Banskobystrický geomontánny park
občianske združenie
Výročná správa o činnosti OZ za rok 2011
Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park (skr.OZ BBGMP) bolo na ministerstve
vnútra zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňa 29. decembra 2006 – činnosti spojené so zavedením chodu organizácie pod č. VVS/1-900/90-29327.
Je dobrovoľnou nezávislou a neziskovou organizáciou.
Cieľmi OZ sú:
1. Výskumná, odborná, strategická a technická príprava územia na spoločný koordinovaný rozvoj
geoparku s využitím prírodných, montánnych, geologických, kultúrnych a historických daností územia
2. Vybudovanie a inštitucionalizácia regionálneho partnerstva geoparku s efektívnym systémom
komunikácie a funkčnými prevádzkovými vzťahmi
3. Tvorba podmienok pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti v geoturizme
4. Budovanie regionálnej infraštruktúry tzv. jadrových a podporných neziskových investícií geoparku
(múzeá, náučné chodníky, expozície, lokality atď.)
Banskobystrický geomontánny park je riešený ako komplexný projekt budovania geoparku už od
roku 2005. Ide o 6 geomontánnych oblasti : Starohorsko-špaňodolinská, Ľubietovsko-ponická,
Pohronsko – bukovecká, Badínsko – tajovská geomontánna oblasť, banícke mesto Banská
Bystrica a banícke mesto Kremnica.
Predmetom činnosti združenia sú nasledovné permanentné aktivity :
a)
získavanie, spracovávanie a šírenie informácií a poznatkov o geomontánnom parku,
b)
koordinácia spoločných postupov v príprave a realizácii rozvojových projektov cestovného ruchu, ľudských zdrojov, rozvoja
obcí a základnej infraštruktúry,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrno-historických, prírodných a geologických daností územia,
d)
organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorázových akcií, propagujúcich a zviditeľňujúcich
záujmové územie v tuzemsku a v zahraničí,
e)
príprava, spracovanie a manažment rozvojových projektov,
f)
príprava a realizácia vzdelávacích a výchovných aktivít,
g)
odborná pomoc v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja a facilitátorská činnosť,
h)
presadzovanie záujmov a propagácia členov združenia a iných subjektov v záujme rozvoja územia geomontánneho parku,
i)
zabezpečenie ďalších činností na podporu rozvoja geomontánneho parku,
j)
zabezpečenie ďalších činností na podporu integrovaného rozvoja vidieka

