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Milí spoluobčania,

keď sme pred troma rokmi nastupovali do 
úradu, vedeli sme, že nechceme iba kúriť 
a svietiť, ale rozbehúť aj úplne nové aktivi-
ty a projekty v oblasti sociálnej ekonomiky, 
školstva, cestovného ruchu, ktoré dovtedy 
kraj hlbšie nerozvíjal. 

Aj preto sme sa rozhodli v roku 2018 založiť 
Rozvojovú agentúru BBSK ako projekto-
vú inovačnú jednotku, ktorá implementuje 
Programové priority pre dobrý kraj – tie pro-
jekty, ktoré úrad štandardne nerobí alebo ne-
môže robiť.

Vďaka vhodnej právnej forme Rozvojová 
agentúra podniká, je členom oblastných  

 
 
organizácií cestovného ruchu, prostredníc-
tvom ktorých realizuje rozvojové zámery  
v cestovnom ruchu, zakladá ambulancie po-
skytujúce zdravotnú starostlivosť, či posky-
tuje platenú službu prípravy projektových 
žiadostí pre obce. Teda to, čo úrad BBSK ne-
môže robiť a má tak zviazané ruky pri aktívnej 
tvorbe politík regionálneho rozvoja - jednej 
zo základných kompetencií kraja. 

Inšpirovali sme sa aj praxou iných samospráv-
nych krajov (napr. Prešovského, Žilinského 
a Košického samosprávneho kraja), ktoré tiež 
založili obdobné rozvojové organizácie, ktoré 
rozširujú možnosti kraja implemetovať jeho 
programové priority. 

Vďaka tomu, že Rozvojová agentúra sa stala 
členom oblastných organizácií cestovné-
ho ruchu v kraji a prispievala im členským 
príspevkom, tie dostali za roky 2018 a 2019 
o 507 000 EUR viac na štátnej dotácii. Roz-
vojová agentúra za vyše dva roky fungovania 
získala projekty v celkovej výške 1 058 500 
EUR, a to aj zo zdrojov, kde BBSK nemohol 
byť žiadateľom (napr. z akčných plánov naj-
menej rozvinutých okresov) a cez platenú 
službu písania projektových žiadostí pre obce 
priniesla cez úspešné projekty obcí do kraja 
už 1 122 000 EUR.

Ján Lunter
predseda 
Banskobystrického
samosprávneho kraja
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Úrad BBSK Rozvojová agentúra

Povinné úlohy
vyplývajúce 
zo zákonov

Projektová inovačná jednotka, ktorá implementuje Program-
ové priority pre dobrý kraj – inovatívne projekty, ktoré úrad 
štandardne nerobí alebo kvôli svojej právnej forme robiť 
nemôže

+ 507 000 EUR
OOCR v kraji dostali vyššiu dotáciu od štátu v rokoch 2020  
a 2021 na základe zvýšených členských príspevkov z Rozvo-
jovej agentúry v rokoch 2018 a 2019. Celková výška členských 
príspevkov Rozvojovej agentúry do OOCR je už takmer  
1 050 000 EUR.

+ 1 058 500 EUR
Rozvojová agentúra získala z projektov

+ 1 122 000 EUR do regiónu
Rozvojová agentúra napísala úspešné projekty pre obce
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Rozvojová agentúra inovuje 
zákonné programy kraja v oblastiach

  Cestovný ruch – finančný mecha-
nizmus, ktorý cez členský príspevok 
Rozvojovej agentúry v OOCR pod-
poruje tvorbu produktov a realizáciu 
rozvojových zámerov cestovného 
ruchu v území + prináša OOCR 
zvýšenú dotáciu od štátu

  Projektová podpora regiónu 
– písanie projektov pre obce, uchá-
dzanie sa o projekty, kde úrad nie je 
oprávneným žiadateľom v oblasti 
cestovného ruchu, kultúry, školstva, 
sociálnej ekonomiky

  Podpora inovačného ekosysté-
mu v kraji – pomoc firmám v ich 
začiatkoch a pri rozširovaní aktivít  
v oblasti výskumu a vývoja prepoje-
ním s výskumnými centrami  
a vysokými školami, pomoc získa-
vať kvalifikovanú pracovnú silu 

  Rozvoj školstva – pilotné rozvojo-
vé programy na stredných školách

  Zdravotníctvo - zakladanie ambu-
lancií v okresoch, v ktorých lekári 
najviac chýbajú

   Sociálna ekonomika – zakladanie 
sociálnych podnikov BBSK, pora- 
denstvo ostatným v kraji pri 
zakladaní podnikov
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Rozvojová agentúra získala za vyše dva roky svojho 
fungovania na projekty z rôznych grantových schém  
1 058 500 EUR

   850 000 EUR
 na projekt na otvorenie 6 Re-

gionálnych centier kariéry, od 
nadácie The Velux Foundations. 
Projekt naštartujeme v roku 2021.

 150 000 EUR
 na projekt zdieľaných bicyklov  

v Lučenci z Akčného plánu NRO  
Lučenec, prevádzka bicyklov  
odštartovala v auguste 2020.

 25 000 EUR 
 na projekt Digitálna rekonštruk-

cia kultúrneho dedičstva 
 z grantovej schémy Višegrádskeho 
fondu, projekt začal v októbri 2020.  

 20 000 EUR
 na projekt Sklárske umelecké 

objekty v Poltári na Ceste skla 
z Akčného plánu NRO Poltár, použi-
té na kreatívnu súťaž a vytvorenie 
dvoch sklárskych umeleckých arte-
faktov na označenie lokalít na Ceste 
skla (Katarínska Huta a Poltár).

