Banskobystrický geomontánny park
občianske združenie
Výročná správa o činnosti OZ za rok 2012
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.
Ku dňu 31.12.2012 OZ eviduje celkom 51 členov a eviduje 23 partnerských zmlúv.
Správna rada v roku 2012 zasadala celkom 4x nasledovne:2x pôvodné a 2x nové zloženie Správnej
rady
 15.2.2012
(Banská Bystrica)
 25.4.2012
(Banská Bystrica)
Účasť členov SR: Kavčáková- 2x, Pyšný- 1x, Patúš- 2x, Gender- 2x, Svitaňová –Krajčíová- 0x,
Chocholová- 0x, Zibrin- 1x, Lakomčík- 2x, Vigaš- 2x, Kasa- 0x, Zázrivcová- 0x
 23.7.2012
(Stupy Banská Bystrica)
 20.12.2012 (Banská Bystrica)
Účasť členov SR: Kavčáková- 2x, Gender-2x, Vigaš- 1x, Vlček- 1x, Zajac-1x, Zázrivcová-1x, Janovec 1x,
Účasť členov DR: Patúš- 2x, , Zibrin- 2x, Lakomčík- 1x,
Informácie o stretnutiach Správnej rady OZ
1. SR 15.2.2012- Námestie SNP. B. Bystrica
Stretnutie Správnej rady sa konalo pri príležitosti 5. Výročia BBGMP. Boli prizvaní hostia, ktorí sú
súčasnými resp. potenciálnymi partnermi združeniu pri realizácii projektov a získavaní podporných
zdrojov. Na stretnutie boli prizvaní hostia: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Banská Bystrica, Ing.
Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Peter Pellegriny, poslanec NR
SR , Mgr. Daniel Schmidtmayer, gen.riaditeľ SAŽP,Ing. Jozef Širila, riaditeľ š.p. Rudné bane B. Bystrica,
RNDr. Peter Morong, riaditeľ NAPANT, PhDr. Roman Hradecký, riaditeľ Stredoslovenského múzea BB,
Mgr. Ľubica Laššáková, vedúca komisie pre CR mesta BB, Doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. vedúci
katedry cest. ruchu UMB, Viera Krakovská, podpredseda R ZMOS, predseda reg. združenia ZMOS, Ing.
Blažej Možucha, konateľ mestských lesov B. Bystrica, Mgr. Štefan Ferenc, PhD, vedúci strediska ŠGÚDŠ
reg. centrum B.Bystrica, Ing. Vladimír Laššák, vedúci odb. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
BBSK, Ing. Beáta Lukáčová, vedúca odboru SACR, Banská Bystrica, Mudr. Andrej Sitár, Banícke bratstvo
Herrengrund, Špania Dolina a Ing. Mikuláš Beránek, Slovenská banícka spoločnosť, Banícky cech
Banská Bystrica a p. Zajacová z OZ LIBETHA banícky spolok. Osobne prišiel p. Pellegríny, p.
Laššáková Ľubica, za SAŽP v zast. p. Lakanda, za NAPANT p,. Mezei, p. Hradecký, p. Laššák
z BBSK, p. Lukáčová a zástupcovia baníckych spolkov. Stretnutie sa konalo v príjemnom prostredí
historickej pivnice na Námestí SNP. V rámci programu boli prezentácie činnosti BBGMP od roku 2006
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a pripravených projektov. Uvedení prítomní sľúbili spoluprácu a podporu pri presadzovaní projektov
z nášho regiónu.
2. SR 25.4. 2012 – kancelária BBGMP.
Stretnutie sa uskutočnilo pred zhromaždením členov. V programe zasadnutia SR bola hlavne
príprava volieb do orgánov združenia a návrh programu. Rovnako bolo predmetom stretnutia plán
činnosti OZ na rok 2012 a príprava projektov OZ. Riešením bolo aj rozhodnutie o členoch OZ, ktorí
prejavili záujem o študijnäú cestu do Francúzska a Slovinska. Do Francúzska boli za BBGMP vyslané
naše členky: I. Kavčáková, I. Hiadlovská a I. Zibrinová (17.-18.5.) a do Slovinska (4.-8.7.2012) boli
schválené: K. Paprčková, S.Kiabová a náhradníci: p. Macák a p. Malec. Súčasťou progranmu bol aj vstup
BBGMP do OOCR ako člena. Na tomto stretnutí SR nariadila riaditeľke OZ aby OZ prihlásila a uhradila
členský príspevok vo výške 500Euro. Na stretnutí bol schválený aj príspevok OZ Malachovská dolina
a obci Turecká na budovanie náučných chodníkov aj pod záštitou Banskobystrického geoparku.
3. SR 23.7.2012 –Stupy v Banskej Bystrici.
Stretnutie Správnej rady v novom zložení po voľbách zo dňa 6.6.2012 (Valné zhromaždenie
členov v Nemciach) sa konalo v altánku obytného domu I. Kavčákovej v letnej atmosfére. Cieľom
stretnutia bola voľba predsedu Správnej rady a menovanie riaditeľa OZ. Členovia SR zvolili Ing. Vigaša za
predsedu SR a Ing. Kavčákovú za riaditeľku OZ pre nasledujúce obdobie 3 rokov tj. do júna 2015.
Prítomní riešili problémové obdobie fungovania OZ vzhľadom na absenciu výziev a nedostatok možností
uchádzania sa o podporu aj v roku 2012.