Pri uskutočňovaní jednotlivých aktivít, spolupracuje združenie najmä :
s mestom Banská Bystrica a obcami okresu Banská Bystrica, s mestom Kremnica, s miestnymi
a regionálnymi orgánmi a organizáciami, s orgánmi verejnej správy a mimovládnymi organizáciami, ktoré
sú zamerané na životné prostredie, podporu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, vzdelávania a iné
Ku dňu 31.12.2010 OZ eviduje celkom 49 členov a eviduje 23 partnerských zmlúv.
Správna rada v roku 2011 zasadala celkom 4x nasledovne:
15.2.2011
(Selce)
18.4.2011
(Špania Dolina)
7.10.2011
(Banská Bystrica)
21.12.2009 (Banská Bystrica)
Účasť členov SR: Kavčáková- 4x, Pyšný- 3x, Patúš- 4x, Gender- 4x, Svitaňová –Krajčíová- 0x,
Chocholová- 3x, Zibrin- 4x, Lakomčík- 3x, Vigaš- 4x, Kasa- 0x, Zázrivcová- 0x
Informácie o stretnutiach Správnej rady OZ
1. SR v Selciach
Na stretnutie boli prizvaní hostia: Milan Žuffa a RNDr. Luboslav Maťo, ktorý nás informoval o súčasnom
stave v príprave geologických podkladov v geoparku na území BB okresu. Priniesol ukázať časť
z ukončenej geologickej úlohy ŠGÚDŠ pracovisko v Banskej Bystrici, ktorú posudzuje ako oponent. Ide
o úlohu iniciovanú pre 2 rokmi aj z BBGMP smerom k Ministerstvu životného prostredia, kedy sme
viackrát apelovali na vtedajšieho ministra ako písomne aj osobne. V minulosti nás informoval RNDr.
Ferenc z tohto pracoviska, že úloha sa spracováva a tak po 2 rokoch nás mimoriadne potešilo, že vznikol
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taký hodnotný materiál. Práca s počívala vo vymedzení geologických objektov, lokalít a prvkov
v geomontánnych územiach v GIS spracovaní (zameranie GPS službou priamo v teréne so stanovením
súradníc). Ku každému objektu, prvku a lokalite je priradený pasportizačný list s popisom, lokalizáciou,
a pod. Materiál je vhodný pre ďaľšie spracovanie poznávacích trás naším geoparkom hlavne
v Starohorsko špaňodolinskej a Ponicko ľubietovskej geomontánnej oblasti
2. SR v Španej Doline.
Stretnutie sa uskutočnilo po zhromaždení členov. V zmysle poverenia Zhromaždením členov sa
prítomní zaoberali úlohami z uznesenia. Vyjadrili nespokojnosť s predkladateľmi projektov (mesto BB
a BBSK), ktorí nepodali odvolanie voči rozhodnutiu a tým neumožnili ich dodatočné prehodnotenie.
Významný vplyv na projekty mala aj výmena vlády SR, čo spôsobilo nezáujem o podporu
Banskobystrického regiónu ako takého. Napriek snahe správnej rady BBGMP o dodatočný lobbing
a presadzovanie sa to nepodarilo zmeniť. Informovala o snahe komunikovať s novým vedením mesta,
ktoré prisľúbilo aktívnu podporu v ďaľšom období. Zaoberali sa novým plánom činnosti na rok 2011.
Plán predpokladá aj udržanie budúcej Miestnej akčnej skupiny „ Banskobystrický geopark“ v rámci
programu LEADER, ktorá je pripravená na podporu z EÚ fondov v budúcom období programovania.
Banskobystrický geomontánny park ako budúca Miestna akčná skupina je uznaná Ministerstvom
pôdohospodárstva ako MAS – čakateľ a počíta sa s ňou v podpore Národnej siete rozvoja vidieka
(NSRV). Členovia sú oprávnení čerpať podporu na aktivity NSRV, čo sa darí účasťou našich členov na
exkurziách a zahraničných cestách organizovaných NSRV. Združenie bude naďalej pomáhať členom
v spolufinancovaní a vytvára predpoklady pre zvyšovanie povedomia a vzdelávania v rozvoji vidieckych
oblastí BBgeoparku. Súčasťou stretnutia bola aj predchádzajúca emailová komunikácia členov SR, ktorí
riešili návrh účastníkov za BB geopark na študijnej ceste do Rakúska v dňoch 14.-15. 4. 2011. Príspevok