 10 000 EUR
 na projekt Dom knihy Revúca  

z Akčného plánu NRO Revúca na 
prípravnú projektovú dokumentáciu 
(historický výskum, geodetické 
zamerania).

 3 500 EUR
 z Fondu na podporu umenia na 

projekt Príbehy v zážitkových 
vlakoch.



Kompletnú ponuku našich 
služieb ako aj viac informácii 
nájdete na  
▶ www.dobrykraj.sk 

Neváhajte nás kontaktovať 
a dohodnite si prvú konzultáciu 
▶ +421 48 4325 753
▶ projekty@dobrykraj.sk
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80 % obcí v Banskobystrickom kraji má me-
nej ako 1000 obyvateľov. Najmenšie obce 
často nemajú zamestnancov, odborné ka-
pacity a skúsenosti, aby si vypracovali a po-
dali projekt, ktorý má šancu uspieť, preto sú 
neraz úplne odrezané od možnosti čerpania 
financií z rôznych grantových schém. Z obcí 
do 1000 obyvateľov sa zapája do vyhláse-
ných výziev len necelá tretina z nich. Obce 
do 100 obyvateľov sa nezapájajú do výziev 
vôbec. Nežiadúcim dôsledkom je, že penia-
ze z mimorozpočtových zdrojov sa k tým, čo 
ich potrebujú najviac, skrátka nedostávajú. 

Preto Rozvojová agentúra v máji 2019 spusti-
la platenú projektovú pomoc obciam, aby boli 
schopné tieto financie z rôznych grantových 
schém získať a tým pomáha celému kraju 
zvyšovať množstvo financií investovaných na 
jeho území.
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Kraj je len taký silný, aké silné sú mestá a obce 
v ňom, pretože tam sa dejú životy jeho obyvateľov 

   Vypracovaných 48 projektov  
pre obce v celkovom objeme  
2 400 000 EUR (viaceré projekty 
sú vo fáze schvaľovania)

 Bezplatné konzultácie v objeme 
približne 1000 hodín k pripravo-
vaným, ale aj nepripraveným pro-
jektom a verejným obstarávaniam 
pre vyše 100 obcí

 V príprave je ďalších 21 projek-
tov v objeme 1 700 000 EUR 

 Doteraz do kraja prišlo cez tieto 
schválené projekty obciam  
1 122 000 EUR

Čo sa podarilo za necelé dva roky fungovania:
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Kraj ponúka zabudnuté a rozľahlé kúty zatiaľ 
neobjavené turistami, prírodné bohatstvo  
a rozmanitosť, nedotknuté historické pa-
miatky, ale aj doliny, kde sa ťažko hľadá prá-
ca a nezamestnanosť je väčšinou dlhodobá. 
Práve preto sa jednou z priorít kraja stala ob-
lasť cestovného ruchu, ktorý dokáže plošne 
vytvárať pracovné a ekonomické príležitosti 
súčasne vo všetkých regiónoch kraja a vyu-
žiť tak multiplikačný efekt tohto odvetvia na 
miestnu zamestnanosť. 

Rozvoj cestovného ruchu si však vyžadu-
je profesionálnu koordináciu, investície  

a stratégiu citlivú na potenciál jednotlivých 
turistických oblastí. Práve túto neľahkú úlo-
hu sa podujala zobrať si na plecia Rozvojová 
agentúra. Dôležité je budovať profesionálne 
ľudské kapacity priamo v regiónoch, preto 
Rozvojová agentúra priamo podporuje 7 ob-
lastných organizácii cestovného ruchu v kraji, 
ktorým pomáha personálne, finančne, kon-
zultačne a koordinačne. 

Základným cieľom je zvýšiť ročný počet pre-
nocovaní turistov z 1,8 milióna na 2,5 milióna 
do roku 2022, ktorý chce Rozvojová agentúra 
dosiahnuť najmä úzkou spoluprácou s Kraj-

skou organizáciou cestovného ruchu Bansko-
bystrický kraj Turizmus a jej krajskou cestov-
nou kanceláriou a s oblastnými organizáciami 
cestovného ruchu, aj keď v čase pandémie je 
cestovný ruch silno ovplyvnený externými 
obmedzeniami. 

Každý turista v regióne počas svojho pobytu 
nakupuje služby od miestnych podnikateľov. 
Podpora cestovného ruchu je tak hlavne pod-
pora malých a stredných podnikateľov pôso-
biacich v regióne, ktorí svojou činnosťou udr-
žujú ráz nášho kraja taký, ako ho máme radi. 
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V Banskobystrickom kraji, za horami, za dolami, 
leží obrovský nevyužitý potenciál pre rozvoj 
cestovného ruchu



Kraj si uvedomuje potrebu podpory vidieka  
a siaha po nástrojoch, ktoré podporia rast 
kvality života na tomto území. Takýmto ná-
strojom je podpora poľnohospodárstva, lokál-
nej produkcie a remeselnej výroby. Rozvojová 
agentúra ju realizuje cez tvorbu a umiestňo-
vanie regionálnych pultov v kraji. Do dnešné-
ho dňa spustila 12 regionálnych pultov, kde sa 
dá kúpiť 106 vybraných výrobkov od viac ako 
20 lokálnych výrobcov z celého kraja. 

Regionálne pulty nájdete v lokalitách: 

  Stredoslovenské múzeum v Ban. Bystrici, 
 Hotel Tenis Zvolen, 
 Hotel Kochau Kováčová, 
 Penzión Zlatý Dukát Zvolenská Slatina, 
 Hotely Zerrenpach Osrblie a Látky,  
 Hotel Termal vo Vyhniach, 
 Penzión pri studni v Detve, 
 Hotel Hrádok v Jelšave
 Penzión Tajch pri Žarnovici, 
 TIC Dudince, 
 Informačné centrum Dolná Strehová. 