4. SR 20.12.2012 v Banskej Bystrici.
Posledné stretnutie SR OZ sa konalo pri príležitosti vianočných sviatkov. Hlavnou témou stretnutia bol
návrh činnosti OZ v roku 2013. I. Kavčáková vyzvala členov Správnej rady aby sa lobbingom za projekty
združenia vážne zaoberali a riešili problém aj z individuálnej úrovne jej členov. Jedným z riešení bola
príprava a sumarizácia investičných zámerov členov BBGMP pre účel spoločného projektu a príprava
projektov geoparku za oblasti: regionálna infraštruktúra CR, veda, výskum, história a kultúra, vzdelávanie
a osveta, marketing.
Projekty :
Projekty OZ:
1. V roku 2012 sa pod vedením Ing. Gendera pripravoval projekt podporený mestom B. Bystrica t.j.
vydanie štvrťročníka Banskobystrický Permon.
2. V spolupráci s mikroregiónom Starohorská dolina Ing. Kavčáková zabezpečila realizáciu projektu
„ Náučný chodník Starohorsko-špaňodolinskou geomontánnou oblasťou – časť Veľká
fatra a Starohorské vrchy“. V rámci OZ na projekte spolupracoval Ing. Gender a I.Janovec.
3. V mesiaci máj bol podaný aj projekt „Dobrodružná cesta BB geoparkom“ na SPP, ktorý bol pre
nedostatočné hlasovanie verejnosti a obmedzené zdroje neúspešný
4. V mesiaci marec bol predložený projekt Banskobystrický geopark – príležitosť BB regiónu v
rozvoji turizmu – realizácia workshopu
5. V mesiaci október bol podaný projekt na MŽP SR Envirofond 2013 s názvom Geopark Banská
bystrica geologické a montánne dedičstvo
6. V mesiaci október bol tiež podaný projekt na Program obnovy dediny pre nášho člena MR
Kremnické vrchy – východ s názvom: Banskobystrický geopark - náučný chodník
geomontánnou oblasťou Kremnické vrchy
V roku 2012 boli obmedzené možnosti predkladania projektov pretože bolo zverejnených len málo výziev.
V roku 2012 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. Projekt vydávania
časopisu (BBmesto), projekt workshopu (BBSK) a projekt náučného chodníka Starohorskou dolinou boli
úspešné avšak projekt SPP a projekt Envirofondu podaný v októbri 2011 boli neúspešné.
V roku 2012 boli realizované 3 projekty: vydávanie časopisu Banskobystrický Permon, Workshop
v Ľubietovej a PD náučného chodníka SD. Workshop v Ľubietovej bol realizovaný v dňoch 17.-18.10
2012 v obci Ľubietová ako pracovno-spoločenské stretnutie partnerov, priateľov a priaznivcov
geoturizmu a oživenia baníckej histórie Banskej Bystrice a okolia. Cieľom stretnutia bol „ Spoločný
európsky projekt infraštruktúry geoturizmu BB mesta a okolia“. Parciálnymi cielmi boli:
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1. Informovanosť a spoločná komunikačná platforma odbornej a záujmovej verejnosti v rozvoji BB
geoparku, koordinácia a rozdelenie úloh partnerov
2. Združovanie zdrojov regiónu v rozvoji geoturizmu a zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva a
sieťovanie zdrojov – spoločná dohoda a spoločný postup
3. Príprava projektov spolupráce na regionálnej úrovni - návrh aktivít partnerov pre zaradenie do
projektov BB geoparku (geomontanistika, cestovný ruch, ochrana životného prostredia, ochrana
kultúrnych pamiatok, história a duchovná kultúra ai.).
Výsledkom workshopu bola práca v 3 pracovných skupinách. Výsledkom tejto práce je záverečná správa
o výsledkoch, ktorá by mala byť distribuovaná vsšetkým účastníkom.
2012
Podporovateľ

