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Zameranie činnosti RABBSK, n.o. 

 

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (RABBSK) vznikla súhlasom 

krajského zastupiteľstva na založenie neziskovej organizácie RABBSK,n.o., uznesenie č. 38/2018 zo 

dňa 26. apríla 2018. Po tomto schválení dokumentov k založeniu a činnosti RABBSK, n.o. bol 

zrealizovaný zápis organizácie do registra neziskových organizácií dňa 22.5.2018.  

 

Výkonný tím RABBSK, n.o. v spolupráci s Úradom BBSK si pre obdobie rokov 2018 - 2022 spoločne 

stanovil víziu pre napĺňanie programových priorít pre Dobrý kraj, ktorými sa bude riadiť:  

“Vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas.” 

 

Činnosť neziskovej organizácie RABBSK je v zmysle zakladateľského dokumentu a stanovenej vízie 

zameraná na koordináciu regionálneho rozvoja v jednotlivých okresoch kraja a implementáciu 

rozvojových priorít pre Dobrý kraj (ďalej ako programové priority), ktorými sú: (1) sociálna ekonomika, 

(2) rozvoj cestovného ruchu a vidieka, (3) školstvo a zamestnanosť a (4) odvetvové klastrovanie v 

tradičných a nových odvetviach a podpora investícií. 

 

Správna rada neziskovej organizácie RABBSK schválila na svojom zasadnutí dňa 23.7.2018 ročný 

rozpočet RABBSK pre rok 2018, kde v príjmovej časti sú zahrnuté len príjmy od jediného zriaďovateľa, 

ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Finančný transfer zdrojov od BBSK schválených 

krajským zastupiteľstvom BBSK vo výške 1% príjmov rozpočtu BBSK podľa predloženého plánu 

aktivít sa zrealizoval ku dňu 1. 8. 2018 po tom, čo Úrad BBSK dňa 13. júla 2018 podpísal a zverejnil 

dve zmluvy s RABBSK, a to zmluvu o finančnom príspevku na sumu 167 265  EUR a zmluvu o 

dotácii vo finančnom vyjadrení 1 532 735 EUR. RABBSK vykonávala v roku 2018 aj vlastnú 

podnikateľskú činnosť, a to činnosť krajského sociálneho podniku na drobné stavebné práce. Príjmy 

z tejto činnosti sú uvedené v časti Programová priorita Sociálna ekonomika.  

 

                             vrátené na účet BBSK   

  plán vyčerpané % čerpania 

 
z dôvodu 

založenia nových 
organizácii BBSK 

v roku 2018 

poukázané na 
účet BBSK k 
31.12.2018 

poukázané  
BBSK po 

vyúčtovaní  
v roku 2019  

Programový 
rozpočet 
čerpanie 

ADMINISTRATÍVA 167 265,00 126 622,49 75,70%   35 635,57 5 006,94  131 629,43 

Zmluva o príspevku 167 265,00 126 622,49 75,70% 0,00 35 635,57 5 006,94  131 629,43 

KOORDINÁCIA RR 150 000,00 35 106,57 23,40%   114 893,43 0,00  35 106,57 

CESTOVNÝ RUCH 876 706,00 611 842,78 69,79% 100 000,00 164 863,22 0,00  611 842,78 

SOCIÁLKA 
EKONOMIKA 342 878,00 44 869,89 13,09% 90 000,00 198 104,27 9 903,84  54 773,73 

ŠKOLSTVO 163 151,00 57 888,00 35,48%   105 263,00 0,00  57 888,00 

Zmluva o dotácii 
1 532 

735,00 749 707,24 48,91% 190 000,00 583 123,92 9 903,84  759 611,08 

CELKOM 
1 700 

000,00 876 329,73 51,55% 190 000,00 618 759,49 14 910,78  891 240,51 

 

 

Programová priorita: ADMINISTRATÍVA 

 

Dňa 28.6.2018 prebehlo výberové konanie na riaditeľa neziskovej organizácie a ku dňu 19.7.2018 bola 

Správnou radou neziskovej organizácie zvolená do funkcie riaditeľky JUDr. Gabriela Stopková. Na 

tomto zasadnutí Správnej rady bola schválená organizačná štruktúra a na ďalšom zasadnutí dňa 
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23.7.2018 ročný rozpočet RABBSK. Obidva dokumenty vychádzali z materiálov predložených  

krajskému zastupiteľstvu pri zakladaní organizácie. V schválenej organizačnej štruktúre bola po dohode 

s Úradom BBSK zrealizovaná jedna úprava, a to vytvorenie pracovného miesta interného účtovníka na 

trvalý pracovný úväzok, aj vzhľadom na očakávaný rozsah mzdovej, účtovnej a administratívnej agendy. 

Organizačná štruktúra bola členená na 5 útvarov (sekcií): Riaditeľ organizácie, Administratívna podpora 

(2 zamestnanci), Sekcia prípravy a implementácie projektov (2 zamestnanci), Sekcia dátových analýz 

(1 zamestnanec) a Sekcia stratégie a politík (3 zamestnanci).  

Nájomnú zmluvu na kancelárske priestory v prístavbe historickej radnice (sídlo RABBSK) podpísal Úrad 

BBSK s RABBSK, n.o. 29. augusta 2018 a postupne boli priestory vybavované kancelárskou technikou 

a kancelárskym vybavením. 

Personálne výbery na jednotlivé pracovné pozície sa za asistencie Úradu BBSK realizovali po nástupe 

riaditeľky n.o. do funkcie priebežne, pričom k 31.12.2018 zostávala podľa platnej organizačnej štruktúry 

neobsadená už len jedna pracovná pozícia - analytik pre GIS (geografické informačné systémy) v Sekcii 

dátových analýz. Prví zamestnanci RABBSK uzatvorili pracovno – právny vzťah v júli 2018. 

Priebežne sa okrem personálnych výberov nastavili riadiace a podporné (administratívne) procesy v 

organizácii podporené internými smernicami, aby boli zabezpečené potrebné evidencie a súlady s 

legislatívnymi normami, ktoré sa na činnosť RABBSK, n.o. vzťahujú. Pre profesionalizáciu komunikácie 

organizácie navonok bol v spolupráci s Úradom BBSK vypracovaný logomanuál a dizajnmanuál 

značky Dobrý kraj a funkčná je podstránka na portáli BBSK https://www.bbsk.sk/agentura . Zakúpená 

bola doména www.dobrykraj.sk, kde bude sfunkčnené webové sídlo RABBSK, ktoré bude slúžiť ako 

informačný kanál o činnosti RABBSK.   

 

Finančné plnenie v roku 2018 

ADMINISTRATÍVA   

Plán  

Skutočné  
čerpanie  Zostatok  Zmluva o finančnom príspevku 

RA_VYBAV 

Kancelárska technika a vybavenie  20 000,00 € 19 390,21 € 609,79 € 

Čerpanie výdavkov: nákup kancelárskej techniky (24 ks notebookov, 7 ks stolových počítačov s 
komplet PC príslušenstvo a 7 ks multifunkčných tlačiarní, licencie MS Office a antivirus a.i.), nákup 
kancelárskeho vybavenia (stoly a stoličky), prenájom kopírovacieho stroja KONICA v cene 40 
EUR/mesačne.  

RA_REZIA 

Ročná réžia  26 500,00 € 18 839,63 € 7 660,37 € 

Čerpanie výdavkov: prenájom kancelárií v Radnici od augusta 2018 a mesačné nájomné Úradu 
BBSK á 350 EUR, kancelárske potreby, 9x mesačný paušál na mobilné telefóny pre zamestnancov 
a internet, propagácia, účtovný program Pohoda – ročná licencia á 600 EUR, externé právne služby 
(BOZP, pracovné právo), prenájom 3 osobných automobilov od Úradu BBSK za 80 EUR mesačne, 
oprava zapožičaného auta Dacia od Úradu BBSK (749,33 EUR), operatívny leasing pre 1 osobný 
automobil (Škoda Rapid) s poplatkom 303,20 EUR mesačne, vybavenie kuchynky, reprezentačné 
výdavky a občerstvenie, iné režijné výdavky. 