Na webe www.regionalnepulty.sk je spus-
tený aj profesionálny e-shop, ktorý umožní 
zapojenie väčšieho počtu producentov so 
širšou škálou výrobkov.

Regionálne pulty propagujú 
6 regionálnych značiek: 
 

 Regionálny produkt Pohronie, 
 Regionálny produkt Horehronie, 
 Regionálny produkt Podpoľanie, 
 Regionálny produkt Hont, 
 Regionálny produkt Gemer-Malohont, 
 Regionálny produkt Novohrad.  
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Tento unikátny projekt prevádzkovania 
nostalgických jázd historickými vlakovými 
súpravami má za sebou už druhý ročník. Vy-
predané vlakové spojenia počas celej sezóny 
svedčia o veľkej popularite tohto zážitkové-
ho produktu, podporujú sa tak aj občianske 
združenia, ktoré sa starajú o záchranu histo-
rických súprav a len vďaka nim je ešte možné 
tieto skvosty vidieť a ukázať návštevníkom. 

V lete 2019 premával Horehronský expres na 
dvoch trasách (Brezno – Zbojská a späť; Brez-
no – Červená skala – Dedinky/Mlynky a späť), 
v letnej sezóne 2020 boli zážitkové vlaky do-
plnené o dve nové trasy do regiónov Gemer, 
Stredné Slovensko a Banská Štiavnica. K Ho-
rehronskému expresu pribudli Zbojnícky ex-
pres (Brezno - sedlo Zbojská - Tisovec a späť) 
a Banícky expres (Zvolen - Banská Štiavnica 
- Kremnica a späť). Bonusom tohtoročnej 
sezóny boli mimoriadne zážitkové vlaky, tzv. 
špeciály: Jazda storočnou parnou Zubačkou 
(spolupráca s OZ Zubačka), Horehronský ex-
pres špeciál (spolupráca s Klubom historickej 

techniky KHT pri železničnom depe Zvolen)  
a Okruh 34 tunelmi so zastávkou na 40. roč-
níku populárneho podujatia Kremnické Gagy 
(spolupráca s OZ vlaky.net). 

Cestujúci mali o zábavu postarané vďaka 
vlakovým hercom, ktorí si pre nich pripravili 
atraktívne predstavenie. Tematicko-histo-
rický a zároveň zábavno-náučný program 
finančne podporil vďaka úspešnému projektu 
„Herci v zážitkových vlakoch“ v tomto roku aj 
Fond na podporu umenia.

Spusteniu vôbec prvej nostalgickej jazdy vlá-
čikom predchádzalo zorganizovanie dvoch 
dobrovoľníckych upratovacích brigád. Ich zá-
merom bolo zatraktívniť prostredie železnič-
ných staničiek: Polomka, Heľpa, Červená 
skala a Tisovec. Vďaka revitalizácii sa podarilo 
oživiť napríklad exteriér, interiér a historické 
exponáty v Múzeu zubačky. Historickými vlá-
čikmi sa v roku 2019 prepravilo 2 884 osôb  
a v roku 2020 to bolo 2391 pasažierov, 33 bi-
cyklov a 15 kočíkov.
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Vlakom za zážitkom v Banskobystrickom kraji 
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Bohatý program, ktorý priblížil kráľovskú 
svadbu, ktorá sa na Pustom hrade naozaj  
v roku 1246 uskutočnila, pritiahol v septembri 
2020 takmer 600 návštevníkov. Návštevníci 
mohli na Pustom hrade zažiť skutočnú stre-

dovekú atmosféru. Samotnému aktu kráľov-
skej svadby predchádzal sprievod svadobnej 
družiny, program tvorili dobové hudobné 
zoskupenia, sokoliari, šermiarske súboje, do-
bová kuchyňa, detský kútik s hrami, kauklia-

rom a šašom. Čerešničkou na stredovekej 
torte bol rytiersky súboj na koňoch v podaní 
Spoločnosti veselých šermiarov Cassanova  
z Banskej Bystrice.
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Kráľovská svadba na Pustom hrade
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Na pretekový týždeň Majstrovstiev sveta junio-
rov v biatlone v Osrblí sa v roku 2019 vrátila pravá 
športová atmosféra, keď približne 12 tisíc nadše-
ných fanúšikovov biatlonu spoločne povzbudzo-
valo 800 účastníkov pretekov z 42 krajín sveta. 
Dopomohla tomu aj marketingová kampaň 
a biatlonová Fanzóna zastrešená Rozvojovou 
agentúrou, Krajskou organizáciou cestovného 
ruchu a OOCR Región Horehronie. Vďaka atrak-
tívnemu programu ako laserová strelnica, vystú-
penia hudobných skupín a rôznorodé aktivity pre 
deti, akcia pritiahla tisícky divákov. Podobne bolo 
v Národnom biatlonovom centre Osrblie podpo-
rené aj medzinárodné biatlonové podujatie IBU 
Cup v januári 2020. Národné biatlonové centrum 
je jediný areál s garanciou snehu a umelého za-
snežovania, čomu výrazne pomohla aj pomoc 
od kraja s nákupom a prenájmom zasnežovacej 
techniky v roku 2018. Športové podujatia takého-
to rozsahu vytvoria v regióne v priebehu jedného 
týždňa približne 3 000 zahraničných prenocova-
ní. V úzkej spolupráci so Slovenským biatlono-
vým zväzom je v pláne sprístupnenie areálu pre 
verejnosť v sezóne 2020/2021.