OZ bol odsúhlasený 2 členom BBGMP I. Hiadlovskej a P. Lakomčíkovi. Ing. Lakomčík na stretnutí SR
informoval prítomných o skúsenostiach a poďakoval OZ za podporu. Prítomní však napriek tomu
skonštatovali, že OZ pomáha svojim členom pri získavaní skúseností, ktoré využívajú len máloktorí. OZ
BBGMP je podporované aj z úrovne Národnej siete rozvoja vidieka, čo chce BBGMP využiť v prospech
svojich členov. O účasť sa však hlási len máloktorý.
Prítomní sa dohodli na termíne a organizácii plánovanej exkurzie BBGMP do Kremnice na
pozvanie p. primátorky Balážovej. Termín bol dohodnutý 18.5. 2011.
3. SR v Banskej Bystrici.
Konalo sa v kancelárii Ing. Kavčákovej. Stretnutie bolo zamerané na aktuálny projekt mesta
Banská Bystrica, na ktorom BBGMP aktívne spolupracovalo:
Common Past Common Future
(predkladateľ mesto Šalgotarián a hlavný partner mesto Banská Bystrica). Projekt bol podaný
predkladateľom mestom Šálgótarián, hlavným partnerom Banskou Bystricou a sub partnerom
Banskobystrickým geomontánnym parkomv rámci programu INTERREG HU – SK cezhraničná
spolupráca. Za BBGMP aktívne tvorili projekt 2 členovia:
I.Kavčáková – manažér aktivít BB geoparku, spracovanie častí projektu
P. Gender – manažér prípravy projektovej dokumentácie a inžinieringu Náučného chodníka
Banskobystrického permona (prepojenie BB mesta časti Sásovej a Španej Doliny).
4. SR v Banskej Bystrici.
Posledné stretnutie SR OZ sa konalo pri príležitosti vianočných sviatkov. Hlavnou témou stretnutia
bol návrh činnosti OZ v roku 2012. SR konštatovala výrazný neúspech v žiadostiach o finančnú podporu 5
projektov napriek intenzite, náročnosti a vysokej kvalite. Územie Banskej Bystrice a okolia napriek
preferovaniu v dokumentoch zrejme nie je dostatočne zaujímavé, čo je dosť nepochopiteľné. Prítomní
vyslovili nesúhlas a potrebu ešte vyššej akcelerácie v budúcom lobbingu aj zo strany členov a priaznivcov
geoparku.
Projekty :
V roku 2011 bolo vypracovaných a predložených celkom 5 projektov zahrnutých v rámci BB geoparku
a ktoré BBGMP pre združenie a partnerov spracovalo. Je nutné zdôrazniť, že všetky projekty boli
spracované v súlade s pravidlami, boli zhodnotené podporovateľom ako kvalitné avšak z dôvodu
nedostatku finančných zdrojov a nedostatku lobbingu boli neúspešné.
OPIS PROJEKTU “MEDENÁ CESTA”
Ťažisková vybavenosť projektu sa bude viazať k vybudovaniu komplexného montánneho produkt turizmu (banské múzeum, sieť
náučnopoznávacích trás, skanzen v prírode, mestské banské objekty ai.). Projektom sa vybuduje I. etapa banského chodníka
geoparkom „Banskobystrický permon“ a informačný bod v meste BB. Štúdiou budú vytvorené priestorové a technické podmienky pre
vybudovanie montánneho produktu „Medená cesta“. Bude realizovaná aj osveta verejnosti k hodnotám. Aktivity zvýšia návštevnosť
a atraktivitu mesta. Jeho montánna história má unikátne postavenie v histórii celej Európy aj sveta. V zabudnutej banskej histórií je
budúcnosťou nášho mesta a základom pre vytváranie prosperity regiónu ako produktu cestovného ruchu.Cieľom tohto projektu je
dať banskej histórii nášho mesta novú atraktívnu tvár a spopularizovať ju u širokej verejnosti, oživiť väzby medzi banskými mestami,
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prebudiť a budovať vzťah obyvateľstva k mestu. Zrealizovanie týchto cieľov s využitím súčasných marketingových nástrojov vytvorí
predpoklady pre obnovenie slávy a výnimočného významu nášho mesta v európskom ale aj v svetovom kontexte.

