GEOPARKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
www.geopark.sk
Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho
významu. Je v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja a má silnú riadiacu štruktúru. Geopark je pre Slovenskú republiku inovatívnym nástrojom podpory regionálneho a miestneho rozvoja a okrem
potenciálu pre vedecký výskum, zameraný na environmentálnu oblasť (vrátane vzdelávania), je významný pre miestny ekonomický rozvoj - prispieva k zvýšeniu zamestnanosti a k novým ekonomickým
aktivitám regiónu, pričom jeho funkčnosť je autonómna. Zároveň pestrosť jeho geologickej stavby je predpokladom pre rozvoj služieb cestovného ruchu, ktorý výhľadovo predstavuje nezanedbateľnú oblasť
národného hospodárstva.
Geoparky Slovenskej republiky predstavujú územia, ktoré prezentujú geologické dedičstvo našej krajiny so spracovanou stratégiou udržateľného rozvoja a jej implementáciou. Majú jasne definované hranice
a nachádza sa v nich minimálne určený počet geologicky významných lokalít, výnimočných z hľadiska geologického výskumu, krajinotvornej a vzdelávacej hodnoty. Lokality sú systematicky udržiavané
a vzájomne prepojené. Hodnotu geoparkov dopĺňajú lokality ekologického, archeologického, montanistického, kultúrno-historického, či etnografického významu.

NOVOHRAD - NÓGRÁD GEOPARK (slovenská časť)

www.nogradgeopark.eu

Novohrad - Nógrád Geopark bol 27. marca 2010 vo francúzskom Luberone prijatý Riadiacim výborom organizácie UNESCO, ako prvý medzinárodný geopark na svete, za 38. člena Európskej
siete geoparkov a v apríli 2010 na konferencii Svetovej siete geoparkov v Malajzii za jej 67. člena. Geopark sa rozprestiera na ploche 1 619 km2, z toho 336 km2
je na území Slovenskej republiky a predstavuje územie bohaté na jedinečné geologické a prírodné hodnoty, kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície, modernú kultúru, či gastronómiu.
Na Slovensku sa geopark rozprestiera na území okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Na území geoparku sa nachádaza 53 lokalít: geologická lokalita (15), kultúrno-historická (11),
montanistická (3), archeologická (3), prírodná (2), oddychová (1), zmiešaná (18) geologická a montanistická (9), geologická a prírodná (6), geologická, prírodná a archeologická (2)
a geologická, prírodná a kultúrno-historická lokalita (1). Na území Maďarska zahŕňa Novohrad - Nógrád Geopark 64 obcí s celkovo 167 lokalitami.
Na území slovenskej časti geoparku sa nachádza Chránená kajinná oblasť Cerová vrchovina, vyhlásená vyhláškou č. 113/1989
Ministerstva kultúry SSR. Vďaka relatívne mladému geologickému veku, ako aj veľkej variabilnosti sú miestne vulkanické štruktúry
vhodne využiteľné nielen pre vedecký výskum, ale aj na náučné účely pre širší okruh záujemcov. Medzi najvýznamnejšie lokality
v slovenskej časti geoparku patria: NKP Fiľakovský hrad, NPR Šomoška s hradom Šomoška, kamenným vodopádom a kamenným
morom, PR Hajnáčsky hradný vrch, NPR Pohanský hrad, PP Soví hrad, NPR Ragač, PR Steblová skala a mnohé ďalšie geologické, prírodné
a kultúrno-historické lokality. Gestorom budovania geoparku je Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád, ktoré bolo
zaregistrované v roku 2008. Združenie zastrešuje strategické, plánovacie, rozvojové, výchovno-vzdelávacie a prezentačné aktivity
v rámci územia UNESCO geoparku, je súčasťou cezhraničného manažmentu a zúčastňuje sa aj aktivít v rámci medzinárodných štruktúr.
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BANSKOŠTIAVNICKÝ GEOPARK