Cestovný ruch

Majstrovstvá sveta juniorov 
v biatlone v Osrblí
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Projekt Pohronská hradná cesta sa stal pevnou súčasťou turistickej ponuky 
Banskobystrického kraja už v roku 2019, v roku 2020 svoju pozíciu ešte posil-
nil a stal sa súčasne výrazným komunikačným prvkom, cez ktorý komuniku-
jeme Banskobystrický kraj ako kraj s bohatou históriou a kraj, kde sa vyvíja-
jú aktivity na zachovanie, obnovu a popularizáciu týchto vzácnych lokalít. Na 
jeseň roku 2019 začala krajská cestovná kancelária prvýkrát ponúkať komen-
tované prehliadky hradných lokalít, ktoré sprevádzali priamo hradní páni, teda 
predsedovia občianskych združení na obnovu a záchranu jednotlivých hradov.  
V roku 2020 sa uskutočnilo 12 prehliadok s účasťou takmer 400 návštevníkov.

Obyvatelia a návštevníci Mesta Lučenec môžu od augusta 2020 využívať novú 
službu zdieľaných bicyklov, ktorú pre nich pripravila Rozvojová agentúra, ktorá na 
realizáciu projektu získala aj regionálny príspevok 150 000 EUR  z Akčného plánu 
pre podporu menej rozvinutých okresov. Ide o prvý projekt zdieľaných bicyklov  
v Banskobystrickom kraji. Kraj v meste plánuje umiestniť celkovo 17 stojanov spolu so  
68 bicyklami, v tejto chvíli funguje 13 stojanov. Možnosť zapožičania bicyklov uľahču-
je presun v meste, aj presun do prímestských lokalít, prípadne dochádzanie obyvate-
ľov do školy či do práce. Rovnako aj turistom zrýchlil presun po meste a umožnil im 
viac objavovať historickú aj turistickú ponuku tohto mesta a okolia. 

Pohronská hradná cesta

Zdieľané bicykle v Lučenci
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TOP 10
ZREALIZOVANÝCH 
ROZVOJOVÝCH 
ZÁMEROV

Rozvojová agentúra finančne podporuje pro-
jekty cestovného ruchu cez členský príspevok 
do oblastnych organizácií cestovného ruchu. 
Od začiatku fungovania Rozvojovej agentúry 
bolo schválených spolu 74 rozvojových záme-
rov za vyše 870 000 EUR, z ktorých je zatiaľ 
zrealizovaných a ukončených 38. Ukončené 
projekty sú naďalej monitorované primárne  
z úrovne OOCR, s dôrazom na evidenciu 
kvantifikovateľných ukazovateľov (napr. po-  
čet návštevníkov, tržby), ale aj kvalitatív-
nych ukazovateľov (spokojnosť návštevníkov  
a pod.). Celková výška členských príspevkov 
Rozvojovej agentúry do OOCR je už takmer 
1 050 000 EUR.

20

Finančná podpora rozvojových 
projektov v cestovnom ruchu
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Plaváreň Klinger - mólo
Žiadateľ: OOCR Región Štiavnica, 
podpora: 15 500 EUR
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Skalka Ferrata a Climbing park
Žiadateľ: mesto Kremnica,
podpora: 20 000 EUR

Drevenica Štefana Nosáľa
Žiadateľ: mesto Hriňová, 
podpora: 21 500 EUR

Panoramatická 
kamera na Pustom 
hrade vo Zvolene
Žiadateľ: mesto Zvolen, 
podpora: 15 000 EUR
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Škola vyšívania krivou ihlou
Žiadateľ: Dielňa detvianskeho ľudového umenia, 
podpora: 1 100 EUR

Expozície v kaštieli 
Žiar nad Hronom
Žiadateľ: mesto Žiar 
nad Hronom, 
podpora: 17 458 EUR

Múzeum 
Csontváry
Žiadateľ: obec Halíč, 
podpora: 9 000 EUR

22 Cestovný ruchC E STO V N Ý R U C H



Na kolobežkách z Hrádku do Jelšavy
Žiadateľ: mesto Jelšava, podpora: 3 707 EUR

Katalóg mobiliáru - Pohronská hradná cesta
Žiadateľ: OOCR Región Gron, podpora: 13 000 EUR

Sadni na bicykel s rodinou v Hnúšti
Žiadateľ: mesto Hnúšťa, podpora: 4 680 EUR
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Stav implementácie 
zámerov

Rozpočet 
2018-2020

Počet schválených
zámerov

Suma schválených 
zámerov (2018-2020)

Zrealizované 
zámery - suma

Gemer 127 500 € 14 96 686 € 56 998 €

Stredné slovensko 137 500 € 9 125 355 € 28 013 €

Novohrad 114 380 € 12 77 680 € 30 130 €

Podpoľanie 101 250 € 8 101 234 € 27 600 €

Banská Štiavnica 142 500 € 6 142 500 € 15 500 €

Gron 137 500 € 15 130 910 € 55 403 €

Horehronie 137 500 € 6 136 577 € -

Dudince 72 500 € 1 34 785 € -

Krupinsko 60 000 € 3 31 144 € -

Sumár 1 030 630 € 74 876 871 € 213 644 €

C E STO V N Ý R U C H
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Za horami, za dolami, 
alebo destinačný 
marketing
V oblasti marketingu cestovného ruchu Roz-
vojová agentúra úzko spolupracuje s Krajskou 
organizáciou cestovného ruchu Banskobys-
trický kraj Turizmus a jej krajskou cestovnou 
kanceláriou. V roku 2019 bola vytvorená nová 
destinačná identita Za horami za dolami a bol 
spustený web www.zahoramizadolami.sk. 
Táto identita sa spojila s jedinečným koncep-
tom výstavných stánkov, tzv. almár a s am-
basádormi značky kraja Za horami, za dolami, 
ktorí prezentujú Banskobystrický kraj cez roz-
právanie osobných príbehov.

