
Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                  ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

93

Využitie zaujímavých geologických lokalít na eduka né ú ely

S. Jele 1, P. Andráš1, I. Križáni1, J. Galvánek2, . Gaál3, A. Bendík4, J. Soták1

1Geologický ústav SAV, pracovisko 974 01 Banská Bystrica, umbierska 1, e-mail: jelen@savbb.sk, andráš@savbb.sk, 
2974 01 Banská Bystrica, Spojová 10, juraj.galvanek@gmail.com, 
3Správa slovenských jaský , Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, gaal@ssj.sk,  
4SNM v Martine, Múzeum Andreja Kme a, Martin, bendik@snm-em.sk 

eologická verejnos  nie je spokojná s výu bou 
geológie na základných školách a už vonkon-

com nie na gymnáziách. Jedným zo základných cie-
ov Slovenskej geologickej spolo nosti (SGS) je 

pomoc pri skvalit ovaní výu by geológie v rámci 
všeobecného vzdelávania na základných a stredných 
školách. V rámci programu podpory udského vý-
skumno-vývojového potenciálu a jeho prepojenia na 
spolo nos  Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
(APVV) vyhlásila v polovici apríla 2006 verejnú 
výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov 
na podporu udského potenciálu a popularizácie ve-
dy. Program bol vytvorený s vedomím absolútnej 
nevyhnutnosti zachova  a posilni  úrove udského 
potenciálu ako základnej nutnej podmienky rozvoja, 
výskumu a vývoja, ale aj celej spolo nosti. Jeho 
hlavným cie om bolo priblíži  význam výskumu 
a vývoja širokej verejnosti, s osobitným dôrazom na 
mládež. Geologický ústav SAV, pracovisko v Ban-
skej Bystrici, v spolupráci s alšími partnerskými 
organizáciami (Stredoslovenským múzeom v Ban-
skej Bystrici, Katedrou geografie a krajinnej ekoló-
gie FPV UMB v Banskej Bystrici, SNM - MAK 
v Martine, Správou slovenských jaský  v Liptov-
skom Mikuláši) zareagoval na výzvu APVV projek-
tom „Náu no-poznávací sprievodca po geologických 
a geografických lokalitách stredného Slovenska“ na 
roky 2006-2009. Jeho schválením sa rozbehla aj  
aktívna spolupráca medzi pracovníkmi uvedených 
inštitúcií. Projektom sme poukázali na hodnoty an-
organickej asti prírody regiónu, rozšírili a doplnili 
dosia  publikované vedecké a populárno-vedecké 
informácie z uvedenej problematiky, ale aj informá-
cie o chránených formách, objektoch, územiach 
a o stave ochrany anorganickej prírody v uvedenej 
oblasti pre všetky vekové kategórie obyvate ov Slo-

venska. Oblas  stredného Slovenska patrí geogra-
ficky, geologicky ale i z historického h adiska k naj-
zaujímavejším regiónom. Geológia okolia Banskej 
Bystrice i celého stredoslovenského regiónu nesie 
všetky typické rty stavby Západných Karpát. Vy-
stupujú tu masívy kryštalinického podložia, mlado-
paleozoické a mezozoické sedimenty jeho obalu, 
kompletný sled viacerých príkrovových jednotiek, 
sedimentárne útvary i vulkanické komplexy terciéru 
a pokryvné útvary kvartéru. Na viacerých miestach 
sa nachádzajú zaujímavé výtvory prírody ako výsle-
dok endogénnych i exogénnych procesov. Širšie 
okolie Banskej Bystrice je zárove  ukážkovým 
územím pre doplnenie výu by environmentálnych 
problémov na školách formou exkurzií s poukáza-
ním na význam a využitie progresívnych environ-
mentálnych surovín (zeolity, bentonit, íly, perlit, 
alginit, diatomit, ai.), na dopad historických baníc-
kych aktivít na jednotlivé zložky krajiny (Banská 
Štiavnica, Hodruša-Hámre, Kremnica, Tajov, Špa-
nia Dolina–Piesky–Staré Hory, ubietová, Poniky, 
Malachov), kde sa priamo v teréne ukáže žiakom, 
študentom, pedagógom i širokej verejnosti interak-
cia bioty a abiotickej zložky prírody, prejavy za a-
ženia územia (haldy jaloviny, odkaliská, ú inky 
kyslých banských vôd, príp. kame olomy). 

Jedným z hlavných cie ov Medzinárodného roku 
planéty Zem je zvýši  v spolo nosti záujem o vedy 
o Zemi, podnieti  záujem mladých udí pre štúdium 
vied o Zemi na univerzitách a zárove  zlepši  po-
chopenie vzniku a evolúcie života na Zemi. Spek-
trom zaujímavých aktivít vykonávaných v rámci 
uvedeného projektu sa snažíme upevni  a rozšíri
dlhodobé strategické partnerstvo smerujúce k vzde- 
lávaniu, k vede a podpore vedeckej kultúry medzi 
Geologickým ústavom SAV, viacerými geovednými 
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organizáciami a školami v pôsobnosti regiónu Ban-
skej Bystrice a v spolupráci s vybranou pracovnou 
skupinou u ite ov zabezpe i  vzájomný prenos         
poznatkov a skúseností so vzdelávaním k vede do-
siahnu  optimálny prenos aktuálnych informácií 
geovednej tematiky na podporu výu by prírodoved-
ného zamerania na školách. Rôznorodými populari-
za nými aktivitami zárove  približujeme žiakom, 
študentom i pedagógom rôznych stup ov škôl výz-
nam vedeckého výskumu pre spolo nos  a poukazu-
jeme na geovedy v širších súvislostiach cez minerál, 
horninu, skamenelinu, vrstvu, stavbu pohoria, mo-
deláciu reliéfu, vodu, tvorbu a eróziu pôd až po 
problematiku tvorby ložiskových akumulácií rud-
ných i nerudných nerastných surovín a ich racio-
nálne využitie v spolo nosti s poukázaním aj na 
následné environmentálne problémy dopadu histo-
rických baníckych aktivít na jednotlivé zložky kraji-
ny. Zárove  sa tým snažíme podpori  záujem žiakov 
a študentov o neživú as  prírody a dokonalejšie 
spoznanie hodnôt anorganickej asti prírody regiónu 
- najbližšieho okolia a vedieme mládež k ochrane 
abiotickej zložky životného prostredia loveka. Po-
pularizácia nových výsledkov výskumu má pozitív-
ny vedomostný aj výchovný prínos a je zdrojom 
informácií pre seminárne práce, orientáciou pre prí-
pravu diplomových prác a pod. 