2011
p.
č.
1

Mesiac

Podporovateľ

Predkladateľ

Názov projektu

Stav k 31.5.2012

marec

Mesto Banská
Bystrica

BBGMP

Vydávanie časopisu Bystrický
Permon – ročník 2011

Realizácia, ukončený

2

august

Mesto Banská
Bystrica

OZ Nový Kumšt Náučný chodník v Sásovej

Realizácia, ukončený

3

október

Envirofond 2012

BBGMP

Vo vyjednávaní
Geopark Banská Bystrica geologické a montánne dedičstvo

4

október

INTERREG
HU - SK

Mesto BB
a mesto
Šálgótarián

COMMON PAST COMMON
FUTURE
Spoločná minulosť spoločná
budúcnosť- Medená cesta

Vo vyjednávaní

5

október

Program obnovy
dediny

MR
Starohorská
dolina

Náučný chodník Starohorsko
špaňodolinskou geomontánnou
oblasťou - časť Veľká Fatra
a Starohorské vrchy- štúdia

Úspešný, realizácia
v roku 2012

Envirofond 2011

Podujatia:
1. Exkurzia 20 členov a partnerov v Kremnici a okolí dňa 18.5.2011 so sprievodcom p. primátorkou
Balážovou
2. Účasť na medzinárodnej konferencii „Strednodobé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR
2007-2013 a nová politika rozvoja vidieka v EÚ“ v dňoch 13.-14.12.2011 v Senci.
Propagácia a lobbing:
- aktívna účasť na zasadnutiach komisie cestovného ruchu a reg. rozvoja mesta Banská
Bystrica (člen komisie-neposlanec)
- prezentácia BBGMP na všetkých podujatiach mimo združenia (šírenie brožúrok, letákov)
– Agrokomplex, BBSK, BBVIPA, poslanci BBSK, mesta BB, výstavy, stretnutia ai.
- prezentácia Banskobystrického geomontánneho parku v periodiku PERMON
- účasť na študijnej ceste v Rakúsku (3 dni) – 2 členovia OZ (viď. web stránka)
- účasť na študijnej ceste v Taliansku(5 dní) – 1 člen OZ
(viď. web stránka)
- web stránka www.geoparkbb.sk
Prevádzka kancelárie:
a) Vyhľadávanie zdrojov financovania činnosti OZ BBGMP a príprava 5 projektov (žiadostí
o NFP)
b) Propagácia územia v záujme rozvoja geomontánneho parku
c) Rokovania s predstaviteľmi partnerov (Predseda BBSK a poslanci BBSK, komisa CR pri BB
meste, primátor Gogola ai.)
d) Zabezpečovanie členského príspevku
e) Evidencia členov, správa databázy
f) Evidencia účtovných dokladov a komunikácia s externým účtovníkom
g) Administrácia predkladania žiadostí – 5 projektov - zabezpečovanie potvrdení daňového
úradu, poisťovní, registre trestov, (cca 25 potvrdení/rok), zabezpečovanie cca 15 príloh
(mapy, správy, zápisy,)
h) Administratíva, správa účtov a korešpondencia (30 listov)
i) Zabezpečovanie podkladov pre kontrolu projektu z roku 2009 (Enviromentálny fond)
j) Organizácia slávnostného seminára 5. Výročia BBGMP
k) Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti „Náučný chodník Banskobystrického permona“
l) Zabezpečenie vypracovania Projektovej dokumentácie „Náučný chodník Banskobystrického
permona“ v spolupráci s OZ Nový Kumšt
m) Zabezpečenie inžinierskej činnosti v zmysle stavebného zákona
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Plán činnosti OZ na rok 2012
Plán činnosti Banskobystrického geomontánneho parku na rok 2012 vychádza zo Stanov
a poslania OZ, ako aj z návrhu Integrovanej stratégie rozvoja územia na roky 2010-13 a ostatných
dokumentov na národnej a regionálnej úrovni dotýkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu a budovania
geoparkov na Slovensku.
Poslaním BBGMP na regionálnej úrovni je:
- Vytvárať podmienky pre vznik regionálneho partnerstva v cestovnom ruchu
- Budovať regionálny produkt kultúrneho a poznávacieho turizmu
Poslaním BBGMP na úrovni rozvoja vidieka prístupom LEADER je:
- Vybudovať funkčnú kanceláriu Miestnej akčnej skupiny
- Realizovať Integrovanú stratégiu rozvoja územia Banskobystrický geopark (realizácia projektov
rozvoja na základe výziev MAS o podpore)
a to prostredníctvom najmä:
- Podpory ekonomického a sociálneho rozvoja na miestnej úrovni
- Budovania environmentálneho povedomia verejnosti
- Podpory vzniku nových služieb v geoparku
- Podpory budovania regionálnej infraštruktúry v cestovnom ruchu
Analýza potreby aktivít :
Investičné:
1.Príprava investícií- prvkov, objektov a lokalít geoparku: projektová dokumentácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie,ai
2.Príprava pozemkov pre investície – inžinierska činnosť
3. Správcovstvo a prevádzka
Environmentálno-edukačné
1.vydávanie štvrťročníka noviny Banskobystrický Permon (BBGMP, mesto B.Bystrica),
2.realizácie súťaže projektov žiakov II st. ZŠ
3.realizácie súťaží, konferencií, seminárov, exkurzií,
4. priebežné vzdelávanie a osveta
Marketingové vydávanie publikačných materiálov, knižných sprievodcov, letákov, reklamných predmetov, suvenírov, atď
1. noviny občasník „Klopačka“
2. publikácie, letáky, postery, bannery a pod.
3. filmy a animácie
4. aktualizácia web stránky www.geoparkbb.sk
5. propagácia miestnych produktov
6. príspevky v regionálnej a národnej tlači, médiách (filmy, DVD, reportáže a pod.)
Kultúrno-spoločenské – v spolupráci s partnermi realizácia Baníckych dní (B.Bystrica, Špania Dolina, Ľubietová, Staré Hory)

PRIORITY A CIELE BBGMP na rok 2012
Hlavnou prioritou je:
1. pripraviť podmienky na budovanie VSP partnerstva a produktu Banskobystrický geopark pre mesto
Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj
Ostatné priority sú
2. príprava investícií BB geoparku (náučné chodníky, trasy, expozície, múzeá a pod.)
3. budovanie environmentálneho povedomia verejnosti (súťaž žiakov II. Stupňa Základných škôl v okrese
Banská Bystrica – II. ročník)
4. podpora realizácie aktivít Integrovanej stratégie rozvoja vidieka prístupom LEADER na miestnej úrovni
(účasť na podujatiach LEADER,získavanie skúseností, informovanosť o LEADRI apod.)
5. správa web stránky a informovanosť o aktivitách BB geoparku

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
1.1 Zabezpečiť aktívnu spoluúčasť pri realizácii cestovného ruchu mesta Banská Bystrica
1.2 Vytvoriť komunikačnú platformu subjektov geoparku v BB a okolí
Zodpovední: predseda SR a riaditeľka OZ, Termín: priebežne
1.3 Spolupracovať s BBSK pri rozvoji cestovného ruchu v BB kraji
Zodpovední: predseda SR a riaditeľka OZ, Termín: priebežne
2.1 Vyhľadávať zdroje na projektovú dokumentáciu investícií geoparku
Zodpovední: predseda SR a riaditeľka OZ, Termín: priebežne
3.1. Vyhľadávať zdroje na realizáciu projektu II. kola súťaže pre základné školy
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Zodpovední: predseda SR a riaditeľka OZ, Termín: priebežne
4.1. Podpora aktivít vidieckych obcí geoparku v rozvoji ( potvrdenia partnerstva, informovanosť, odborná pomoc
a i.)
Zodpovední: členovia OZ, Termín: priebežne počas roka 2010
5.1. Informovanosť o aktivitách a území geoparku (správa web stránky, informácie) Zodpovedný: riaditeľka
a členovia OZ, Termín – priebežne
ORIENTAČNÝ ROZPOČET AKTIVÍT A ZDROJE FINANCOVANIA
aktivita

rozsah činností

1.

Študijné cesty členov združenia
Podporný program pre členov OZ na budovanie infraštruktúry
geoparku
Príprava investícií – náučné chodníky
Manažment prípravy aktivít projektov – návrh riešení
Monitoring výziev a vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
Budovanie komunikácie a stretnutia k lobbingu (cestovné, stravné ai.)
cca 4
Správa web stránky a informácie
Kancelária
SPOLU
orientačný plánovaný rozpočet na rok 2010

2.
3.
2.
3.
4.
5.
6.

rozpočet
v Euro

zdroje

2 000

vlastné, projekt

2 000

vlastné

14 000
2 000

projekty
vlastné

1 000

vlastné

800

vlastné, projekt

200
800

vlastné, projekt
vlastné

22 800

8 100 € vlastné

Výdavky sa predpokladajú: personálne, materiál, poštové, komunikačné

Spracovala: Ing.arch. Iveta Kavčáková – riaditeľka OZ

V Banskej Bystrici

máj 2012
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