Predkladateľ

Názov projektu

Stav k 31.5.2013

Marec
2012

Mesto Banská
Bystrica

BBGMP

Vydávanie časopisu Bystrický
Permon – ročník 2011

Realizácia, ukončený

2

Október
2011

Envirofond 2012

BBGMP

3

Október
2011

Program obnovy
dediny
Envirofond 2012

MR
Starohorská
dolina

Neúspešný
Geopark Banská Bystrica geologické a montánne dedičstvo
Úspešný, realizácia
Náučný chodník Starohorsko
v roku 2012
špaňodolinskou geomontánnou
oblasťou - časť Veľká Fatra
a Starohorské vrchy- štúdia

4 Máj 2012

SPP

BBGMP

Dobrodružná cesta BB geoparkom

5. Február
2012

BBSK
Obec Špania
Dolina
Envirofond 2013

BBGMP

Úspešný, realizácia
Banskobystrický geopark –
v roku 2012
príležitosť BB regiónu v rozvoji
turizmu – realizácia workshopu
Neúspešný
Geopark Banská Bystrica geologické a montánne dedičstvo

Program obnovy
dediny

MR Kremnické
vrchy východ

p.
č.
1

Mesiac

6

Október
2012

7

Október
2012

Envirofond 2013

BBGMP

Banskobystrický geopark náučný chodník geomontánnou
oblasťou Kremnické vrchy - štúdia

Neúspešný

Vo vyjednávaní

Podujatia:
1. Workshop Ľubietová 40 účastníkov z regiónu – 2 dni
2. 17.-18.5. aktívne stretnutie s návštevou v našom geoparku s pánom Brunom Gantenbein z VŠ
ACADEMIA Engiadina, Samedam Švajčiarsko (prof.Patúš a p. Gender)
3. 8.- 14. 5. Aktívna účasť na EÚ trhu miestnych produktov z BBGMP v Le Puy en Velay vo
Francúzsku (Kavčáková, Hiadlovská, Zibrinova)
4. 19.5. aktívna účasť a podpora budovania náučného chodníka v Malachove – banská cesta (1.
Etapa ) slávnostné otvorenie (Kavčáková)
5. 14.7. účasť na baníckom dni a baníckom šachtágu v Ľubietovej (Kavčáková, Vlček)
6. 23.8. MŽP SR – účasť na pracovnom rokovaní k Koncepcii budovania geoparkov v SR
v Bratislave (Vigaš, Gender, Kavčáková)
7. 25.9.pracovné stretnutie BB mesto – Cisárska vizitácia 2014 (Gender, Kavčáková)
8. 4.-6- 10 Šalgotarian, konferencia GEOPARKS, GEOHERITAGE a GEOCONSERVATION (bez
účasti)
9. 3.12. MŽP SR – účasť na pracovnom rokovaní k Koncepcii budovania geoparkov v SR v Banskej
Štiavnici (Vigaš, Gender, Kavčáková)
10. 12.-14.12 Mojmírovce. Účasť na medzinárodnej konferencii „Spojme sa pre rozvj vidieka“ ako
príprava na formovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a nová politika rozvoja vidieka
v EÚ (Kavčáková, Hiadlovská).
Propagácia a lobbing:
- aktívna účasť na zasadnutiach komisie cestovného ruchu a reg. rozvoja mesta Banská
Bystrica (Kavčáková ako člen komisie-neposlanec)
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-