RA_MKTG 

Marketing agentúry  5 000,00 € 11 342,71 € -6 342,71 € 

Čerpanie výdavkov: služby personálneho poradenstva (každá obsadzovaná pracovná pozícia bola 
propagovaná personálnou agentúrou Synergy, s.r.o. a spojená so zverejnením na stránkach 
profesia.sk, Facebook, bbsk.sk a iné, čo nám umožnilo transparentne vybrať uchádzačov v priemere 
z 10 násobného počtu ako bez inzercie – rekordný počet 160 uchádzačov na miesto office manažéra), 
3 ks rollupy, 1 ks fotostena dobrý kraj, marketingové a reklamné predmety (tašky, zakladače, perá, 
obálky, zápisníky a iné s logom dobrý kraj).  

RA_OSOBNE 

Osobné výdavky  115 765,00 € 77 049,94 € 38 715,06 € 

Čerpanie výdavkov: Osobné výdavky vrátane odvodov 9 pracovníkov na trvalý pracovný pomer podľa 
termínu ich nástupov, stravné lístky zamestnancov, 2 dohody o vykonaní práce za poradenstvo 
s nastavením finančného riadenia v organizácii.  

CELKOM  167 265,00 € 126 622,49 € 40 642,51 € 

 

https://www.bbsk.sk/agentura
http://www.dobrykraj.sk/
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Programová priorita: Koordinácia regionálneho rozvoja 

 

1.1 Strategické plánovanie na úrovni okresov 

RABBSK, n.o. pod vedením programovej riaditeľky a Sekcie dátových analýz v spolupráci s vedúcimi 

odborov Úradu BBSK zahájila práce na rozvojovom dokumente s prierezovým a multisektorovým 

charakterom “Akčný plán okresu Brezno” dňa 11.9.2018 výkopovým stretnutím v Brezne. Nastavená 

metodika tvorby akčných plánov je postavená na mobilizácii projektových zámerov zdola, ktoré najviac 

reflektujú využitie miestneho potenciálu, preukážu ekonomický dopad a majú verejno-prospešný 

charakter. Prezentované boli aktivity a opatrenia pre oblasti doprava, investície, školstvo, sociálne 

služby, zdravotníctvo, sociálna ekonomika, kultúra a cestovný ruch. Na výkopové stretnutie boli pozvaní 

miestni aktéri pre tieto oblasti, ktorí boli v závere stretnutia vyzvaní k predkladaniu rozvojových zámerov. 

Týchto bolo predložených celkovo 64. Všetky projektové zámery sú individuálne posudzované a bude 

im programovými špecialistami v RABBSK, n.o. odporučený ďalší postup (prepracovanie, 

dopracovanie, návrh na financovanie). Sekciou prípravy a implementácie projektov boli k jednotlivým 

projektovým zámerom vyhľadané možnosti financovania z výziev v rámci EŠIF aj národných dotačných 

schém a následne prebehla e-mailová komunikácia alebo osobná konzultácia s jednotlivými žiadateľmi. 

Rozvojové podnety za oblasť cestovný ruch boli riešené priebežne cez OOCR Región Horehronie 

a zároveň sa zahájila práca v piatich pracovných skupinách (Areál Osrblie, Majstrovstvá sveta juniorov 

a mládeže v biatlone, Huculská magistrála, Horehronský expres, Čiernohronská železnička), za oblasť 

školstvo a zamestnanosť sa uskutočnili dve sektorové stretnutia (v priebehu novembra so strednými 

školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK z okresu Brezno a 12.12. s organizáciami pracujúcimi 

s mládežou). V oblasti sociálnej ekonomiky sa vytvorili kooperujúce vzťahy s pobočkou Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny najmä z dôvodu zakladania krajského sociálneho podniku Rozvojové služby 

BBSK, s.r.o. a náboru pracovníkov. 

Sekciou dátových analýz v RABBSK, n.o. bol zrevidovaný a aktualizovaný socio-ekonomický profil 

okresu Brezno ako súčasť analytickej časti Akčného plánu okresu Brezno. 

Sekcia prípravy a implementácie projektov pod vedením vedúceho projektového manažéra Michala 

Straku absolvovala niekoľko stretnutí na Ministerstve vnútra SR k pripravovanej výzve Operačného 

programu Efektívna verejná správa (OpEVS) z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

(EŠIF), ktorej zverejnenie sa posunulo na prvý štvrťrok 2019. V tomto volebnom období sa plánuje 

OpEVS prvýkrát sprístupnená na čerpanie aj pre Úrad BBSK, čo vzhľadom na doterajšie pozastavenie 

možností čerpania EŠIF pre BBSK vnímame ako vhodnú príležitosť na budovanie kapacít pri 

strategickom plánovaní a regionálnom rozvoji. Predmetom výzvy sú aktivity smerujúce k implementácií 

SMART politík v regiónoch, predovšetkým opatrenia zamerané na systematickú prípravu analýz, 

vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík na lokálnu úroveň a legislatívy týkajúcich sa 

kľúčových kompetencií vyššieho územného celku.  

Nemenej dôležitým a veľmi významným vstupom do tvorby akčných plánov okresov BBSK je plánovaný 

vstup Svetovej banky a Európskej komisie do strategického plánovania na úrovni kraja prostredníctvom 

iniciatívy „Catching up Regions“ t.j. dobiehajúce regióny. Ide o iniciatívu Európskej komisie, ktorá 

je zameraná na vybrané zaostávajúce regióny a riešenie kľúčových problémov v hlavnej spolupráci 

s Úradom BBSK. Iniciatíva Catching up Regions pôsobila pilotne v Poľsku a následne (január 2018 – 

doteraz) v Prešovskom samosprávnom kraji. Spolupráca s Banskobystrickým samosprávnym krajom 

sa potvrdí slávnostným podpísaním memoranda o spolupráci medzi Úradom BBSK a Svetovou bankou 

v 27. marca 2019.  

Po zvážení kapacitných možností a hľadaní najvhodnejších postupov začala RABBSK, n.o. prácu len 

na uvedenom pilotnom projekte Akčný plán Brezno, podľa ktorého sa nastavila metodika prác, ktorá 

pozostáva z prípravy analytického materiálu na základe dostupných socio - ekonomických dát o okrese 

a popisu aktivít jednotlivých odborov Úradu BBSK v danom okrese za posledný rok. Materiál bude 
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podkladom na prezentáciu počas spoločného výjazdového stretnutia vedúcich odborov BBSK 

a zástupcov RABBSK s kľúčovými aktérmi v okrese, kde sa odprezentuje, čo BBSK urobil v danom 

okrese, a zároveň sa odprezentujú možnosti finančnej podpory na rozvojové zámery (platné VZN 

BBSK, schéma pomoci cez oblastné organizácie cestovného ruchu, projektová činnosť spojená 

s prípravou žiadostí a implementáciou projektov na prospech žiadateľov z územia okresu). Najneskôr 

do 2 mesiacov od výjazdového stretnutia v okrese RABBSK zorganizuje aj tzv. sektorové stretnutia 

v rozvojových prioritách pre dobrý kraj s cieľom sieťovania a hľadania riešení na problémy týchto oblastí 

(cestovný ruch, rozvoj vidieka, duálne vzdelávanie, práca s mládežou, sociálna ekonomika). Do 3 

mesiacov od výjazdového stretnutia bude spracované špeciálne vydanie „Náš kraj v okrese“, ktoré bude 

distribuované ako informačný materiál pre obyvateľov daného okresu.  

1.2 Koordinácia s vyslancom kraja pre NRO 

Program vyrovnávania regionálnych rozdielov je prioritou BBSK, podobne ako ostatných dvoch 

krajov (PSK a KSK), na území ktorých sa najmenej rozvinuté okresy nachádzajú. BBSK kladie dôraz 

na budovanie vlastných kapacít na podporu rozvoja NRO a vytvoril pozíciu “vyslanca kraja pre NRO 

a medzinárodnú spoluprácu”.  

Zo zdrojov RABBSK vytvoril od 15.8.2018 pracovnú pozíciu asistenta, 13.9.2018 slávnostne otvoril 

kanceláriu v Rimavskej Sobote ako kontaktné miesto vyslanca kraja pre NRO, a zároveň RABBSK pre 

neho alokovala aj finančné zdroje v tzv. “malej grantovej schéme”, ktorými bude stimulovať rozvojové 

aktivity v NRO. Úlohou tejto kancelárie je pripraviť všetky podklady na rozvoj najmenej rozvinutých 

okresov, rozvíjať cezhraničnú spoluprácu so svojim strategickým maďarským partnerom Novohradskou 

župou, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch zanedbávané.  

Za aktívneho pričinenia Vyslanca kraja pre NRO a jeho kancelárie v Rimavskej Sobote boli realizované 

nasledovné aktivity: 

- obnova aktívnej spolupráce s Novohradskou župou so sídlom v Salgótarjáne a to 

slávnostným podpisom memoranda o spolupráci v decembri 2018, ktorého súčasťou je 

územné plánovanie, regionálny rozvoj a zladenie s tým súvisiacich služieb, podporujúc rozvoj 

obidvoch krajov, podnecovanie spolupráce pre rozvoj regiónov, zlepšovanie infraštruktúry v 

regióne, rozvíjanie kvality a kvantity služieb, podpora a posilnenie prihraničného cestovného 

ruchu vo všetkých oblastiach,  

- prípravné a projekčné práce na výstavbe mostov v rámci cezhraničnej spolupráce 

(vybudovanie mostov nad riekou Ipeľ pri obciach Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk a 

Vrbovka – Őrhalom),  

- zahájenie rokovaní o budovaní cestných spojení medzi cezhraničnými regiónmi BBSK 

a maďarskými župami (Janice v okrese Rimavská Sobota – Šuša v župe Boršod) a Petrovce v 

okrese Rimavská Sobota a Zabar v župe Nógrád),  

- zahájenie rokovaní o modernizácii a zvyšovaní prepravnej kapacity hraničného prechodu 

Šiatorská Bukovina – Šomoškőújfalu,  

- príprava pracovnej návštevy predsedu BBSK v januári 2019 v sociálnych podnikoch 

Novohradskej župy (poľnohospodársky sociálny podnik zameraný na pestovanie a 

spracovávanie konope na technické účely, sociálny podnik na výrobu cestovín, sociálny podnik 

na výrobu odevov, stolárstvo) a v internáte stredoškolákov s programom zapojenia študentov 

zo sociálneho znevýhodneného prostredia,   

- spoločná realizácia cezhraničného projektu BBSK a Novohradskej župy - zavedenia 

víkendového Skibusu 4x4, ktorý prepája 4 atraktívne turistické regióny so 4 lyžiarskymi 

strediskami. Projekt je financovaný Úradom BBSK a RABBSK, n.o. v spolupráci s Krajskou 

organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj, OOCR Horehronie a OOCR Turistický 

Novohrad a Podpoľanie zabezpečovala tomuto projektu marketingovú podporu. Skibus bude 

premávať od 19. januára 2019 každú sobotu a nedeľu do 24. marca 2019. Svoju cestu bude 

začínať vždy ráno v maďarskom Salgótarjáne, pokračuje cez Novohrad (Fiľakovo), Podpoľanie 

(Hriňová) a končí na Horehroní, so zastávkou v 4 lyžiarskych strediskách  (Košútky, Mýto, Tále 

a Chopok juh), 
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- prípravné práce pre tvorbu projektových žiadostí pre malé projekty v rámci INTERREGU ako 

aj podporu oživenia medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu. 

 

1.3 Koordinácia s KSK a PSK pri podpore najmenej rozvinutých okresov  (NRO) 

Po podpise Memoranda o spolupráci troch samosprávnych krajov, Prešovského (PSK), Košického 

(KSK) a Banskobystrického (BBSK) s okresmi zaradenými do vládneho programu najmenej rozvinutých 

okresov (NRO) v marci 2018, sa na pozvanie Banskobystrického kraja dňa 2.8.2018 uskutočnilo v 

Banskej Bystrici rokovanie vedenia troch spolupracujúcich samosprávnych krajov, kde sa dohodlo na 

vytvorení troch pracovných skupín (sociálna ekonomika v gescii BBSK, doprava s prepojením na 

cestovný ruch v gescii PSK a poľnohospodárstvo s prepojením na rozvoj vidieka v gescii KSK), ktoré 

budú základom pre medzikrajskú spoluprácu. Zasadnutie pracovných skupín sa uskutočnilo prvýkrát v 

Prešove 17.10.2018. BBSK si od účasti v pracovných skupinách sľubuje najmä koordinovaný postup v 

potrebných legislatívnych úpravách a v koordinácii dopravných a cyklodopravných projektov v 

hraničných územiach.  

Pre potreby zintenzívnenia tejto spolupráce a realizácie konkrétnych spoločných projektov plánuje 

RABBSK, n.o. zriadiť v organizačnej štruktúre pracovné miesto „Koordinátor rozvoja územia medzi 

krajmi“.  

 

1.4 Projektová príprava a implementácia projektov 

 

Priebežne je internou Sekciou prípravy a implementácie projektov RABBSK, n.o. poskytovaná pomoc 

pri vyhľadávaní externých finančných zdrojov, z ktorých je možné financovať projektové zámery 

jednotlivých programových oblastí rozvoja kraja (programovým špecialistom v RABBSK, n.o., 

organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Úradu BBSK, oblastným organizáciám cestovného 

ruchu - OOCR), ako aj malým obciam alebo subjektom tretieho sektora, ktoré prejavili záujem. 

Pre interného špecialistu na školstvo a zamestnanosť v RABBSK. n.o. bol Sekciou prípravy a 

implementácia projektov vypracovaný projekt s názvom „Živé knihy pre MRK“ z finančných zdrojov 

Splnomocnenca  Vlády SR pre rómske komunity (vyhodnotenie projektu bolo očakávané vo februári 

2019). 

 

Projektoví pracovníci Sekcie prípravy a implementácie projektov priebežne poskytujú konzultačné a 

poradenské činnosti pre úrad BBSK pri výzve IROP MPaRV SR, konkrétne pre 13 stredných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktoré sú prijímateľom pomoci, a to v súčinnosti s Úradom BBSK. 

Intenzívne súčinní boli najmä pri úprave položkovitých rozpočtov s úspešnými žiadateľmi pred 

zazmluvnením projektov (cca 40 osobných konzultačných hodín).  

 

V mesiaci október boli projektoví pracovníci aktívni v poskytovaní konzultačných a poradenských 

činností pri výzve OPĽZ MV SR (MOPS - miestne občianske poriadkové služby) pre cca 260 obcí  

BBSK vytypovaných podľa Atlasu rómskych komunít. Vzhľadom na krátke obdobie prípravy žiadosti 

(cca 17 dní od vyhlásenia výzvy) bola zo strany RABBSK, n.o. telefonicky poskytnutá informácia o 

aktuálnej výzve a ponúknutá pomoc pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). O 

spoluprácu prejavilo záujem 6 obcí, ktorým bola poskytnutá odborná pomoc. Po vykonanom prieskume 

potrieb plánujeme v roku 2019 zaviesť pomoc pri písaní projektov pre malé obce. 

 

RABBSK, n.o. bola aktívna ako žiadateľ pri príprave projektových zámerov a samotnej žiadosti o 

regionálny príspevok pre 6 žiadosti z Akčných plánov NRO v celkovom finančnom objeme 600 000 

EUR (NRO okresy: Lučenec 2 žiadosti, Rimavská Sobota, Revúca, Poltár po 1 žiadosti). Práce okrem 

prípravy žiadosti zahŕňali aj konzultácie s centrami pomoci a s poskytovateľom pomoci.  

