégie pre šírenie osvety ohľadom zachovania, ochrany a prezentácie svetového
dedičstva.

11.2.
1.2

Neexistujú žiadne stratégie pre šírenie osvety ohľadom zachovania, ochrany a prezentácie svetového
dedičstva, cieľ sa však dosahuje na ad hoc základe.

11.2.
1.3

Existujú stratégie pre šírenie osvety ohľadom zachovania, ochrany a prezentácie svetového dedičstva,
pri realizácií sú však isté nedostatky.

11.2.
1.4

Existujú stratégie pre šírenie osvety ohľadom zachovania, ochrany a prezentácie svetového dedičstva,
ktoré sa efektívne realizujú.

11.2.2 – Ohodnoťte, prosím, úroveň všeobecného povedomia o svetovom dedičstve vo vašej krajine u nasledujúceho cieľového
publika

Hodnotenie na 4 bodovej stupnici

0 Nevzťahuje sa

1 Žiadne povedomie

11.2.
2.1

Súkromný sektor

11.2.
2.2

Mládež

11.2.
2.3

Komunity žijúce v lokalitách svetového dedičstva alebo v ich blízkom okolí

11.2.
2.4

Odvetvie cestovného ruchu

11.2.
2.5

Tvorcovia rozhodnutí a verejní úradníci

11.2.
2.6

Pôvodní obyvatelia

11.2.
2.7

Verejnosť

2 Slabé

11.2.3 – Zúčastňuje sa zmluvný štát na programe UNESCO Svetové dedičstvo v rukách mládeže?
Zaškrtnite iba jednu možnosť

3
Uspokoji
vé

4 Dobré

11.2.
3.1

Zmluvný štát sa nezúčastňuje na programe UNESCO Svetové dedičstvo v rukách mládeže.

11.2.
3.2

Zmluvný štát sa nezúčastňuje na programe UNESCO Svetové dedičstvo v rukách mládeže, ale má to
v úmysle.

11.2.
3.3

Zmluvný štát sa zúčastňuje na programe UNESCO Svetové dedičstvo v rukách mládeže.

11.2.
3.4

Zmluvný štát sa zúčastňuje na programe UNESCO Svetové dedičstvo v rukách mládeže a začlenil
vzdelávanie o svetovom dedičstve do školských osnov.

11.2.4 – Ak áno, vyhodnoťte, prosím, frekvenciu nasledujúcich aktivít:

Hodnotenie na 4 bodovej stupnici

0 Nikdy

1 Raz

2 Príležitostne

3 Často

11.2.
4.1

Kurzy pre učiteľov pre využívanie Systému svetového dedičstva v rukách mládeže

11.2.
4.2

Kurzy/aktivity pre študentov v rámci školských programov

11.2.
4.3

Fóra mládeže

11.2.
4.4

Kurzy školenia v zručnostiach pre študentov

11.2.
4.5

Organizované školské návštevy objektov svetového dedičstva/kultúrnych a prírodných lokalít

11.2.
4.6

Aktivity spojené s dedičstvom v rámci klubov/združení UNESCO

11.2.
4.7

Iné (komentujte nižšie)

4 Pravidelne

11.2.5 – Komentáre, popis osvedčených postupov vo vzdelávaní o svetovom dedičstve, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa
vzdelávania, informovanosti a osvety (otázky 11.2.1 až 11.2.4)

12. Závery a odporúčané akcie
12.1. Implementácia Dohovoru o svetovom dedičstve zo strany zmluvného štátu
Táto tabuľka sa generuje automaticky na základe odpovedí, ktoré ste poskytli v dotazníku.

12.1.1 – Identifikácia dedičstva
Identifikácia dedičstva
12.1.2 – Národné inventáre
Národné inventáre
12.1.3. - Predbežný zoznam
Predbežný zoznam
12.1.4 - Právny rámec
Právny rámec
12.1.5 - Integrácia dohovorov
Integrácia dohovorov
12.1.6 - Komunity
Komunity
12.1.7 – Rozsiahle plánovanie
Rozsiahle plánovanie
12.1.8. - Stav služieb pre ochranu, zachovanie a prezentáciu
Stav služieb pre ochranu, zachovanie a prezentáciu
12.1.9 - Vedecké a technické štúdie a výskum
Vedecké a technické štúdie a výskum
12.1.10 – Finančný stav
Finančný stav
12.1.11 – Ľudské zdroje
Ľudské zdroje
12.1.12 - Školenie a vzdelávanie
Školenie a vzdelávanie
12.1.13 - Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca
12.1.14 - Vzdelávanie, informácie a budovanie povedomia
Vzdelávanie, informácie a budovanie povedomia