www.geoparkbs.sk

Banskoštiavnický geopark je situovaný na území okresu Banská Štiavnica a časti okresov Žarnovica a Žiar nad Hronom, rozprestiera sa na ploche 374 km2. V rámci geoparku sú v prevádzke
3 informačné centrá, 2 dedičné štôlne, 4 náučné chodníky a náučná geologická expozícia. Geopark prevádzkuje Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia - Región Sitno so sídlom
v Prenčove. Správcovstvo vybudovaných prvkov geoparku prešlo v roku 2008 do kompetencie Slovenského banského múzea, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a obce Štiavnické Bane.
Súčasťou objektovej sústavy geoparku sú aj objekty zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky
okolia“. Na území geoparku sa nachádza celkovo 156 lokalít: geologická (1), geologická a montanistická (8), geologická a prírodná (2) geologická, prírodná a archeologická (1), prírodná (8),
montanistická (83), montanistická a oddychová (17), montanistická a archeologická (1), kultúrno-historická (34) a kultúrnohistorická a archeologická (1).
Priority rozvoja Banskoštiavnického geoparku sú:
ź prevádzka a údržba existujúcich prvkov objektovej sústavy,
ź koordinácia aktivít subjektov a jednotlivých aktérov podieľajúcich sa na prevádzke, údržbe a dostavbe objektovej sústavy

geoparku,
ź sústavné vzdelávanie, osveta a šírenie informácií pre všetky vekové kategórie a typy inštitúcií,
ź identifikácia, výber, príprava a postupné udržateľné budovanie ďalších prvkov objektovej sústavy.
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BANSKOBYSTRICKÝ GEOPARK

www.geoparkbb.sk

Budovanie Banskobystrického geoparku začalo v roku 2005 a jeho hlavným predpokladom bola existencia a využitie geologických a montanistických lokalít, ekologických fenoménov
a historických pamiatok Banskej Bystrice a jej okolia. Územie geoparku má zaujímavú a pestrú geologickú stavbu. Ťažba rúd bola v minulosti hlavným faktorom, ktorá ovplyvňovala život v tejto oblasti. Svetoznáma
bola najmä ťažba medených rúd v oblasti Španej Doliny, Starých Hôr a Ľubietovej. Po ťažbe týchto ložísk sa zachovalo mnoho montanistických pamiatok, predovšetkým budovy šácht a hút, klopačky, portály štôlní,
veľký význam má aj dômyselný vodovodný systém s dĺžkou cca 40 km. Územie geoparku zahŕňa okres Banská Bystrica a časť okresov Žiar nad Hronom a Brezno, rozprestiera sa na ploche 886 km2.
Na území geoparku sa nachádza spolu 292 lokalít: geologická (46), geologická a montanistická (53), geologická a prírodná (40), montanistická (36), montanisticko-historická (1), kultúrno-historická (80),
prírodná (29) a archeologická (7). Do územia geoparku zasahuje NP Veľká Fatra, NP Nízke Tatry a CHKO Poľana. Okolie Banskej Bystrice je zaujímavé aj z etnografického hľadiska a možno tu nájsť
zachovanú pôvodnú architektúru tunajšieho ľudu, nehovoriac o meštianskej architektúre samotnej Banskej Bystrice alebo Kremnice. V rámci územia geoparku je situovaných 16 náučných
a 30 turistických chodníkov. Geopark je budovaný a prevádzkovaný prostredníctvom aktívnej spolupráce regionálnej a miestnej
samosprávy, odborných inštitúcií a zástupcov súkromného sektora. Spoluprácu zastrešuje Občianske združenie Banskobystrický
geomontánny park.
Územie geoparku sa člení na geomontánne oblasti troch kategórií:
1. kategória: starohorsko-špaňodolinská, ponicko-ľubietovská a kremnická geomontánna oblasť (jadrové územie geoparku),
2. kategória: mestá Banská Bystrica a Kremnica (centrá cestovného ruchu),
3. kategória: brusniansko-bukovecká a badínsko-tajovská geomontánna oblasť (záujmové územie geoparku).
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