  

V procese prípravy pre Úrad BBSK sú dva projektové zámery z OP Efektívna verejná správa a OP 

Ľudské zdroje v predpokladanom finančnom objeme 20 000 000 EUR, kde je zo strany RABBSK, n.o. 
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zastrešená osobná komunikácia (stretnutia) s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom, komunikácia 

s oddeleniami Úradu BBSK a komunikácia s odborníkmi v rámci oboch projektov.  

  

RABBSK, n.o. sa pripravuje na čerpanie finančnej pomoci pre partnerov z Nórskeho finančného 

mechanizmu a zúčastnila sa dvoch školení v mesiaci november.  

 

V decembri začala príprava projektových žiadostí v rámci výzvy Operačného programu ľudské zdroje 

pre 7 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.-03 – Zvýšenie kvality 

vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť) 

s termínom podania koniec februára 2019 ako aj pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu pre 

zamestnávanie ohrozených skupín na trhu práce OPLZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. 

Konzultované boli projektové zámery Odboru sociálnych vecí úradu BBSK v rámci výzvy IROP-PO2-

SC212-PZ-2018-11 – Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej 

zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

Sekcia prípravy a implementácie projektov je zodpovedná za prípravu a aktualizáciu prehľadu 

indikatívnych harmonogramov výziev z EŠIF a národných dotačných zdrojov na rok 2019.  

 

Finančné plnenie v roku 2018 

KOORDINÁCIA regionálneho rozvoja   
Plán  

Skutočné 
čerpanie  Zostatok  Zmluva o dotácii 

RR_DÁTA 

Strategické 
plánovanie na 
úrovni okresov 

Dátovo - analytické práce 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

RR_EXTER 

Špecializované analytické a 
odborné práce   70 000,00 € 24 854,87 € 45 145,13 € 

Čerpanie výdavkov: Spracovanie právnej analýzy ako štúdie uskutočniteľnosti (analýza štátnej 
pomoci) pre projekty sociálneho podnikania, projekt regionálnych pultov a projektu „zdieľaných 
bicyklov“  (bikesharing), osobné výdavky programovej riaditeľky od 1.10.2018 do 31.12.2018 
(dohoda o vykonaní práce). 

RR_NRO 

Koordinácia 
s vyslancom 
kraja pre NRO 

Pracovisko vyslanca pre NRO  15 000,00 € 10 251,70 € 4 748,30 € 

Čerpanie výdavkov: Kancelárske vybavenie a prenájom kancelárie v Rimavskej Sobote á 222 
EUR mesačne, osobné výdavky asistentky pre Vyslanca kraja pre najmenej rozvinuté okresy 
a medzinárodnú spoluprácu BBSK od 15.8.2018, mesačný paušál na mobilný telefón 
a internet, režijné výdavky na vedenie kancelárie (kancelárske potreby, občerstvenie a iné).  

RR_SCHEMA 

Malá schéma podpory vyslanca 
pre NRO 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 

Čerpanie výdavkov: Čerpanie bolo presunuté na rok 2019 na projekty v objeme 15 000 EUR 
pre vybraných žiadateľov z územia NRO a v sume 15 000 EUR boli na rok 2019 pripravené aj 
aktivity na zapájanie mladých do vecí verejných formou prípravy a realizácie projektov 
v spolupráci a odbornej gescii organizácie Iuventa (projekt „Projekt je zmena“).  

RR_SK3 

Koordinácia 
s KSK a PSK 
pri podpore 
NRO 

Iniciatíva 3 krajov na podporu 
NRO 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 € 

Čerpanie výdavkov: Čerpanie bolo presunuté na rok 2019 na zriadenie pracovnej pozície 
„koordinátora vzťahov medzi krajmi“ (výberové konanie na túto pozíciu bude ukončené 
v prvom štvrťroku 2019).  

CELKOM 150 000,00 € 35 106,57 € 114 893,43 € 

 

 

Programová priorita: Cestovný ruch a rozvoj vidieka 
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Koordinácia rozvoja cestovného ruchu a vidieka je z úrovne RABBSK, n.o. realizovaná prostredníctvom 

spolupráce s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) a miestnymi akčnými skupinami 

(MAS) ako súkromno - verejnými partnerstvami už od marca 2018. 

Cieľom aktivít RABBSK, n.o. v cestovnom ruchu je posilnenie oblastných organizácií cestovného ruchu 

- mať silných a rešpektovaných partnerov v destináciách uznaných aj miestnymi akčnými skupinami 

(MAS) a verejno-súkromnými partnerstvami (VSP).  

 

V marci bolo so 7 oblastnými organizáciami cestovného ruchu z úrovne BBSK podpísané 

memorandum o spolupráci, v ktorom bol definovaný spoločný postup BBSK a jednotlivých OOCR pri 

napĺňaní strategických priorít rozvoja cestovného ruchu v kraji. Memorandum o spolupráci s Vidieckym 

partnerstvom Banskobystrického kraja (ViP BB), ktorá zastrešuje miestne akčné skupiny (MAS) a 

verejno- súkromné partnerstvá (VSP) na území kraja bolo podpísané v decembri 2018.  

Koordinačné stretnutia s výkonnými riaditeľmi OOCR prebiehajú na mesačnej báze, čo výkonní riaditelia 

veľmi vítajú. Stretnutia s ViP BB sú organizované minimálne raz za štvrťrok. 

Na predstavenie podpory rozvoja cestovného ruchu a rozvoja vidieka a aktivít RABBSK, n.o. sme v 

mesiaci august zorganizovali výjazdové stretnutia do 7 destinácií kraja (Stredné Slovensko, Horehronie, 

Novohrad a Podpoľanie, Gemer, Gron, Dudince a Banská Štiavnica), kde sme dopoludnia mali 

stretnutia s vedením OOCR a výkonným tímom MAS v danom území a popoludní s členskou základňou 

OOCR. 

Po výjazdových stretnutiach sme iniciovali v jednotlivých destináciách vznik a prácu 28 pracovných 

skupín nasledovného zamerania: -> Expozícia skla v Poltári, Vinárstvo na Novohrade, Horehronský 

expres, Meandre Hrona, Čiernohorská železnička, Zelené bicykle (greenbikes), Múzeum knihy, 

Cyklokoncepcie (Horehronie, Krupinsko, Gemerské spojky), Huculská magistrála, Turistický sociálny 

podnik v Banskej Štiavnici, Baníctvo a geopark (Stredné Slovensko), Kostolíky Gemera a iné, ktorých 

cieľom je iniciovať rozvojové zámery a pripraviť rozvojové projekty na zlepšenie turistickej infraštruktúry, 

ponuky produktov cestovného ruchu v destinácii a návštevníckeho servisu.  

 

2.1 Vytvorenie pracovných miest v OOCR a vzdelávanie pracovníkov 

V mesiacoch jún a júl prebehlo 7 výberových konaní na dvoch pracovníkov pre každú oblastnú 

organizáciu cestovného ruchu na území BBSK (koordinátor rozvoja destinácie a koordinátor 

destinačného marketingu). Z približne 300 životopisov sme okolo 100 uchádzačov pozvali na osobný 

pohovor a vybrali 15 pracovníkov, ktorí s RABBSK, n.o. podpisovali pracovné zmluvy priebežne, k 3.8., 

k 1.9.2018 a k 7.9.2018. Pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Dudince sa prvotne nepodarilo 

vybrať 2 pracovníkov z dôvodu malého počtu uchádzačov a výberový proces sa opakoval na prelome 

septembra a októbra 2018. Po dohode s OOCR Dudince bolo od 7.1.2019 vytvorené v ich OOCR len 

jedno pracovné miesto pričom druhé bolo vytvorené v RABBSK, n.o. ako asistentské pre Špecialistu na 

cestovný ruch. Pre oblastnú organizáciu Turistický Novohrad a Podpoľanie z dôvodu toho, že zastrešujú 

územie dvoch destinácií Podpoľanie a Novohrad, boli na pozíciu koordinátor rozvoja destinácie prijaté 

2 osoby, pre každú destináciu jedna. Zároveň sme vytvorili ešte jedno pracovné miesto na polovičný 

úväzok v OOCR Horehronie pre pracovníčku so zdravotným postihnutím, čím sme aj naplnili zákonnú 

povinnosť zamestnávateľa v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Každý pracovník 

bol vybavený PC technikou (laptop s hárdverovým a softvérovým príslušenstvom) a mobilným 

telefónom s paušálom.   

Pracovníci RABBSK, n.o. v OOCR spoločne s výkonnými riaditeľmi absolvovali od 5.9.2018 do konca 

roka 2018 vzdelávací program zameraný na získanie znalostí v destinačnom manažmente a 

destinačnom marketingu (celkovo 50 lektorských hodín na pracovníka). Program zahŕňal nasledovné 

školenia: (1) Úvod do destinačného manažmentu, (2) Turistická infraštruktúra a jej budovanie, (3) Zber 

a práca s destinačnými dátami, (4) Efektívny destinačný web, (5) Regionálne produkty a regionálna 

značka, (6) Úvod do destinačného marketingu, (7) Efektívna prezentácia destinácie v médiách, (8) Ako 

efektívne viesť novinársku infocestu, (9) Inovatívne pracovné nástroje (ako pracovať lepšie a 

efektívnejšie), (10) Geografické informačné systémy, (11) Prírode blízky turizmus a jeho produkty. 
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Zároveň sa v mesiacoch október až november organizovali participačné workshopy „destinačnej 

identity“ pre jednotlivé OOCR v 8 destináciách s trvaním 3 hodín, ktorých cieľom bolo zistiť 

v jednotlivých destináciách ich jedinečnosti a výnimočnosti, ktorými disponujú a ako ich vnímajú 

a hodnotia miestni obyvatelia. Každá OOCR tiež získava priebežne od RABBSK, n.o. špeciálny 

mentoringový program od odborníkov na destinačný manažment a destinačný marketing.   

2.2  Spracovanie Koncepcií rozvoja destinácií pre roky 2019 - 2021 

Pracovníci v OOCR spracovávali pod odborným vedením členov externého tímu do 30.10.2018 

kompletnú pasportizáciu turistických bodov záujmu (PoI) a služieb cestovného ruchu v jednotlivých 

destináciách. Tieto dáta sa postupne prenesú do geografického-informačného systému (GIS) a zároveň 

poslúžia pre analytickú časť koncepčného dokumentu (situačná analýza) a stanovení konkurenčnej 

výhody danej destinácie. Práce na koncepčných dokumentoch jednotlivých destinácií budú ukončené 

do 30.6.2019 vrátane prezentácie týchto dokumentov jednotlivým destinačným partnerom.  

2.3 Vytvorenie internej schémy podpory pre OOCR 

Finančná podpora vo výške 52 500 EUR pre každú oblastnú organizáciu cestovného ruchu, jej členov 

a partnerov bola realizovaná formou pristúpenia RABBSK, n.o. za člena OOCR v mesiaci október - 

december 2018 a úhrady členského poplatku v tejto výške, pričom po dohode s Úradom BBSK každá 

OOCR schválila na svojom valnom zhromaždení záväzný dokument „Zásada hospodárenia s členským 

príspevkom od RABBSK“, ktorá stanovila postup použitia tohto členského príspevku na konkrétne 

rozvojové projekty verejno-prospešného charakteru a stala sa tak schémou podpory danej OOCR. Táto 

finančná podpora sa vďaka zákonu 91/2010 a čerpaniu štátnej dotácie v OOCR v roku 2020 

zdvojnásobí. Súčasťou dohody o riadnom členstve RABBSK v OOCR bola účasť zástupcu RABBSK, 

n.o. v predstavenstve príslušnej OOCR.  

 Schválenie členstva Zástupca RABBSK v predstavenstve OOCR 

1 OOCR REGIÓN HOREHRONIE 19.10.2018 Petra Šuhajdová 

2 OOCR TURISTICKÝ NOVOHRAD a PODPOĽANIE 19.10.2018 Petra Šuhajdová 

3 OOCR REGIÓN GRON 23.10.2018 Michal Homola 

4 OOCR REGIÓN STREDNÉ SLOVENSKO 15.11.2018 Ľudmila Elexová 

5 REGIÓN BANSKÁ ŠŤIAVNICA 13.12.2018 Iveta Niňajová 

6 OOCR DUDINCE 22.10.2018 Peter Šimčák 

7 OOCR GEMER 14.12.2018 Iveta Niňajová 

Správna rada RABBSK, n.o. zasadla 6. decembra 2018 a schválila prvé  rozvojové zámery : 

OOCR  ZAMER/PROJEKT 
CELKOVÝ 

ROZPOČET 
PROJEKTU 

PREDLOŽENÉ 
ZÁMERY 
SCHÉMA 
POMOCI 

SCHVÁLENÉ 
SPRÁVNA RADA 

6.12.2018 
ČERPANIE 

HOREHRONIE 
1 VYHLIADKOVÁ VEŽA - HORNÉ LAZY (BREZNO) 479 912 €  52 500 €  52 500 €  

 

SPOLU 52 500 €  100,00% 

STREDNÉ 
SLOVENSKO 

2 
DOVYBAVENIE INOVATÍVNEHO 
NÁVŠTEVNÍCKEHO CENTRA V MESTE BANSKÁ 
BYSTRICA - VSTUPNÁ BRÁNA DO REGIÓNOV 

49 700 €  9 000 €  9 000 €  

 

3 VISUTÝ MOST - FERRATA - SKALKA 18 000 €  10 000 €  10 000 €  
 

4 PANORAMATICKÁ KAMERA - PUSTÝ HRAD 16 000 €  15 000 €  15 000 €  
 

5 
ODDYCHOVÉ MIESTO/ EBIKE POINT 
PODKONICE 

4 271 €  4 000 €  4 000 €  
 

SPOLU 38 000 €  72,38% 

Turistický 
NOVOHRAD a 
PODPOĽANIE 

6 
CESTY, NECESTY - cesta skla - jedinečná 
doprava drezinami - sklárne, Katarínska Huta 

 12 000 €  7 000 €  
 

7 FIĽAKOVO - odvetranie hradu podzemia 6 000 €  6 000 €  6 000 €  
 

8 ŠOMOŠKA - konzervácia veže a oprava múrov  10 000 €  10 000 €  
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9 IZBA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ - Štefana Nosáľa 22 000 €  20 000 €  21 500 €  
 

SPOLU 44 500 €  84,76% 

GRON 

10 
HRNČIARSKY DVOR Brehy - audiovizualizácia 
múzea  

4 000 €  4 000 €  3 000 €  
 

11 
HRAD REVIŠTE - podpora TEMATICKÝCH 
VÍKENDOV - kulisy, historické kostýmy a 
zbrane, podporný materiál  

5 500 €  5 500 €  5 500 €  

 

12 
ŠTÚDIA HRAD REVIŠTE - architektonická štúdia 
k obnove hradu  

500 €  500 €  500 €  
 

SPOLU 9 000 €  17,14% 

BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 

 K 31.12.2018 nepredložené Správnej rady žiadne zámery.  
Avizovaný projekt Promenády na Počúvadle. Bude predložený Správnej rade vo februári 2019.  0,00% 

GEMER  K 31.12.2018 nepredložené Správnej rady žiadne zámery. 0,00% 

DUDINCE  K 31.12.2018 nepredložené Správnej rady žiadne zámery. 0,00% 

2.4 Dátové centrum cestovného ruchu 

Počas dvoch mesiacov od 15.8. do 15.10.2018 pracovníci RABBSK, n.o. v OOCR realizovali 

dotazníkové zisťovanie na vybraných atraktivitách destinácie (PoI – Points of Interest - turistických 

bodoch záujmu), na podujatiach a v turisticko-informačných centrách (TIK). Vyplnených bolo viac ako 

2000 dotazníkov od návštevníkov kraja, ktoré budú do 30.3.2019 podrobne analyzované, a z ktorých 

bude vypracovaný profil návštevníka každej destinácie kraja ako podklad do Koncepcie rozvoja 

destinácie.  