Funguje aj krajská cestovná kancelária, ktorá 
od začiatku roka 2020 pracovala intenzívne 
na tom, aby v spolupráci s OOCR vyzbierala 
najatraktívnejšie a najzaujímavejšie cestova-
teľské zážitky zo všetkých ôsmych regiónov 
Banskobystrického kraja, a aby Slovákom, 
ktorí zostali dovolenkovať toto leto doma, 
ponúkla motiváciu stráviť letnú dovolenku 
práve v kraji zážitkov - v kraji Za horami, za 
dolami. Podarilo sa jej ponúknuť na predaj 
vyše 50 jedinečných a originálnych zážitkov.
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Dlhodobá nezamestnanosť je v našom kraji 
problém, ktorý sa ťahá desaťročia. Ide najmä 
o nízko kvalifikovanú pracovnú silu, často prá-
ve z rómskych komunít. Kraj si preto stanovil 
za cieľ byť aktívnym subjektom na medzitrhu 
práce a zriadil vlastné subjekty v oblasti soci-
álnej ekonomiky:

Rozvojová agentúra preto zamestnala špe-
cialistu na sociálnu ekonomiku, ktorý po-
stupne metodicky, technicky a organizačne 
pripravil rozbeh 2 registrovaných sociálnych 
podnikov a Agentúry práce BBSK. Tieto 
sociálne podniky sú dodávateľmi tovarov  
a služieb, ktoré by kraj za iných okolností mu-
sel obstarávať externe. Mať vlastný sociálny 
podnik má nielen finančné a sociálne výhody, 
ale zvyšuje tiež zamestnanosť. 

29

Stavebný sociálny podnik 
Rozvojové služby BBSK, s.r.o
Sociálny podnik so sídlom v Brezne 
využívame na menšie stavebné  
a údržbové práce pre zariadenia v na-
šej pôsobnosti. Má za sebou niekoľko 
úspešných rekonštrukcií, či údržbových 
prác. Doposiaľ zamestnal 50 ľudí, má 
však ambíciu dať prácu až 100 ľuďom.
Web: www.rozvojovesluzby.sk

Agro-drevinový sociálny podnik 
Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.
Je zameraný na pestovanie cesna-
ku, drevín, ovocinárstvo a chov včiel  
s následnou distribúciou produkcie do 
našich zariadení - jedální. Ide o pilotný 
projekt v okrese Poltár, ktorý má ambí-
ciu rozšíriť sa do ďalších menej rozvi-
nutých okresov. V tejto chvíli zamest-
náva 7 znevýhodnených ľudí.

Agentúra práce - Agentúra práce BBSK, n.o.
Agentúra práce založená spolu s organizáciou Človek v ohrození pripravuje dlhodobo 
nezamestnaných a sociálne vylúčených uchádzačov pre trh práce a prepája ich s po-
tencionálnymi zamestnávateľmi v regióne. Uchádzači sa učia základným zručnostiam 
(hygiena, písanie životopisu, finančná gramotnosť...) a vďaka tréningovému centru sú 
pripravovaní priamo na základe potrieb zamestnávateľa. Uchádzači, ktorí prejdú týmito 
vzdelávacími kurzami, sa môžu stať aj zamestnancami sociálneho podniku. 
Web: www.agenturapracebbsk.sk

S O C I Á L N A E KO N O M I K A

Netreba silné reči, ale konkrétne opatrenia, ktoré 
nezamestnaných ľudí dokážu vsadiť na pracovný trh

Rozvojová agentúra ako  
inkubátor sociálnych podnikov



Spolu s vytváraním vlastných sociálnych 
podnikov sa Rozvojová agentúra snaží in-
fraštruktúru sociálnej ekonomiky rozširovať 
aj prostredníctvom osvety v samosprávach 
a treťom sektore, poskytuje subjektom od-
borné poradenstvo a pomoc pri projektových 
zámeroch.

Rozvojová agentúra vydala brožúru, kde dáva 
praktický návod záujemcom o zriadenie so- 
ciálneho podniku a takisto ich informuje, 
akým spôsobom môže sociálny podnik získať 
zákazky od BBSK vo verejnom obstarávaní, 
keďže zákon ukladá samosprávam, ktoré za 
rok zrealizujú viac ako 10 verejných obsta-
rávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou) 
povinnosť zohľadniť sociálne hľadisko a mi-
nimálne 6 % svojich obstarávaných zákaziek 
zadať sociálnym podnikom, chráneným diel-
ňam alebo chráneným pracoviskám. 

30

Ste obec alebo iná organizácia a rozmýš-
ľate, či by niektorú zo služieb, za ktorú 
platíte, nemohol zabezpečovať Vami zria-
dený sociálny podnik? Trápi Vás dlhodobá 
nezamestnanosť Vašich spoluobčanov? 
Po skúsenostiach s úspešným založením 
niekoľkých sociálnych podnikov Vám radi 
podáme pomocnú ruku:

  Preštudujte si brožúru Sociálne pod-  
nikanie v Banskobystrickom samo-
správnom kraji na webe: rabbsk.
dobrykraj.sk/socialna-ekonomika 

Dáme zákazky Vášmu sociálnemu 
podniku

  poradíme, ako sa zapojiť 
 do verejného obstarávania BBSK

  ukážeme, aké zákazky a v akých 
 objemoch kraj zadáva 

Business poradenstvo
  tvorba, analýza a nastavenie 

 business plánu

Legislatívna pomoc
  zakladacie listiny a dokumenty
  administratívna pomoc
  komunikácia s úradmi

 a kompenzačné príspevky

Príklady dobrej praxe
  návšteva už fungujúcich sociálnych

 podnikov (plusy, mínusy a riziká
 sociálneho podnikania)