Vypracoval sa návrh známych i menej známych 
lokalít vhodných na spracovanie do exkurzného 
sprievodcu, najmä s prihliadnutím na aktuálny stav 
týchto lokalít. Postupne sa absolvovali aj predbežne 
vytypované trasy a dokumentovali sa jednotlivé vy-
brané lokality stredoslovenského regiónu ( adca – 
Mego ky (kamenné gule), Kolárovice – Babiše (fly-
šové súvrstvia), Kor a (ropný prame ), Vychylovka 
(kamenné prahy), Vršatec, ervený Kame , Brodno 
– Kysucká brána (bradlá), Turecká (adnetské súvrs-
tvie), Donovaly (geomorfológia), Liptovská Osada 
(vápence s fosíliami), Vyšná Matejková – „kamenný 
prúd“, Jazierske travertíny, Trlenská dolina (doger-
ské skaly), Lisková – Mohylky (numulity) i paleon-
tologické lokality Kolísky, Blážovce, Bystri ka,
Trebostovo, Socovce, Úplaz, Martin. Na Orave sa 
dokumentovali geologické zaujímavosti v okolí lo-
kalít Zázrivá, Biela, Párnica, Veli ná, Vyšný Kubín 
– Ostrá a Tupá skala, Komjatná (skalné ihly, vrstvy, 
asti vrásy). Na Liptove a v Nízkych Tatrách sa vy-

konala dokumentácia Demänovskej doliny a jaskyne 
Slobody, Malužinej, Nižnej a Vyšnej Boce, ertovi-
ce, Beše ovej, Lú ok. V okolí Banskej Bystrice sa 
vykonala dokumentácia Rakytoviec – Kolónie 
a bane (zvyšky uho ných slojov a ties avy Banské-
ho potoka), Badína ( asti laharových prúdov), 
v dolinke Túfna (špecifické formy holocénnych 
sladkovodných vápencov), v Slovenskej up i skal-
ný hríb, odkryvy melafýrovej série ai. Na južnom 
Slovensku sa dokumentovali atraktívne zaujímavosti 
prejavov mladej vulkanickej aktivity - Raga , Haj-
ná ka, Šomoška, Fi akovo, Hodejov (produkty ba-
zaltového vulkanizmu), akanovce, Lipovany 
(pieskovce), Mu ín, Lupo , uborie ka (pseudokra-
sové jaskyne vo vulkanitoch ai). Pomerne podrobne 
sa zdokumentovali viaceré historické banské regió-
ny a ich jednotlivé lokality (Magurka, Dúbrava, Ma-
lužiná, Nižná a Vyšná Boca, ubietová, Poniky, 
Strelníky, Povrazník, Špania Dolina, Piesky, Staré 
Hory, Malachov, Tajov, Králiky, Kremnica, Banská 
Štiavnica, Štiavnické Bane, Horná Rove , Banská 
Hodruša, Banky (odvaly, ústia starých štôlní a šácht, 
po etné tajchy), Vyhne (ryolitové kamenné more). 
Pripravuje sa zbierka typických rúd a minerálov 
z uvedených ložísk, ale aj makrofosílií z lokalít 
blízkeho okolia. Za pomoci nového elektrónového 
mikroskopu Centra vied v Banskej Bystrici chceme 
zárove  poukáza  širokej verejnosti aj na krásu         
mikrosveta. Pre rozšírenie vnímania funkcie neživej 
prírody v environmentalistike sa zostaví zbierka 
primárnych surovín, produktov ich úpravy, vrátane 
odpadových (technogénnych surovín) a finálnych 
výrobkov (predpokladá sa jej prezentácia vo forme 
putovnej panelovej výstavy, pozostávajúcej z texto-
vej, grafickej a hmotnej asti. Popis vybraných výz-
namných lokalít (prirodzené odkryvy, morfologicky 
zaujímavé terénne útvary, lomy, jaskyne, haldy sta-
rých opustených ložísk ai.) bude možné využi  pri 
vysvet ovaní geologickej stavby, hydrogeológie, 
geomorfológie, paleontológie, mineralógie a ložis-
kovej geológie pre pedagógov, žiakov a študentov 
základných, stredných i vysokých škôl. V nemalej 
miere bude navrhovaný geologicko-geografický 
sprievodca významným rozširujúcim doplnkom pre 

alších slovenských i zahrani ných záujemcov 
o krajinu k ich poznatkom z botaniky, lesníctva,  
zoológie a histórie oblasti stredného Slovenska. 


