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Týždeň Európskych geoparkov 
v Novohrad-Nógrád geoparku

Globálny geopark UNESCO – Novohrad-Nógrád geopark sa (od 25. mája do 

11. júna 2017) už po deviaty raz zapojil do Týždňa Európskych geoparkov. Podujatie, 

nad ktorým prevzala záštitu Slovenská komisia pre UNESCO, bolo zaradené aj do 

kalendára podujatí Medzinárodného roku trvalo udržateľného cestovného ruchu pre 

rozvoj, ktorý na tento rok vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN).

Organizátorom sa podarilo pripra-

viť pestrú sériu podujatí pre všetky 

vekové skupiny obyvateľstva, čím 

sa spopularizovalo a  prezentovalo 

posolstvo geoparku Novohrad-

-Nógrád geoparku - jeho geologické, 

prírodné a kultúrno-historické hod-

noty. Súčasťou podujatia boli popu-

lárno-vzdelávacie a súťažné progra-

my pre deti materských, základných 

a stredných škôl, premietanie fi lmov, 

túry so sprievodcom a programy 

pre celé rodiny. Na akcii sa zúčast-

nilo takmer 650 žiakov z 31 mater-

ských, základných a stredných škôl, 

ako aj 800 zástupcov z radov verej-

nosti.

l l l
Žiaci základných škôl si popri spo-

znávaní lokalít geoparku otestovali 

svoje vedomosti a  zručnosti for-

mou súťažno-vzdelávacieho po du-

jatia Objavuj Novohrad-Nógrád 

geopark (30. - 31. mája 2017), na 

ktorom sa aktívne podieľala aj Slo-

venská agentúra životného pros-

tredia (SAŽP). Prvý deň sa pod-

ujatie konalo v Mestskom parku 

vo Fiľakove, kde mladší žiaci (13 

trojčlenných družstiev) spoznávali 

lokality geoparku a zmerali si svo-

je vedomosti a zručnosti prostred-

níctvom súťažných úloh na piatich 

stanovištiach. Zástupcovia SAŽP 

preverovali zaujímavým spôsobom 

zmysly žiakov: pomocou hmatu 

určovali prírodniny (napr. plody 

šípky, kôru stromu, prázdne ulity 

slimákov) nachádzajúce sa v zostro-

jenej pomôcke (vrecúškach), pomo-

cou čuchu zisťovali, čo bolo v  tzv. 

čuchových pohároch (napr. levan-

duľa, mäta, ihličie), pomocou zraku  

hľadali a pomenovávali druhy živo-

číchov nachádzajúce sa v obrázkovej 

skrývačke, a  to všetko v  určenom 

časovom limite. Druhý deň sa pod-

ujatie konalo v obci Hajnáčka, kde 

si v rovnakých súťažných úlohách, 

ale s kratším časovým limitom,  roz-

šírenými o určovanie druhov hor-

nín a minerálov, zmerali sily starší 

žiaci (11  trojčlenných družstiev), 

ktorí zároveň spoznali aj Hajnáčsky 

hradný vrch a jeho okolie. Žiaci si 

zároveň vďaka partnerom podujatia 

vypočuli rozprávanie geológa o geo-

logických hodnotách geoparku, pre-

zreli si 3D model funkčného vulká-

nu či krátky fi lm o vzniku a vývoji 

Štiavnického stratovulkánu. 

l l l
Podujatie Hráme sa v  geopar-

ku si pripravili deviataci pre deti 

z  materských škôl, v  rámci ktoré-

ho zábavnou formou predstavili 

zaujímavosti geoparku. Organizáto-

ri zaradili do série podujatí aj ume-

leckú súťaž Suvenír pre geopark, 

do ktorej tento rok prišlo vyše 140 

výtvarných a  fotografi ckých prác. 

Najlepšie z nich budú zaradené do 

kalendára Novohrad-Nógrád geo-

parku na rok 2018.

l l l
Organizátormi a partnermi poduja-

tí boli Združenie právnických osôb 

Geopark Novohrad-Nógrád, Novo-

hrad-Nógrád Geopark Nonprofi t Kft , 

Riaditeľstvo Národného parku Bükk, 

Prírodná rezervácia Praveké nálezy 

Ipolytarnóc, mesto Fiľakovo, obec 

Hajnáčka, Štátna ochrana prírody SR, 

CHKO Cerová vrchovina, Slovenská 

agentúra životného prostredia, Uni-

verzita Mateja Bela, Slovenská akadé-

mia vied Ústav vied o Zemi, Hradné 

múzeum vo Fiľakove, Novohradské 

turisticko-informačné centrum, Zák-

ladná škola (ZŠ) Štefana Koháriho II 

Fiľakovo, ZŠ Školská Fiľakovo, ZŠ 

Farská lúka Fiľakovo a ZŠ Belina.   

l l l
Novohrad-Nógrád geopark je úze-

mie s výnimočnými geologickými, 

prírodnými, kultúrno-historickými 

jedinečnosťami rozprestierajúce sa 

na juhu Banskobystrického kraja 

a na severe maďarskej Nógrádskej 

župy. Geopark sa hrdí titulom UNE-

SCO Globálny geopark: spoločne 

so 127 územiami z celého sveta je 

členom Globálnej siete geoparkov. 
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