Prepojenie s Agentúrou práce
  pomoc s nájdením vhodných

 zamestnancov

Obhliadky terénu
  konzultácia vhodnosti priestorov

 a vybavenia

Kontaktujte nás a radi sa s Vami 
do toho pustíme

  milan.vano@dobrykraj.sk
 (špecialista pre sociálnu ekonomiku)

S O C I Á L N A E KO N O M I K A

Chcete si založiť sociálny podnik? Pomôžeme vám!
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Odvíja sa od kondície a konkurencieschop-
nosti firiem v regióne. Keď sa pri rozhovo-
roch pýtame firiem, ako im môžeme pomôcť, 
jedna z najčastejších odpovedí býva „potre-
bujeme kvalifikovanú pracovnú silu“. V kraji 
na mnohých miestach dochádza k paradoxu, 
kde na jednej strane firmy nevedia zaplniť 
voľné pracovné pozície, na druhej strane 
je v regióne vysoká nezamestnanosť. Po 
mnohých diskusiách v regióne so zamest-
návateľmi a školami, na základe expertnej 
pracovnej skupiny, ktorú sme založili a ta-
kisto na základe ankety, na ktorú odpove-
dalo vyše 1000 študentov stredných škôl 
a vyše 70 kariérnych poradcov, sme dospeli 
k záveru, že na to, aby stredné školy produ-
kovali zamestnateľných absolventov, treba 
začať už na základných školách. Tam sa totiž 
žiaci rozhodujú, akú strednú školu si vyberú 
a majú častokrát nedostatočné alebo skres-
lené predstavy o odboroch stredných škôl.

Preto Rozvojová agentúra v septembri 2020 
otvorila pilotné Regionálne kariérne cen-
trum vo Zvolene. Keďže nedávno získala 
grant 850 000 EUR od Nadácie Velux Foun-
dations, plánuje aj za pomoci týchto financií 
otvoriť ďalších 5 regionálnych centier kariéry 
v iných okresoch kraja, v úzkej spolupráci s pri-
pravovaným projektom cez aktivitu Dobieha-
júce regióny. Cieľom centier je spojiť dva svety, 
ktoré sa v praxi častokrát míňajú: svet zamest-
návateľov a svet škôl cez nasledujúce aktivity:

 Sledujú potreby zamestnávateľov cez 
pravidelné stretnutia priamo s firmami 
a odovzdávajú všetky tieto informácie  
v prehľadnej a ucelenej podobe kariér-
nym/výchovným poradcom na školách, 
riaditeľom ZŠ a SŠ, študentom a rodičom, 

 Zbierajú návrhy od zamestnávateľov pre 
úpravy vo vyučovaní odborných predme-
tov na SŠ, zisťujú možnosti týchto úprav  
v rámci školského systému 

 Sledujú nové trendy, smery a prístupy na 
SŠ v rámci svojho regiónu, ako aj v kontexte 
celokrajskej situácie a následne informujú 
ZŠ, žiakov ZŠ, ich rodičov a vysoké školy,

 Organizujú podujatia a sieťovacie aktivity 
spolupracujúcich subjektov, stretnutí na 
ZŠ a SŠ, exkurzií žiakov ZŠ do firiem atď.

 Mentorujú kariérnych poradcov ZŠ a SŠ
 Tvoria a realizujú vzdelávacie kurzy v spo-

lupráci s CPPPaP, Asociáciou lektorov  
a kariérnych poradcov, Štátnym inštitú-
tom odborného vzdelávania a ďalšími 
spolupracujúcimi subjektmi.
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Regionálne centrum 
kariéry vo Zvolene

Š KO L ST V O

Kvalita života v kraji je podmienená aj tým,
akú prácu si dokážu ľudia nájsť



Rozvojová agentúra dva roky pilotne testovala 
projekt Banskobystrická malá školská reforma 
spolu na 16 školách zriadených krajom. V rámci 
projektu sa vyučovali voliteľné predmety Infor-
matika - programovanie aplikácie pre Android  
a Biológia - analýza DNA odborníkmi z praxe 
metódou eduScrum. Pri tejto metóde sa uči-
teľ mení na kouča a sprevádza žiakov proce-
som získavania informácií a učenia sa. Vďaka 
tejto metóde sa žiaci popri naberaní nových  
 

poznatkov zároveň zlepšujú aj v tzv. mäkkých 
zručnostiach ako sú komunikácia, tímová prá-
ca, či schopnosť prezentovať. 30 % výučby 
predmetu Biológia prebieha v certifikovanom 
laboratóriu a študenti tak majú možnosť pra-
covať v profesionálnych podmienkach.

Projekt bol úspešne odpilotovaný a jeho ďal-
šie pokračovanie závisí od finančných mož-
ností kraja.

Zvyšovať 
uplatniteľnosť 
absolventov škôl 
v praxi sa Rozvojová 
agentúra snaží aj
cez ďalšie rozvojové 
projekty namierené 
na študentov 
stredných škôl 
a mladých ľudí.
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Banskobystrická malá školská reforma
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Vzdelávací program realizovaný v spoluprá-
ci s Iuventou - Slovenský inštitút mládeže 
zlepšuje projektové zručnosti mladých ľudí  
a zároveň finančne podporuje realizáciu ma-
lých verejnoprospešných projektov v regióne. 

Na prvom víkendovom vzdelávaní sa účastníci 
učia, ako naplánovať a napísať projekt. Násled-
ne svoj projekt v praxi zrealizujú s finančným 
príspevkom 150 €, kde sa však môžu viacerí 
spojiť a zrealizovať projekt až do výšky 600 €. 

Na druhom víkendovom vzdelávaní sa účast-
níci naučia svoj projekt správne vyúčtovať  
a odprezentovať jeho výsledky. Za dva roky sa 
projektu zúčastnilo 160 účastníkov, ktorí spo-
ločne zrealizovali 46 projektov. 

Projekt je zmena!

Š KO L ST V O



Rozvojová agentúra v spolupráci s Iuventou 
- Slovenský inštitút mládeže a CVČ JUNIOR 
mapovala potreby mládeže a pracovníkov  
s mládežou cez okrúhle stoly v jednotlivých 
okresoch kraja a taktiež distribuovala dotazník, 
ktorý vyplnilo 2 528 respondentov od rodičov 
detí v materských škôlkach, žiakov základných 
a stredných škôl až po študentov vysokých škôl 
a mladých ľuďí, ktorý nenavštevujú žiadnu ško-
lu. Momentálne na stratégii pracuje dvanásť-
členná pracovná skupina zložená z odborníkov 
z Banskobystrického kraja. V pracovnej skupine 
sú zastúpení pracovníci s mládežou v rôznych 
oblastiach rovnako tak aj člena mládežníckeho 
parlamentu.

Stratégia rozvoja práce 
s mládežou pre Banskobystrický 
samosprávny kraj

Š KO L ST V O36



Od novembra 2018 prebieha aj projekt zame-
raný na zvýšenie podnikavosti mladých ľudí 
realizovaný v spolupráci s platformou Roz-
behni sa! Academy. S výhodami podnikania 
sa cez projekt oboznámilo 1856 študentov, 
281 mladých ľudí sa prihlásilo na stránke 
www.rozbehnisa.sk. 

So svojim podnikateľským nápadom sa 
prihlásilo 46 skupín mladých ľudí a akcele-
rovaných bolo 13 z nich. Štyrom skupinám 
mladých ľudí sa poskytla plná podpora, čo 
znamená, že dostali plnú verziu videokurzu, 
skupinové konzultácie, individuálny mento-
ring, pomoc pri vytváraní web stránky, 100 € 
na rozbehnutie svojho podnikania a individu-
álneho mentora z praxe. Zvyšných 9 skupín 
mladých ľudí dostalo čiastkovú podporu.  
Na záverečnej konferencii bolo odprezento-
vaných 5 najúspešnejších z nich. Naďalej sa 
snažíme rozbehnutým nápadom pomáhať  
a vieme, že mnoho z nich už prijalo a zrealizo-
valo svoje prvé objednávky. 

Rozvojová agentúra aktívne pracovala na 
vypracovaní koncepcie rozvoja športu v Ban-
skobystrickom kraji. Koncepcia bola schvále-
ná zastupiteľstvom a jej cieľom je ponúknuť 
deťom a mladým ľuďom kvalitné podmien-
ky na športovanie a rovnako tak aj vrátiť im 
možnosť neorganizovaného športovania. Kraj 
chce otvoriť zrekonštruované športoviská ve-
rejnosti. 

Projekt na podporu hľadania talentu a silných 
stránok u žiakov vznikol na Strednej priemy-
selnej škole dopravnej vo Zvolene, ktorá je  
zriadená krajom a po úspešnom zvládnutí 
prvého ročníka sa k tejto škole pridali ďalšie 
dve. Do programu sa v roku 2020 zapojilo 80 
študentov a 20 učiteľov v plnej celoročnej 
verzii, 250 študentov a 150 učiteľov na jed-
nodňových workshopoch. Je jedinečný v tom, 
že prebieha na celej škole a mení klímu v ško-
le a vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.
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Rozbehni sa a zostaň v kraji!

Show your talent 
Ukáž tvoj talent

Koncepcia rozvoja športu 
v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji
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Podpora inovačného 
ekosystému v kraji 
Rozvoj firiem okrem kvalifikovanej pracov-
nej sily stojí aj na ich schopnosti inovovať.  
V oblasti výskumu a vývoja však častokrát 
nevyužívajú svoj plný potenciál, pretože 
dostatočne nepoznajú možnosti v tejto sfére, 
nie sú prepojené medzi sebou, s výskumnými 
centrami a vysokými školami.

Kraj má záujem aj v tejto oblasti firmám 
pomôcť. Do budúcnosti plánuje založenie 
inovačného centra pre regionálne firmy, kde 
pomôže konzultačne a sieťovaním s vhodný-
mi partnermi jednak začínajúcim firmám, ale 
aj tým existujúcim, pričom im zvýši potenciál 
inovovať a rásť. 

Ako prvý krok za týmto cieľom chce poskyt-
núť firmám zdanlivo nesúvisiaci, ale dôležitý 
chýbajúci kanál na oslovenie talentovaných  

a zanietených ľudí v kraji, predovšetkým 
študentov. Takto chce kraj vychovávať bu-
dúcich podnikateľov a zamestnancov firiem 
a podporovať ich v motivácii vyvíjať, testovať  
a skúmať.

Innolabb
Preto Rozvojová agentúra vytvorila fyzický 
priestor pre všetkých, ktorí chcú spoločne 
pracovať, testovať svoje nápady, navštevo-
vať workshopy, používať technické vyba-
venie (napríklad 3D tlačiarne, mechanické  
a elektrické náradie, špecializovaný softwa-
re) a pracovať na zadaniach, ktoré im pripra-
via regionálne firmy.

Chceme tým zvýšiť ich zvedavosť, kreativitu, 
interdisciplinárnu prácu, podnikateľského du-
cha a technické schopnosti.
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Mentoring a workshopy – organizácia 
workshopov s odborníkmi z rôznych ob-
lastí so zámerom technického vzdelá-
vania a rozvíjania soft-skills. Mentorská 
pomoc pri práci na vlastnom nápade, či 
zadaní. 

Podporovanie tvorivého mysle-
nia, podnikania, interdisciplinarity  
a inovácií – prepájanie ľudí z rôznych 
prostredí s cieľom vytvárať tímy, ktoré 
budú pracovať na vlastných nápadoch 
alebo riešiť problémy vo firmách a ve-
rejnom sektore.

Prepájanie výskumných inštitúcií  
s regionálnymi firmami – identi-
fikovanie príležitostí na spoluprácu  
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. 
Uľahčenie prvého kontaktu a zdieľania 
informácií. 

Poskytovanie technickej podpory – 
poskytovanie prístupu k základnému 
vybaveniu a nástrojom na podporu 
kreativity, zvedavosti, technických 
zručností, prototypingu a inovácií pre 
študentov.

Prepájanie motivovaných študen-
tov so spoločnosťami – spolupráca  
s podnikateľmi, začínajúcimi start-up-
mi a výskumnými inštitúciami a ich 
prepájanie s motivovanými ľuďmi for-
mou zadaní, či nadviazania pracovných 
vzťahov.
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Možno sme dostali ochutnávku toho, čo už 
o pár rokov bude žiaľ vo viacerých miestach 
kraja normálny stav. V Banskobystrickom 
kraji je totiž 40 % všeobecných lekárov 
pre dospelých vo veku viac ako 65 rokov. 
Ak budú ambulanciu viesť do konca svojho 
života a nikto ju po nich medzičasom ne-
prevezme, do 10 rokov môže zaniknúť až 
19 všeobecných ambulancií pre dospelých  
a 8 ambulancií pre deti a dorast. Ovplyvnilo by 
to takmer 30 000 pacientov v prvom a 10 000 
pacientov v druhom prípade. Najviac to pocítia 
pacienti práve v menších mestách a obciach. 

Preto sa kraj snaží cez Rozvojovú agentúru 
tento problém riešiť proaktívne. Pri zisťovaní, 
čo najviac odrádza mladých lekárov, aby sa 
pustili cestou všeobecného lekára, je jedným 
z odrádzajúcich faktorov počiatočná investícia 
do rozbehnutia ambulancie. Preto Rozvojová 

agentúra v programe na dotiahnutie mladých 
všeobecných lekárov do menších obcí a miest 
lekára odbremení od počiatočnej administra-
tívnej záťaže, poskytne mu plne vybavenú 
ambulanciu a potrebné zázemie, lekár má 
na starosti „len“ liečenie. Pilotná pediatrická 
ambulancia podľa tohto modelu bola úspeš-
ne otvorená 1. 9. 2019 v Detve. Okrem toho sa 
podarilo do kraja pritiahnuť ďalších 3 všeobec-
ných lekárov, 1 stomatológa a 6 špecialistov. 

V septembri 2020 sa Rozvojová agentúra 
ako oficiálny poskytovateľ zdravotnej sta-
rostlivosti zapojila aj do boja proti pandémií 
koronavírusu. Zdravotnícky tím bol rozšírený  
o 3 zdravotníckych zamestnancov vykonávajú-
cich činnosť na dohodu, ktorí testujú zamest-
nancov a klientov Zariadení sociálnych služieb, 
ako aj zamestnancov a účastníkov stretnutí na 
Úrade BBSK. Táto činnosť je vykonávaná verej-
noprospešne a Rozvojová agentúra si neúčtuje 
žiadne poplatky.

Vek BA BB KE NR PO TN TT ZA SK

Do 34 2.85 2.99 7.12 2.27 5.21 1.27 2.75 2.27 3.54

35-64 68.38 56.71 63.81 63.25 65.14 68.35 68.8 68.56 65.31

65+ 28.77 40.30 29.86 34.47 29.64 30.38 28.44 29.17 31.15

Veková štruktúra všeobecných lekárov a lekárok pre dospelých na Slovensku (v %)
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V čase pandémie sme si uvedomili, aká dôležitá je 
fungujúca sieť dostupných lekárov a čo spôsobuje 
jej nedostupnosť



Pediatrička Janka Wrede sa vrátila po ro-
koch praxe zo zahraničia do Detvy, kde 
chýbal detský lekár. Spoločne sa nám po-
darilo vytvoriť novú modernú ambulanciu. 
Novovzniknutá ambulancia v Detve stále 
prijíma nových pacientov. Ak hľadáte det-
skú lekárku, ste z Detvy či okolia, zastavte sa  
v ambulancii podpísať dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti alebo sa prihláste on-
line na www.ambulanciebbsk.sk

Po úspešnom rozbehnutí prvej krajskej detskej 
ambulancie v Detve by sme radi v tomto pro-
jekte pokračovali a rozšírili ho do ďalších častí 
nášho kraja. V roku 2021 plánujeme otvoriť 
ďalšiu pediatrickú ambulanciu v Krupine. Ak 
poznáte lekárov a lekárky, ktorí majú záujem 
rozbehnúť ambulanciu v našom kraji, ale chýba 
im administratívna podpora, vybavenie alebo 
priestory - kontaktujte nás! Aj vďaka Vašej po-
moci vieme zabezpečiť, aby bola lekárska sta-
rostlivosť všade, kde je potrebná.

Kontakt: 
martin.caudt@bbsk.sk
(vedúci oddelenia zdravotníctva)
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Nová detská lekárska 
ambulancia v Detve

Pomôžte nám 
nájsť ďalších lekárov
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www.bbsk.sk
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