12.2. Kroky pre implementáciu Dohovoru o svetovom dedičstve (určené z tabuľky 12.1).
12.2.1 – Vyberte, prosím, hlavné otázky (najviac šesť)
Pozrite si otázku 5.2

12.3. Hodnotenie prioritných krokov
Prosím, uveďte prioritné kroky na vyriešenie bodov označených za slabé

12.3.2 -

Hodnotenie prioritných krokov
Riadiaca potreba 1

Krok

Krátky opis

Zodpovedný orgán(y)

Časový rámec

Môže si krok vyžadovať medzinárodnú pomoc z Fondu svetového dedičstva?

Riadiaca potreba 2

Krok

Krátky opis

Zodpovedný orgán(y)

Časový rámec

Môže si tento krok vyžadovať medzinárodnú pomoc z Fondu svetového dedičstva?

Riadiaca potreba 3

Krok

Krátky opis

Zodpovedný orgán(y)

Časový rámec

Môže si tento krok vyžadovať medzinárodnú pomoc z Fondu svetového dedičstva?

Riadiaca potreba 4

Krok

Krátky opis

Zodpovedný orgán(y)

Časový rámec

Môže si tento krok vyžadovať medzinárodnú pomoc z Fondu svetového dedičstva?

Riadiaca potreba 5

Krok

Krátky opis

Zodpovedný orgán(y)

Časový rámec

Môže si tento krok vyžadovať medzinárodnú pomoc z Fondu svetového dedičstva?

Riadiaca potreba 6

Krok

Krátky opis

Zodpovedný orgán(y)

Časový rámec

Môže si tento krok vyžadovať medzinárodnú pomoc z Fondu svetového dedičstva?

12.3.3 – Dodatočné kroky pre implementáciu Dohovoru o svetovom dedičstve

13. Hodnotenie vykonania periodického vykazovania
13.1 – Bolo použitie dotazníku jednoduché a dal sa dotazník ľahko pochopiť?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
13.1.
1

Áno

13.1.
2

Nie

13.2 – Prosím, uveďte odporúčanie pre vylepšenie:

13.3 – Vyhodnoťte, prosím, úroveň podpory opri vypĺňaní dotazníku pre podávanie periodických správ, poskytnutej nasledujúcimi
subjektmi

Hodnotenie na 4 bodovej stupnici

13.3.
1

Centrum svetového dedičstva

13.3.
2

UNESCO (iné sektory)

13.3.
3

Národná komisia pre UNESCO

13.3.
4

ICOMOS International

13.3.
5

IUCN International

13.3.
6

ICCROM

13.3.
7

ICOMOS Slovensko

13.3.
8

IUCN Slovensko

0 Nevzťahuje sa

1 Žiadna podpora

2 Slabá

3
Uspokoji
vá

4 Dobrá

13.4 - Aká bola dostupnosť informácií požadovaných pre vyplnenie Periodickej správy?
Zaškrtnite iba jednu možnosť
13.4.
1

Dostupné bolo iba malé množstvo informácií

13.4.
2

Nie všetky požadované informácie boli dostupné

13.4.
3

Dostupná bola väčšina požadovaných informácií

13.4.
4

Všetky požadované informácie boli dostupné

13.5 – Prosím, vyhodnoťte odozvu nasledujúcich subjektov na závery a odporúčania z predošlého cyklu spracovania periodických
správ

Hodnotenie na 4 bodovej stupnici

13.5.
1

UNESCO

13.5.
2

Poradné orgány

13.5.
3

Zmluvný štát

13.5.
4

Manažéri lokalít

0 Nevzťahuje sa

1 Žiadne následné
aktivity

2 Slabé

3
Uspokoji
vé

4 Dobré

13.6 - Komentáre, závery a/alebo odporúčania týkajúce sa Hodnotenia periodických správ

14. Ďakujeme vám za vyplnenie všetkých otázok v Časti I a za overenie správnosti
Časti(í) II. Prosím, pošlite dotazník (Časť I a Časť(i) II) do Centra svetového dedičstva.

