
 

 

 

 

 

 

 

Projektový zámer „Geopark Malé Karpaty“ 
 

 

 

 

          Koncepcia Geoparku Malé Karpaty vychádza z tvorby jednotlivých 

geomontánnych oblastí, ktoré hoci budú vystupovať autonómne, budú tvoriť jednotný 

celok – geopark. Faktorom, ktorý významným spôsobom napomôže realizácii 

projektu „Geopark Malé Karpaty“ je existencia veľkého množstva záujmových 

skupín, organizácií a občianskych združení, ktoré sa aktívne podieľajú na realizácií 

aktivít v oblasti turizmu a propagácii geovied v záujmovej oblasti. Našou snahou tieto 

subjekty spojiť do vzájomnej kooperácie s cieľom realizácie spoločného projektu.  

      

          Ďalším významný predpokladom budovania geoparku Malé Karpaty je už do 

istej miery vybudovaná turistická infraštruktúra a existencia množstva významných 

a pre návštevníkov pripravených geotopov, ktoré sú výsledkom dlhoročných aktivít 

rôznych nadšencov a organizácii. Na lokalitách, ktoré reprezentujú najvýznamnejšie 

geotopy (tvz. srdcia geomontánnych parkov), budú vybudované odpočinkové zóny, 

edukačné panely ale aj rôzne interaktívne vzdelávacie prvky. Ostatné geotopy, bude 

tvoriť jednoduchá odpočinková zóna vybudovaná podľa charakteru a možnosti danej 

lokality a informačná tabuľa. 

 

Gomontánne oblasti Geoparku Malé Karpaty: 

 

1. Sandbersko – pajštúnska geomontánna oblasť 

2. Geomontánna oblasť Bratislava 

3. Geomontánna oblasť Pezinok 

4. Geomontánna oblasť Modra 

5. Geomontánna oblasť Trstín 

6. Geomontánna oblasť Pernek   

 

 

Predpokladaná rozloha geoparku: 560 km2 

 

Predpokladaný počet lokalít: 102 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ciele projektu:  

 Tvorba spoločného produktu Geoparku Malé Karpaty . 

 Ochrana prírody a krajiny a jej citlivé využitie v cestovnom ruchu. 

 Obnova a záchrana geomontánnych daností  a kultúrnohistorického dedičstva 

oblasti. 

 Posilnenie environmentálneho povedomia návštevníkov a domáceho obyvateľstva. 

 Rozvoj geoturistiky ako nástroja pre rozvoj regiónu. 

 Podpora neformálneho vzdelávania v oblasti vied o Zemi.    

 Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v záujmovom území. 

 Vyššia kvalita služieb cestovného ruchu a tvorba balíkov služieb. 

 Zvýšenie návštevnosti regiónu a predĺženie pobytu návštevníkov. 

 Nárast podávania spoločných a individuálnych rozvojových projektov zapojených 

subjektov. 

 

Zapojené inštitúcie:  

 

Ministerstvo životného prostredia SR,  

Ministerstvo hospodárstva SR,  

Ministerstvo Kultúry SR,  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,  

Slovenská akadémia vied,  

Slovenské národné múzeum, 

Štátna ochrana prírody SR, 

Lesy SR, š.p., 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Rudné Bane, š.p., 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, 

Geopark Železné hory, 

Bratislavský samosprávny kraj, 

Trnavský samosprávny kraj, 

Krajská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Region Tourism, 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty, 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, 

Štátna ochrana prírody SR 

 

 

 



 

 

 

 

Zapojené mestá a obce: 

 

Bratislava, Borinka, Buková, Častá, Dolné Orešany, Doľany, Dubová, Horné 

Orešany, Chorvátsky Grob, Jablonové, Kuchyňa, Limbach, Lošonec, Lozorno, 

Marianka, Modra, Pernek, Pezinok, Píla, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, 

Plavecký Peter, Smolenice, Sološnica, Stupava, Svätý Jur, Trstín, Vinosady.  

 

Zapojené subjekty:  

 

Združenie banských spolkov a cechov SR, Slovenská mineralogická spoločnosť, 

Slovenská speleologická spoločnosť, BROZ, Malokarpatský banícky spolok 

v Pezinku, Spolok Permon Marianka, Mestské múzeum Pezinok, Malokarpatské 

múzeum, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, OZ Ochrana zdravia a životného 

prostredia a iné.  

  

Aktivity realizované v území: 

 

 Sandbersko – pajštúnsky geopark (ŠGÚDŠ). 

 Geologické múzeum Barbora v Devíne (N.O. Barbora, BROZ). 

 Bridlicová štôlňa v Marianke (Spolok Permon Marianka). 

 Banícka expozícia v Pezinku (Malokarpatský banícky spolok v Pezinku). 

 Banský náučný chodník v Pezinku (Malokarpatský banícky spolok v Pezinku). 

 Štôlňa Budúcnosť v Pezinku – revitalizácia ústia štôlne (ELGEO - Trading, s.r.o.). 

 Štôlňa Budúcnosť v Pezinku – informačné a odpočinkové miesto (N.O. Barbora). 

 Štôlňa Trojárová v Pezinku – revitalizácia ústia štôlne (ELGEO - Trading, s.r.o.). 

 Lokalita „Rybníček“ – revitalizácia náučnej lokality (ELGEO - Trading, s.r.o.). 

 Limbašská vyvieračka – informačné a odpočinkové miesto (N.O. Barbora).  

 Modranský banský náučný chodník (OZ Ochrana zdravia a životného prostredia). 

 Banský náučný chodník v Častej – Sivá a Červená baňa.  

 

Vybrané plánované aktivity v území:  

 

 Geologické múzeum Barbora v Devíne – expozícia hornín z Malých Karpát. 

 Rozvoj geomontánnej oblasti Pezinok – štôlňa Budúcnosť, štôlňa Trojárová, iné.  

 Rozvoj geomontánnej oblasti Modra – revitalizácia Kongresového lomu a lomu 

v Harmónii, rozšírenie Modranského banského náučného chodníka.  

 Expozícia „Geológia a víno“ vo Svätom Jure. 

 Sivá a Červená baňa v Častej – revitalizácia a zabezpečenie ústia štôlní. 

 Tvorba náučného chodníka Mariánka – Borinka. 

 Tvorba banského náučného chodníka v Perneku. 

 Centrum geomontánnej turistiky Malých Karpát, Modra – Zochova chata.  

 

    


