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NA BAŇU KLOPAJÚ, NA ZNÁMOSŤ DÁVAJÚ...

w w w. g e o p a r k b b . s k
Špaňodolinský banský skanzen

Časopis Bystrický Permon

Už niekoľko rokov sa členovia
Občianskeho
združenia
Permon
a Nový Kumšt spolu s obcou Špania
Dolina zaoberajú myšlienkou prezentácie
technicko-historických
pamiatok.
Ich
množstvo a technický stav dáva predpoklady
zdokumentovať históriu baníctva 16. – 19.
storočia.
Študenti STU Bratislava, Katedry architektúry
v rámci svojich ročníkových prác navrhli
riešenie záchrany, rekonštrukcie a možnej
podoby viac ako desiatich banských diel
a ich prepojenie náučnými chodníkmi.

Občianske združenie Bystricienzis
vydáva už siedmy rok časopis pre
popularizovanie vedy, umenia a cestovného
ruchu.
Na dvanástich stranách v štvrťročných
intervaloch
môžete
nájsť
zaujímavé
články z histórie regiónu mesta Banská
Bystrica. Redakcia časopisu ponúka miesto
aj pre príspevky zo života vašich obcí.
Všetky vydania časopisu môžete nájsť na
internetovej stránke mesta Banská Bystrica
ako aj na www.permon.eu.
Ing. Pavel Gender - šéfredaktor časopisu

aj v obci Očová pripravujú projekt v tomto
duchu. Obec plánuje oživiť „Remeselný dvor“
a prezentovať verejnosti tradície a zručnosti
ľudí z Podpoľania. Ako sme sa dozvedeli,
inšpiráciou pre Očovú sa stal remeselný
dom v Slovenskej Ľupči. Takisto obec
plánuje obnovu a budovanie cyklotrás, ako
aj zvýšiť informovanosť návštevníkov obce
prostredníctvom informačného systému,
ktorý bude na Podpoľaní jednotný.
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Informačné noviny verejno-súkromného partnerstva Banskobystrický geomontánny park

ÚVODNÍK
Čas vianočný je časom pokoja a príjemných chvíľ strávených v kruhu najbližší c h . V š e t c i s a n a t o t o o b d o b i e
veľmi tešíme a preto si naozaj doprajme a užime tieto krásne chvíle.
Koniec roka a príchod roka nového nás núti trochu bilancovať, čo sa nám podarilo a čo ešt e v n a j b l i ž š o m r o k u n a n á s č a k á .
V rámci prípravy integrovanej stratégie nášho územia bol koniec roka naozaj vyvrcholením práce v území ako aj na spracovaní
samotného dokumentu. V januári občianske združenie Banskobystrický geomontánny park predloží integrovanú stratégiu
„Banskobystrický goepark“ v rámci vyhlásenej výzvy a bude sa uchádzať o finančnú podporu na jej realizáciu. Držme si palce.

Študijná cesta v Podpoľaní

Na obrázku je štúdia budovy banského
kováčstva s hámrom poháňaným vodou.
Štúdiu spracoval študent tretieho ročníka,
Fakulty architektúry Miroslav Beňak.
Myšlienku Regionálneho Banského múzea
prijal aj Banskobystrický samosprávny

kraj a vyčlenil v rozpočte prostriedky na
5 % spoluúčasť pri čerpaní Euro fondov.
Žiadosť bude po uverejnení výzvy spracúvať
Občianske
združenie
Banskobystrický
geomontánny park pod vedením Ing.arch.
Kavčákovej.
Realizácia Banského skanzenu prispeje
k podstatnému zvýšeniu návštevnosti
regiónu mesta Banská Bystrica najmä
z okruhu záujemcov o zážitkový a poznávací
cestovný ruch.
Ing. Pavel Gender, miestny manažér

Členovia Správnej rady sa 3.12.2009
zúčastnili študijnej cesty v území
MAS Podpoľanie. Podpoľanie je územie,
ktoré získalo štatút miestne akčnej skupiny
v auguste 2009 a v tomto období realizuje
prvé kroky súvisiace s implementáciou
stratégie, ktorá nesie názov „4P – Program
pre príťažlivé Podpoľanie. MAS Podpoľanie
už v roku 2009 vyhlásila prvú výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok určenú pre obce MAS.

Návšteva poskytovateľa ubytovania v Očovej,
Gazdovský dom

V Očovej sme sa stretli aj so zástupcom
podnikateľov, ktorý nám predstavil svoj
zámer vybudovať ubytovanie na súkromí.
Cesta pokračovala v Detve, kde sme sa
stretli so zástupcami Riadiaceho orgánu a
manažmentu MAS Podpoľanie a bol nám
predstavený pilotný projekt Servisného
centra mikroregiónu Podpoľanie, ktorého
hlavným poslaním je príprava, spracovanie
a manažment projektov pre obce Podpoľania.
Zamestnanci Servisného centra budú
pripravovať projekty obecnéhoho ako aj
regionálneho charakteru. Ich prvou skúškou
bude práve príprava projektov pre LEADER.

Ako funguje partnerstvo v praxi
V rámci študijnej cesty sme navštívili obec
Očovú, kde sme sa stretli so zástupcami
obce, ktorí nám predstavili svoje projektové
zámery, ktoré plánujú predložiť v rámci výzvy.
Vzhľadom na to, že finančná podpora
z LEADRA v Podpoľaní je smerovaná na
podporu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu

Remeselný dom v Očovej

Situácia v obci Strelníky nedávno
ukázala, že princíp partnerstva funguje
aj u nás.
Približne 40 nespokojných občanov obce
podalo na obecný úrad sťažnosť, že
frekventovaná cesta, ktorá vedie z obce do
športovo rekreačného areálu je zle osvetlená
a doslova sa utápa v tme. Toto robilo ľuďom
problémy hlavne v tomto zimnom období.
Verejný sektor obec Strelníky, túto
pripomienku občanov nezahodil do koša,
napriek tomu, že sa jedná o extravilán
obce a dal súhlas na osadenie jedného
svetla verejného osvetlenia. Tretí partner –
súkromný sektor, v tomto prípade SKI areál
Strelníky súhlasil s umiestnením svetla na
vlastnom stĺpe a zakúpil elektrický kábel.
Aké jednoduché, keď sa partneri dohodnú
a majú spoločný záujem na zlepšení stavu
v obci.
Mgr. Jiři Vlček, SKI areál Strelníky

PROJEKT „ROZVOJ VIDIECKEHO ÚZEMIA BANSKOBYSTRICKÉHO
GEOMONTÁNNEHO PARKU PRÍSTUPOM LEADER“ VRCHOLÍ.
V rámci projektu sme realizovali štyri aktivity.
Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park pripravilo projekt „Rozvoj vidieckeho územia Banskobystrického
geomontánneho parku prístupom LEADER“, ktorý sa dostáva do svojej poslednej realizačnej fázy.
Významným výstupom projektu je spracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia „Banskobystrický geopark, ktorú spolu so
žiadosťou o jej finančnú podporu občianske združenie odovzdá do 31.1.2010 na MP SR. Naša stratégia bude hodnotená spolu
s ďalšími rozvojovým stratégiami v rámci SR. Základná schéma integrovanej stratégie je uvedená na strane č.2-3

AKTIVIZÁCIA, INFORMOVANIE, VZDELÁVANIE
Geoparky ako príležitosť rozvoja miest a obcí.
Občianske združenie Bansko-bystrický
geopark v spolupráci s Banskobystrickým
samosprávnym
kra-jom
zorganizoval
regionálnu konferenciu „Geoparky ako
príležitosť rozvoja miest a obcí.“
Cieľom konferencie bolo odovzdanie
poznatkov a skúseností s budovaním
geoparkov na Slovensku a využívania
nástrojov na rozvoj vidieckych území.

Prezentácia Banskobystrický geopark,
Ing. Arch. Iveta Kavčáková

Konferencia sa uskutočnila 29.10.2009
v priestoroch kongresovej sály Obvodného
úradu v Banskej Bystrici.
Konferencia bola zameraná na
predstavenie koncepcie budovania geoparkov a skúsenosti s ich budovaním
v Banskobystrickom kraji, kde sa môžeme
pochváliť až tromi územiami, ktoré majú
predpoklady v budúcnosti sa začleniť aj
do siete European Geoparks. Budovanie
geoparkov je nástrojom na zachovanie
hodnôt daného územia ako aj jednou
z rozvojových možností území. S rozvojom
územia úzko súvisí aj prístup LEADER,
ktorý bol odprezentovaný ako veľmi účinný
nástroj rozvoja vidieckych území, v ktorých
sa geoparky budujú.
Na konferenciu prijali pozvanie a podelili sa
so svojimi skúsenosťami zástupcovia BBSK
– Odboru cestovného ruchu a kultúrneho
dedičstva,
Štiavnického
geoparku,
Geoparku Novohrad – Nógrad ako aj
hosťujúceho Banskobystrického geoparku.

Prezentácia BBSK, Ing. Peter Sárinec

Tiež bolo možné si vypočuť praktické
skúsenosti s prístupom LEADER na
Slovensku - prezentácia MAS Malohont
a v Čechách - prezentácia Středomoravské
agentury rozvoje venkova.
Na konferencii boli prvý krát verejnosti
predstavené hlavné ciele a opatrenia
rozvoja
územia
Banskobytrického
geoparku prístupom LEADER.
Bohatý
odborný
program
bol
predpokladom na diskusiu a výmenu
skúseností, ktorú účastníci konferencie
využili najmä pri neformálnych debatách.
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Informačné noviny vydáva občianske združenie
Banskobystrický geomontánny park v náklade 1000 ks.
Nepredajné.

Vydanie informačných novín je f inancované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

