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Príloha 
 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov z verejných zdrojov na budovanie 

a prevádzkovanie geoparkov a území s potenciálom vstupu medzi geoparky  

za obdobie rokov 2015 - 2018 

 

Názov projektu/úlohy/aktivity Organizácia Zdroj financovania 
Prostriedky 

(€) 

Audit územia Novohrad - Nógrád 
geoparku (2015) 

združenie právnických 
osôb Geopark Novo-
hrad - Nógrád 

Program cezhranič-
nej spolupráce Ma-
ďarská republika - 
Slovenská republika 
(2007 - 2013) 

7 500 

Novohradské turisticko-in-
formačné centrum (2015) 

Mesto Fiľakovo 
rozpočet Mesta  
Fiľakovo 

19 450 

Fiľakovský hrad, systematický 
prístup k ochrane Národnej 
kultúrnej pamiatky (2015) 

Mesto Fiľakovo 

dotácia v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej repub-
liky 

5 422 

Prípravná podpora Bankoby-
strického geomontánneho parku 
(2015) 

občianske združenie 
Banskobystrický geo-
montánny park 

Program rozvoja vi-
dieka 2014 - 2020 

9 900 

Geopark Banská Štiavnica (pre-
zentácia náučných geologických 
chodníkov a náučnej geologickej 
expozície) (2015) 

Slovenské banské mú-
zeum 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

13 000 

Interaktívne múzeum Geobáda-
teľňa (2015) 

Slovenské banské mú-
zeum 

Environmentálny 
fond 

81 100 

Podpora realizácie Koncepcie 
geoparkov SR, náučných chodní-
kov a náučných lokalít (2015) 

Slovenská agentúra ži-
votného prostredia 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

1 200 

Náučné zariadenia (údržba 
náučných chodníkov, náučných lo-
kalít, informačných bodov, in-
formačných stredísk) (2015) 

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

2 9521 

Obnova a konzervácia torzálnej 
architektúry Fiľakovského hradu 
(2016) 

združenie právnických 
osôb Geopark Novo-
hrad - Nógrád 

dotácia v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej repub-
liky 

24 000 

Novohradské turisticko-in-
formačné centrum (2016) 

Mesto Fiľakovo 
rozpočet Mesta  
Fiľakovo 

19 840 

Pamätník obetí banských nešťastí  
v roku 1526 v Španej Doline 
(2016)            

banícke bratstvo Her-
rengrund   

dotácia v pôsobnosti 
Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej 
republiky 

2 318 

Financovanie časopisu Bystrický 
Permon, propagácia lokalít 
Banskobystrického geoparku 
(2016) 

občianske združenie 
Permon 

rozpočet Mesta  
Banská Bystrica 

1 800 

                                                      
1 vrátane náučných expozícií, chodníkov a panelov pri jaskyniach (mimo území geoparkov) 
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Dobudovania Baníckeho 
chodníka v Ľubietovej (2016) 

občianske združenie 
Libetha 

dotácia v pôsobnosti 
Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej 
republiky 

1 635 

Banskoštiavnický geopark 
(prezentácia a starostlivosť o 
náučnú geologickú a propagačnú 
expozíciu) (2016)                         

Slovenské banské mú-
zeum 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

9 000 

Banské múzeum v prírode (inová-
cia podzemnej expozície, rozšíre-
nie o expozíciu Pracháreň) 
(2016) 

Slovenské banské mú-
zeum 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

43 000 

Ako sa mapovalo v baníctve 
(2016) 

Slovenské banské mú-
zeum 

Environmentálny 
fond 

41 962 

Podpora rozvoja a budovania geo-
parkov v súlade s aktualizovanou 
koncepciou (2016) 

Slovenská agentúra ži-
votného prostredia 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

1 500 

Náučné zariadenia (údržba 
náučných chodníkov, náučných lo-
kalít, informačných bodov, in-
formačných stredísk) (2016) 