Pre potreby systematického a koordinovaného plánovania rozvoja destinácií bola v decembri 2018 

zakúpená na mieru nastavená GIS platforma pre zber a vizualizáciu sektorových a územných dát (tzv. 

priestorové dáta) a zazmluvnená služba na prácu s geograficko - informačným systémom (GIS) a 

potrebné mapové podklady od spoločnosti T-Mapy. 

Každá OOCR si vďaka destinačným mentorom vytvorila svoju pasportizáciu turistických bodov záujmu 

a služieb v územiach, ktoré spravujú a tieto boli vďaka zakúpenej GIS platforme v RABBSK vložené do 

mapových podkladov a budú využívané jednotlivými OOCR pri destinačnom plánovaní. 

2.5 Destinačný marketing 

V dňoch 1.-2. septembra 2018 sa počas medzinárodných leteckých dní SIAF 2018 

(najnavštevovanejšom podujatí v kraji) v spoločnom prezentačnom priestore Banskobystrického kraja 

prezentovalo 7 oblastných organizácií cestovného ruchu, čo organizačne a materiálovo zastrešila 

RABBSK, n.o.  

V mesiacoch október a november zorganizovala RABBSK, n.o. vo všetkých 8 destináciách kraja (na 

Podpoľaní a Horehroní samostatne) pracovné stretnutia s vybranými miestnymi aktérmi, na ktorých 

spoločne hľadali odpovede o identite danej destinácie, ktoré im pomôžu v efektívnejšej marketingovej 

komunikácii a tvorbe tematických produktových línií aj konkurencieschopných produktov. Výstupy z 

týchto pracovných stretnutí budú zároveň podkladovým materiálom do koncepčného dokumentu 

“Koncepcie rozvoja destinácie” a na spracovanie marketingového plánu pre rok 2019. 

Spoločne so Slovenským zväzom biatlonu a mestom Brezno prebehla spoločná pozývacia 

marketingová kampaň dvoch destinácií Horehronie a Stredné Slovensko na Majstrovstvá sveta juniorov 

a mládeže v biatlone 2019, ktoré sa uskutočnilo v Osrblí v dňoch 25.1. až 3.2.2019 vrátane zriadenia 

fanzóny pre verejnosť počas podujatia. Pozývacia kampaň trvala od novembra 2018 do konca januára 

2019 a bola financovaná zo zdrojov RABBSK, n.o. V spolupráci s Úradom BBSK, RABBSK, n.o. 

koordinovala prepravu žiakov základných a stredných škôl, ktorých riaditelia prejavili záujem zúčastniť 

sa podujatia v celkovom počte vyše 1200 študentských návštevníkov.  

V mesiaci august 2018 bola ukončená dizajnérska súťaž návrhov v spolupráci s Úniou grafických 

dizajnérov Slovenska a odborom verejného obstarávania Úradu BBSK na strešnú komunikačnú identitu 
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kraja pre turistické destinácie a značky regionálnych produktov, ktorá je rozpracovávaná do 

dizajnmanuálu a brandmanuálu strešnej značky „Za horami za dolami“. Zároveň bola podkladom pre 

zhotoviteľa prezentačného stánku (variantného pre rôzny počet spoluvystavovateľov, variantného na 

použitie pre indoorové veľtrhy a výstavy a outdoorové prezentácie na významných podujatiach), ktorý 

bol prvýkrát použitý na ITF Slovakiatour 2019 v Inchebe. Dizajnmanuál značky „Za horami za dolami“ 

bol tiež podkladom na vytvorenie destinačného portálu pre jednotnú prezentáciu destinácií kraja a 

tlačeného sprievodcu destináciami dostupného na www.zahoramizadolami.sk.  

Zámerom pre rok 2019 bol aj presun aktivít destinačného marketingu a činnosti regionálnej cestovnej 

agentúry vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, ktorá je v príprave, z RABBSK, n.o. na krajskú 

organizáciu cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrického kraja, založenej na valnom zhromaždení 

11.12.2018, ktorej vznik schválilo krajské zastupiteľstvo BBSK uznesením č. 108/2018 zo dňa 22. 

októbra 2018. Zakladajúcimi členmi KOCR Banskobystrický kraj sa okrem VÚC Banskobystrický 

samosprávny kraj stali všetky OOCR na území kraja s výnimkou OOCR Gemer. Výhodou existencie 

KOCR je, že je oficiálne uznanou autoritou v destinačnom manažmente a destinačnom marketingu 

podľa zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu, ktorú zakladajú okrem VÚC aj oblastné organizácie 

cestovného ruchu s pôsobnosťou na území kraja. KOCR môže na základe tohto zákona čerpať 

dodatočné finančné zdroje na svoju činnosť zo štátneho rozpočtu. Nárok na štátnu dotáciu pre KOCR, 

v prípade jej založenia v roku 2018 vzniká od roku 2020 a to vo výške približne 100 000 EUR. Všetky 

výstupy činnosti RABBSK, n.o. s dlhodobým použitím (destinačný portál, destinačný stánok, 

dizajnmanuál a brandmanuál strešnej značky „Za horami za dolami“) sa v roku 2019 zmluvne postúpia 

na KOCR. Aktivity destinačného rozvoja - personálna, znalostná a finančná pomoc pre oblastné 

organizácie cestovného ruchu naďalej pre rok 2019 zostane riešená prostredníctvom RABBSK, n.o. 

2.6 Regionálne pulty a regionálne značky 

Na území BBSK je vytvorených a koordinovaných miestnymi akčnými skupinami (MAS) 5 regionálnych 

značiek (Gemer Malohont, Hont, Podpoľanie, Novohrad, Pohronie). Región Horehronie takúto značku 

zatiaľ vytvorenú nemá, ale s pomocou odbornej pomoci RABBSK, n.o. je vytváraná aj pre tento región. 

RABBSK, n.o. v spolupráci s OOCR a koordinátormi regionálnych značiek (MAS) zrealizovala prípravné 

práce pre pilotné umiestnenie minimálne 6 regionálnych pultov (pre každú regionálnu značku jeden). 

Prostredníctvom OOCR (ich členov a partnerov) sme vytypovali miesta pre umiestnenie pultov (s 

potrebnými povoleniami na predaj potravinárskych výrobkov) a prostredníctvom MAS sme vyhľadali 

vhodných výrobcov so záujmom o zapojenie do tohto projektu. V decembri 2018 prebehlo výberové 

konanie na koordinátora projektu regionálnych pultov s nástupom od 1.2.2019, ktorý spracuje 

podnikateľský plán pre projekt pilotného spustenia 6 regionálnych pultov v roku 2019 a postupného 

rozširovania regionálnych pultov.  

 

Finančné plnenie v roku 2018 

 

CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ VIDIEKA 

Plán 
Skutočné 
čerpanie 

Vrátené na 
účet BBSK z 
dôvodu 
založenia 
nových 
organizácii 
BBSK v roku 
2018 

Zostatok Zmluva o dotácii 
  

CR_INTERN 

Koordinačné a projektové práce  0,00 € 2 379,98 € 0,00 € -2 379,98 € 

Čerpanie výdavkov:  Operatívny leasing 1 osobného automobilu a 3-mesačná kaucia za jeho prenájom (Dacia 
Duster). 

CR_OOCR 
Tvorba a udržanie 2 pracovných miest 
pre každú OOCR  

133 300,00 € 117 616,24 € 0,00 € 15 683,76 € 
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Čerpanie výdavkov:  Technické vybavenie (PC s príslušenstvom, telefóny)  osobné výdavky na 13 
zamestnancov v OOCR na trvalý pracovný pomer vrátane stravných lístkov a 1 pracovníka na dohodu 
o vykonaní práce, 14x mesačné paušály na mobilný telefón.  

CR_SCHEMA 

Interná schéma podpory pre OOCR  
na projekty rozvoja destinácie  

453 290,00 € 367 500,00 € 100 000,00 € -14 210,00 € 

Čerpanie výdavkov:  Členský príspevok RABBSK za rok 2018 do každej zo 7 OOCR vo výške 52 500 €  
 
Vrátené na účet BBSK: vrátenie 100 000 € Úradu BBSK na členský vklad do novozaloženej krajskej 
organizácie cestovného ruchu (KOCR). 

CR_DATA 

Dátové centrum pre cestovný 
ruch  

  55 000,00 € 27 835,71 € 0,00 € 27 164,29 € 

Čerpanie výdavkov: Nákup 15 ks tabletov pre zamestnancov OOCR primárne určených na návštevnícky 
prieskum (zber dotazníkov v teréne), nákup platformy na mieru klienta pre využitie geografického informačného 
systému (GIS) na spracovávanie a vizualizáciu sektorových dát pomocou analytických mapových podkladov 
BBSK (tzv. priestorové dáta) na základe verejnej súťaže v hodnote 21 264,00 €.  

CR_EXTERN 

Špecializované analytické a odborné 
práce  

35 000,00 € 38 541,88 € 0,00 € -3 541,88 € 

Čerpanie výdavkov:  Špecializované analytické a odborné práce, ktoré nie je z dôvodu ich špecifickej 
odbornosti možné realizovať interne, v hodinovej sadzbe 20 EUR brutto pre 6 členov externého tímu expertov, 
ktorí vykonávali vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov OOCR  a výkonných riaditeľov OOCR, 
špecialisti na rôzne oblasti destinačného manažmentu a destinačného marketingu (regionálne značky, 
destinačná identita, online marketing, Geografické informačné systémy v cestovnom ruchu, prírodný turizmus, 
destinačný marketing, budovanie turistickej infraštruktúry, dotazníkové prieskumy, tvorba strategických 
dokumentov a iné) a funkciu destinačných mentorov. 

CR_DMKTG 

Destinačný marketing  75 000,00 € 57 968,97 € 0,00 € 17 031,03 € 

Čerpanie výdavkov: Výdavky spojené s prezentačnou účasťou na podujatí SIAF 2018 v celkovej hodnote 5334 
EUR (prenájom a postavenie stanu o rozmere 10x15m, zakúpenie 7ks prezentačných pultíkov a „beachflagy“ 
t.j. vlajok BBSK pre jednotlivé OOCR, jednotné oblečenie zamestnancov v OOCR), súťaž a návrh na 
prezentačný stánok BBSK predstavený na ITF Slovakiatour – odmeny účastníkom dizajnérskej súťaže (2990 
EUR) a zhotovenie projektovej dokumentácie víťazom súťaže (2400 EUR), dizajnérska súťaž na zhotovenie 
jednotnej komunikačnej identity kraja – odmeny v súťaži (3000 EUR) a vypracovanie dizajnmanuálu pre identitu 
Za horami, za dolami“ víťazom súťaže v zmysle podmienok súťaže (18000 EUR) autorské profilové fotografie 
11 ambasádorov kraja v 8 destináciách kraja (2500 EUR), dodatočné prenájom prezentačnej plochy v Inchebe 
na ITF Slovakiatour 2019 a výdavky spojené s účasťou (1927,78 EUR) , prezentačné materiály (výroba rádiový 
spot, grafické práce, tlač plagátov a letákov, veľkoplošných bannerov) na podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 
a mládeže v biatlone 2019 v Osrblí (1201,76 EUR), modulárny stánok predstavený na ITF Slovakiatour 
v januári 2019 pozostávajúci z ručne vyrezávaných 8 otváracích almár pre 8 destinácií BBSK – materiál na 
zhotovenie (20400 EUR) v zmysle vysúťaženej zmluvy o dielo.  

CR_PULTY 

Regionálne pulty 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 

Čerpanie výdavkov: Čerpanie presunuté na rok 2019 na osobné výdavky projektového manažéra a spustenie 
pilotnej fázy projektu.  

CR_RCA 

Regionálna cestovná agentúra 14 166,00 € 0,00 € 0,00 € 14 166,00 € 

Čerpanie výdavkov: Bola sem alokovaná položka „rezerva“ schválená v rozpočte pre rok 2018 v rozvojovom 
programe Cestovný ruch, ktorá nebola čerpaná v roku 2018 a bude presunutá na čerpanie pre rok 2019. 
Aktivity regionálnej cestovnej agentúry budú riešené od roku 2019 ako súčasť činnosti Krajskej organizácie 
cestovného ruchu od apríla 2019.  

  NEZARADENÁ ALOKÁCIA 60 950,00 € 0,00 € 100 000,00 € 60 950,00 € 

CELKOM 876 706,00 € 611 842,78 € 100 000,00 € 164 863,22 € 
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Programová priorita: Sociálna ekonomika 

 

BBSK prostredníctvom RABBSK, n.o. si stanovila za cieľ byť aktívnym subjektom na medzitrhu práce 

a zriadiť vlastné subjekty v oblasti sociálnej ekonomiky: (1) Krajský sociálny podnik  a (2) Krajská 

agentúru zamestnávania.  V roku 2018 sa činnosť krajského sociálneho podniku v oblasti stavebných 

prác rozhodla realizovať priamo v neziskovej organizácii RABBSK, n.o. na základe živnostenského 

oprávnenia. Koncom roka 2018 bola odovzdaná ukončená právna analýza ako štúdia uskutočniteľnosti 

pre obidva tieto subjekty, ktorej hlavným predmetom bola štúdia uskutočniteľnosti a opis možných rizík 

pri aplikácií pravidiel štátnej pomoci.  

3.1 Krajský sociálny podnik jednoduchých stavebných prác v Brezne 

Od 15.10.2018 bolo pracoviskom budúceho krajského sociálneho podniku mesto Brezno s 1 riadiacim 

pracovníkom (vedúci sociálneho podniku s nástupom od 1.10.2018) a 14 robotníkmi z radov dlhodobo 

nezamestnaných vybranými v súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno s nástupom 

medzi 16.10.2018 a  7.11.2018. Výhľadovo do 4 rokov by tento sociálny podnik zameraný na stavebné 

práce mal mať zamestnaných 50 pracovníkov.  

RABBSK zabezpečila okrem výberových konaní aj živnostenské oprávnenie na vykonávanie týchto 

činností, samostatný bankový účet, samostatné vedenie účtovníctva, nákup potrebného strojového 

a materiálovo-technického vybavenia pre zabezpečovanie prác, ochranných pomôcok v záujme 

dodržanie BOZP noriem, ktoré sa k 7.1.2019 previedlo z RABBSK, n.o. na novovzniknutý subjekt 

krajského sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK s.r.o. založený so súhlasom krajského 

zastupiteľstva uznesením č. 93/2018 zo dňa 22.10.2018.  

V spolupráci s Úradom BBSK bolo sociálnemu podniku v roku 2018 pridelených niekoľko zákaziek na 

jednoduché stavebné práce na stavebné opravy a údržbu sociálnych zariadení, cestných komunikácií 

a iné v celkovom finančnom objeme 19 335,72 EUR (príjem vedený na samostatnom bankovom účte 

RABBSK). Prvá platba od objednávateľa bola pripísaná na účet až 11. decembra 2018 v sume                    

3 155,20 EUR z dôvodu dlhších dôb splatnosti faktúr.  

 

3.2 Príprava zriadenia Krajskej agentúry zamestnávania a ďalších dvoch sociálnych 

podnikov 

V roku 2018 bola vytvorená aktívna sieť spolupráce (ÚPSVAR, komunitné centrá, terénni sociálni 

pracovníci, samosprávy, zamestnávatelia v kraji) pre budúcu Krajskú agentúru práce (KAP) a 

pripravovaný podnikateľský plán pre tento plánovaný samostatný podnikateľský subjekt. 