prezentácia BBGMP na všetkých podujatiach mimo združenia (šírenie brožúrok, letákov)
konferencie, workshopy, výstavy, stretnutia ai.
prezentácia Banskobystrického geomontánneho parku v periodiku PERMON a Náš kraj
web stránka www.geoparkbb.sk

Prevádzka kancelárie: bezplatný nájom od IDIK Agentúry s.r.o. od roku 2008 (5 rokov)
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
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 (25 listov)
i) Organizácia slávnostného seminára 5. Výročia BBGMP
j) Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti „Náučný chodník Medená cesta“
k) Zabezpečenie vypracovania Projektovej dokumentácie na prevod vlastníctva pozemkob
Rudných baní v Španej doline
l) Zabezpečovanie inžinierskej činnosti v zmysle stavebného zákona
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Plán činnosti OZ na rok 2013
Plán činnosti Banskobystrického geomontánneho parku na rok 2013 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
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.
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.
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 občasníka novín Klopačka
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 2013
Hlavnou prioritou je:
1. pripraviť BB geopark ako produkt cestovného ruchu
Ostatné priority sú
2. príprava investícií BB geoparku vrátane pozemkov (náučné chodníky, trasy, expozície, múzeá a pod.)v
spolupráci s OOCR
3. budovanie environmentálneho povedomia verejnosti (súťaž žiakov II. Stupňa Základných škôl v okrese
Banská Bystrica – II. ročník)
4. pripraviť aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja vidieka prístupom LEADER na miestnej úrovni na
žiadosť o financovanie(účasť na podujatiach LEADER,získavanie skúseností, informovanosť o LEADRI
apod.)
5. zlepšenie informovanosti o aktivitách BB geoparku
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY
1.1 Zabezpečiť aktívnu spoluúčasť pri realizácii cestovného ruchu mesta Banská Bystrica v tvorbe produktu
BB geopark
1.2 Vytvoriť komunikačnú platformu subjektov geoparku v BB a okolí
1.3 Spolupracovať s BBSK a OOCR pri rozvoji cestovného ruchu v BB kraji ( príprava spoločného projektu a i.)
2.1 Vyhľadávať zdroje na projektovú dokumentáciu investícií geoparku ( príprava na LEADER a investič.
projekty.)
3.1. Vyhľadávať zdroje na realizáciu projektu II. kola súťaže pre základné školy a environmentálneho
vzdelávania
4.1. Podpora aktivít vidieckych obcí geoparku v rozvoji ( potvrdenia, informovanosť, odborná pomoc a i.)
5.1. Informovanosť o aktivitách a území geoparku ( správa web stránky,články a i.)
ORIENTAČNÝ ROZPOČET AKTIVÍT A ZDROJE FINANCOVANIA v roku 2013
aktivita

rozsah činností

1.

Študijné cesty členov združenia
Podporný program pre členov OZ na budovanie infraštruktúry
geoparku
Príprava investícií – náučné chodníky
Produkt CR BB geopark - Marketingová podpora
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 2013

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

rozpočet
v Euro

zdroje

1 000

vlastné, projekt

2 000

vlastné

5 000
67 178
1 000

projekty
Projekt PRV
vlastné

1 000

vlastné

800

vlastné, projekt

200
800

vlastné, projekt
vlastné

78 978

5 100 € vlastné

Výdavky sa predpokladajú: personálne, materiál, poštové, komunikačné

Spracovala: Ing.arch. Iveta Kavčáková – riaditeľka OZ

V Banskej Bystrici

jún 2013
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