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

18 7972 

GEOPARKS (plnenie úloh vyplý-
vajúcich z akčného plánu) (2016) 

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

17 9703 

Obnova a konzervácia torzálnej 
architektúry Fiľakovského hradu - 
II. etapa (2017) 

združenie právnických 
osôb Geopark Novo-
hrad - Nógrád 

dotácia v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej repub-
liky 

26 000 

Novohradské turisticko-in-
formačné centrum (2017) 

Mesto Fiľakovo 
rozpočet Mesta  
Fiľakovo 

20 240 

Ukážeme hodnoty Novohrad - 
Nógrád geoparku (2017) 

združenie právnických 
osôb Geopark Novo-
hrad - Nógrád 

Zelený vzdelávací 
fond 

4 674 

Vytvorenie moderného in-
formačno-vzdelávacieho portálu, 
nových náučno-poznávacích trás 
a zlepšenie propagácie Banskoby-
strického geomontánneho parku 
(2017) 

občianske združenie 
Banskobystrický geo-
montánny park 

Environmentálny 
fond 

100 000 

Banskoštiavnický geopark 
(prezentácia a starostlivosť o 
náučnú geologickú a propagačnú 
expozíciu) (2017)                         

Slovenské banské mú-
zeum 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

6 000 

Banské múzeum v prírode - etapa 
inovácií, podzemie a riešenie od-
dychovej a edukačnej zóny na po-
vrchu (2017) 

Slovenské banské mú-
zeum 

Environmentálny 
fond 

95 670 

                                                      
2
 vrátane náučných expozícií, chodníkov a panelov pri jaskyniach (mimo území geoparkov) 

3
 vrátane plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO 
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Banské múzeum v prírode (rieše-
nie oddychovej a edukačnej zóny 
na povrchu) (2017) 

Slovenské banské mú-
zeum 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

40 000 

Publikácia Odkazy minulosti – 
banské technické a kultúrne pa-
miatky lokality UNESCO - Ban-
ská Štiavnica, Štiavnické Bane 
(2017) 

Banskoštiavnicko-
hodrušský banícky 
spolok 

rozpočet Mesta Ban-
ská Štiavnica 

500 

Podpora rozvoja a budovania geo-
parkov v súlade s akčným plánom 
(2017) 

Slovenská agentúra ži-
votného prostredia 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

1 000 

Výstavba, rekonštrukcia a údržba 
objektov environmentálnej vý-
chovy - náučné zariadenia (2017) 

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

13 7134 

Medzinárodný program pre geo-
vedy a geoparky - UNESCO Glo-
bal Geoparks (plnenie úloh vyplý-
vajúcich z akčného plánu) (2017)  

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

4 6375 

Prezentácia náučných chodníkov 
a vydanie knižnej publikácie 
(2017) 

nezisková organizácia 
Barbora 

dotácia v pôsobnosti 
Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej 
republiky 

5 700 

Geologické múzeum Barbora v 
Devíne (2017 - 2018) 

nezisková organzácia 
Barbora 

rozpočet Bratislav-
ského samospráv-
neho kraja 

20 845 

Propagačné video Geoturistika 
Malé Karpaty (2017) 

nezisková organizácia 
Barbora 

dotácia krajskej or-
ganizácie cestov-
ného ruchu Turiz-
mus regiónu Brati-
slava a oblastnej or-
ganizácie cestov-
ného ruchu Malé 
Karpaty  

9 400 

Propagačný materiál Bane a 
minerály (2017) 

nezisková organizácia 
Barbora 

rozpočet Mesta Pe-
zinok 

1 000 

Propagačný materiál Vzácne 
minerály Pezinka a okolia (2017) 

nezisková organizácia 
Barbora 

rozpočet Mesta Pe-
zinok 

1 000 

Koncepcia budovania Geoparku 
Malé Karpaty (2017) 

nezisková organizácia 
Barbora 

dotácia Úradu vlády 
Slovenskej repub-
liky 

20 194 

Zvyšovanie environmentálneho 
povedomia verejnosti v No-
vohrad-Nógrád geoparku (2018) 

združenie právnických 
osôb Geopark Novo-
hrad - Nógrád 

Environmentálny 
fond 

18 000 

Voda - zdroj nášho života (2018) 
združenie právnických 
osôb Geopark Novo-
hrad - Nógrád 

Zelený vzdelávací 
fond 

3 215 

Financovanie časopisu Bystrický 
Permon, propagácia lokalít 

občianske združenie 
Permon 

rozpočet Mesta  
Banská Bystrica 

1 500 

                                                      
4
 vrátane náučných expozícií, chodníkov a panelov pri jaskyniach (mimo území geoparkov) 

5 spolu s programom UNESCO Človek a biosféra 
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Banskobystrického geoparku 
(2018) 
Banskoštiavnický geopark 
(prezentácia a starostlivosť o 
náučnú geologickú a propagačnú 
expozíciu) (2018)                         

Slovenské banské mú-
zeum 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

8 000 

Inovácia Banského múzea v prí-
rode II. etapa (2018) 

Slovenské banské mú-
zeum 

Environmentálny 
fond 

63 883 

Banské múzeum v prírode (rieše-
nie edukatívnych aktivít expozí-
cie) (2018) 

Slovenské banské mú-
zeum 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

45 000 

Podpora rozvoja a budovania geo-
parkov v súlade s akčným plánom 
(2018) 

Slovenská agentúra ži-
votného prostredia 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

2 000 

Medzinárodný program pre geo-
vedy a geoparky - UNESCO Glo-
bal Geoparks (spolupráca a koor-
dinácia aktivít na území existujú-
cich a budúcich geoparkov, plne-
nie úloh vyplývajúcich z akčného 
plánu) (2018)  

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

19 0016 

Výstavba, rekonštrukcia a údržba 
objektov environmentálnej vý-
chovy - náučné zariadenia (2018) 

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

37 1047 

Infostánok Geopark Malé Karpaty 
(2018) 

nezisková organizácia 
Barbora 

rozpočet Bratislav-
ského samospráv-
neho kraja 

4 000 

Rekonštrukcia lokality Dielňa 
pred Antimónovou štôlňou v Pe-
zinku (2018) 

Malokarpatský ba-
nícky spolok 

dotácia v pôsobnosti 
Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej 
republiky 

3 810 

Geologicko-náučná mapa regiónu 
Medzev - Jasov (2018) 

Štátny geologický ús-
tav Dionýza Štúra 

príspevok z kapitoly 
Ministerstva život-
ného prostredia Slo-
venskej republiky 

80 000 

 
Rekapitulácia verejných zdrojov: 

 

Zdroje financovania (za roky 2015 - 2018) 
Prostriedky 

(€) 

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika (2007 
- 2013) 

7 500 

Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 9 900 
Dotácia Úradu vlády Slovensekj republiky 20 194 
Príspevok z kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
z toho pre: 

 

Slovenskú agentúru životného prostredia 5 700 
Slovenské banské múzeum 164 000 

                                                      
6 spolu s programom UNESCO Človek a biosféra 
7
 vrátane náučných expozícií, chodníkov a panelov pri jaskyniach (mimo území geoparkov) 
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 80 000 
Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky 114 1748 
Zelený vzdelávací fond 7 889 

Environmentálny fond 400 615 
Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja 24 845 
Dotácia krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava a ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty 

9 400 

Dotácia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 55 422 
Dotácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 13 463 
Rozpočet Mesta Fiľakovo 59 530 
Rozpočet Mesta Banská Bystrica 3 300 
Rozpočet Mesta Banská Štiavnica 500 
Rozpočet Mesta Pezinok 2 000 
  
Spolu 978 432 

 
 

                                                      
8 vrátane náučných expozícií, chodníkov a panelov pri jaskyniach (mimo území geoparkov) a spolu s programom 
UNESCO Človek a biosféra a plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírod-
ného dedičstva UNESCO 