Činnosť KAP bude spočívať vo vyhľadaní (nábore) dlhodobo nezamestnaných občanov kraja v 

spolupráci s Úradmi práce a ich postupná integrácia do pracovného procesu. Častokrát ide o 

pracovníkov bez pracovných návykov. Tu je dôležité spoločne s partnermi (terénni sociálni pracovníci 

a komunitné centrá) nastaviť a zaviesť efektívny model na riešenie socio - ekonomických problémov 

integrovaných dlhodobo nezamestnaných (exekúcie, zlepšenie bývanie, zlepšenie životnej úrovne). 

KAP bude aktívne aj v získavaní finančnej pomoci na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnené 

skupiny.  

Podnikateľská činnosť KAP bude spočívať v sprostredkovaní kvalifikovanej pracovnej sily formou 

dočasného pridelenia pracovníkov v internom stave KAP pre zamestnávateľa a jeho vytrénovanie pre 

potreby zamestnávateľa buď priamo v jeho priestoroch alebo v tréningovom centre v sídle KAP. 

V príprave je poľnohospodársky zameraný sociálny podnik so sídlom v najmenej rozvinutom okrese, 

čím zvýšime možnosť finančnej alokácie zo strany Ministerstva práce a sociálnych vecí podľa zákona 

o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. 
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3.3 Schéma podpory sociálne podnikanie v BBSK 

Schéma podpory pre sociálne podnikanie si vyžaduje najmä osvetu o Zákone o sociálnej ekonomike a 

jeho možnostiach pre samosprávy a podnikateľov na to, aby sa vytvorilo dostatočné portfólio subjektov 

sociálnej ekonomiky v kraji. Pre zabezpečenie osvety a naplnenie tohto cieľa bola nadviazaná 

spolupráca s Inštitútom sociálnej ekonomiky (Ján Baláž) a jeho pracoviskom v Banskej Bystrici. 

V roku 2019 je v príprave séria praktických školení na zakladanie a rozbeh subjektov sociálnej 

ekonomiky.  

Finančné plnenie v roku 2018 

SOCIÁLNA EKONOMIKA 

  
Plán 
  

  

Skutočné  
čerpanie  

Vrátené na 
účet BBSK z 
dôvodu 
založenia 
nových 
organizácii 
BBSK v roku 
2018 

Zostatok  
Zmluva o dotácii 

SE_INTERN 

Koordinačné a projektové práce  11 000,00 € 265,60 € 0,00 € 10 734,40 € 

 
Čerpanie výdavkov:  Poplatok za inzerciu pracovných ponúk na pozíciu stavebných robotníkov 
(profesia.sk) a ich nábor, peňažný vklad na samostatný bankový účet zriadený pre 
podnikateľské účely Krajského stavebného podniku. 

SE_KSP 

Krajský sociálny podnik   
“Jednoduché stavebné práce” Brezno  

220 420,00 € 44 604,29 € 90 000,00 € 85 815,71 € 

 

Vrátené na účet BBSK:   

• vrátenie finančnej čiastky Úradu BBSK na vklad do vznikajúceho sociálneho podniku 
Rozvojové služby BBSK s.r.o. (90 000 EUR) 

Čerpanie výdavkov:   

Činnosť sociálneho podniku:  
Výdavky 

• osobné výdavky na 14 stavebných robotníkov z radu dlhodobo nezamestnaných 
vrátane stravných lístkov (12 264,50 EUR),  

• poplatok za školenie BOZP 180 EUR na školenie a nákup ochranných pomôcok 
1802,60 EUR,  

• operatívny leasing na 1 osobný automobil Škoda Rapid vo výške mesačného poplatku 
303,20 EUR, nákup ojazdeného vozidla Citroen Jumper (dodávka) v hodnote 14 500 
EUR, zákonné a havarijné poistenie na ojazdené vozidlo, nákup PHM 720,07 EUR, 
oprava osobného automobilu Citroen Jumper za rozbité sklo 387,40 EUR,  

Príjmy  

• október : 2 vyšlé faktúry, 4 103,80 EUR 

• november: 4 vyšlé faktúry, 14 545,70 EUR 

• december: 1 vyšlá faktúra, 651 EUR 
Celkom: 7 faktúr, 4 klienti, 19 335,72€ 
 

SE_AZ 

Agentúra zamestnávania  11 458,00 € 0,00 € 0,00 € 11 458,00 € 

 
Čerpanie výdavkov:  Prípravné práce  boli realizované v priebehu roka 2018 a čerpanie bolo 
presunuté do roku 2019.  

SE_SCHEMA 

Schéma podpory “Sociálne 
podnikanie BBSK” 

100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 

 
Čerpanie výdavkov:  Prípravné práce  boli realizované v priebehu roka 2018 a čerpanie bolo 
presunuté do roku 2019. 

CELKOM  342 878,00 € 44 869,89 € 90 000,00 € 208 008,11 € 

Programová priorita: Školstvo a zamestnanosť 
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Programovou prioritou BBSK v oblasti školstva je zvyšovanie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, a to cez nasledovné nástroje, ktoré boli zadefinované: 

1. Do roku 2022 na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zvýšiť počet žiakov v duálnom 

vzdelávaní na 500, čo zníži nezamestnanosť absolventov stredných škôl.  

V školskom roku 2017/2018 bolo pritom žiakov v duálnom vzdelávaní v školách BBSK menej ako 30. 

2. Do roku 2022 nárast žiakov o 50 % v strojárskych a technických odboroch, kde firmy žiadajú 

zamestnancov, ale paradoxne, žiakov práve v týchto odboroch na stredných školách je nedostatok. 

 

4.1 Koncepčné práce a príprava pilotných programov 

RABBSK, n.o. pripravuje ucelenú reformu stredoškolského systému na území BBSK podporenú 

kvalitnými dátovými analýzami.  

Špecialista pre školstvo a zamestnanosť v spolupráci so Sekciou dátových analýz RABBSK, n.o. 

poskytuje technickú a dátovú podporu odboru školstva Úradu BBSK pri príprave podkladov k určovaniu 

počtu žiakov prvých ročníkov BBSK a pri aktualizácii Regionálnej stratégie rozvoja odborného 

vzdelávania a prípravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji na rok 2019.  

 

4.2 Banskobystrická malá školská reforma 

Od septembra 2018 funguje na 15 školách (z toho 13 gymnázií) v 12 okresoch kraja Banskobystrická 

malá školská reforma, ktorú zastrešuje organizácia HARPÚNA. V rámci reformy odborníci z praxe učia 

žiakov v rámci hodín informatiky a biológie programovať mobilné aplikácie pre Android a pokročilú 

biológiu - analýzu DNA, prácu v certifikovanom laboratóriu. Program bude pokračovať do konca júna 

2019. 

4.3 Schéma podpory Duálne vzdelávanie a cvičné firmy 

V oblasti Duálneho vzdelávania prebieha „resuscitácia“ 1. Slovenského strojárenského klastra (Detva 

a okolie) a naštartovala sa spolupráca so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) s cieľom 

spájať firmy a školy v teréne na základe novely zákona o odbornom vzdelávaní. Prvé z takýchto väčších 

stretnutí prebehlo v novembri v okrese Brezno (v rámci prác na Akčnom pláne pre okres Brezno).  

Otváranie odborov 1. ročníkov v školskom roku 2019/20 prebehne v koordinácii so záujmom škôl a 

firiem vstupovať do programov duálneho vzdelávania. 

Od októbra 2018 na 8 školách BBSK prebieha vzdelávací program pre žiakov v oblasti kritického 

myslenia a vedomostí v oblasti ľudských práv.  

V SOŠ techniky a služieb v Brezne sa v októbri rozbehol program „Zo školy do života“, ktorý spočíva v 

osobnom kariérnom poradenstve pre znevýhodnených žiakov s cieľom dostať ich po ukončení štúdia 

na strednej škole na trh práce. