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Protokol 
 

 border walk „Geoparky“ 

Dňa 14.6.2022 

Projekt RegioCoop SK-AT 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

 

Trnavský samosprávny kraj zrealizoval v súlade s aktivitami projektu a s podporou 

partnerov projektu RegioCoop SK-AT, ako aj zástupcov geoparku Malé Karpaty, border walk 

– exkurziu na jednu z perspektívnych tém pre budúce programové obdobie. Cieľom 

celodenného podujatia bolo ukázať v teréne výstupy zrealizovaného cezhraničného slovensko-

rakúskeho projektu a aktivity geoparku, ale hlavne lokality vhodné pre budúci projekt. Trasa 

odbornej exkurzie prechádzala z Bratislavského do Trnavského kraja. Východzím bodom bol 

Lom Devín - Geologické múzeum Barbora, geologická a historická lokalita, v ktorej pán 

Vitáloš a pán Fuksi z Geoparku Malé Karpaty urobili odbornú prehliadku s výkladom 

a ukážkami hornín, fosílií a lomárstva. Z tejto lokality je možnosť pokračovania náučnej trasy 

do Hundsheimských vŕškov. 

Z Devína pokračovala trasa do Kultúrneho centra v Pezinku, v priestoroch ktorého sa 

nachádza expozícia hornín, minerálov a fosílie Malých Karpát, Kniha Zeme a Cesta pravekým 

morom, k dispozícii je aj interaktívna QR kódová prezentácia. V zasadacej miestnosti rakúsky 

zástupca z Biosphärenpark Wienerwald pán Andreas Weiss odprezentoval pôsobenie a aktivity 

biosférického parku v Rakúsku.  

Ďalšou zastávkou bol bývalý kameňolom v Pezinku, v ktorom nás privítal primátor 

mesta Pezinok pán Igor Hianik. Zámerom mesta je zmeniť súčasné využitie danej lokality na 

vzdelávacie a zážitkové centrum, prepojenie na turistickú infraštruktúru a cezhraničné SK-AT 

aktivity.  

Nasledujúcim zastavením bolo mesto Modra – Harmónia, ktorá je vstupnou bránou 

Geoparku Malé Karpaty, kde účastníci navštívili vzdelávacie a informačné miesto, areál 

huncokárskej školy s prehliadkou a výkladom. Revitalizovaný areál s informačnými tabuľami 

o živote horských ľudí – Huncokárov je výstupom zrealizovaného slovensko-rakúskeho 

projektu Nemonet.  
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Ďalším bodom programu bola sprevádzaná prehliadka Múzea Smolenice, 

predstavenie histórie obce, prepojenie konceptu živej, neživej prírody a kultúry. 

Unikátne prírodné bohatstvo tvorí Jaskyňa Driny, potenciál pri budovaní speleoparku, bohatá 

kultúrna história.  

Poslednou zastávkou bol kaštieľ Chtelnica, kde pracovníci Balneologického múzea v 

Piešťanoch podali odborný výklad o kaštieli, jeho histórií, nálezoch a súčasne prebiehajúcich 

rekonštrukčných prácach, ako aj geologických nálezoch z danej lokality.     

Podujatie prítomným poskytlo prehľad o zrealizovaných aktivitách a niektorých 

vytipovaných lokalitách v oprávnenom území programu Interreg V-A, perspektívnych pre 

cezhraničnú spoluprácu. Pre účastníkov bolo zabezpečené tlmočenie do/z SJ/NJ a preprava 

autobusom.  

 

 

V Trnave dňa 1.7.2022 

Zapísala: E. Horanová 
 
 

 


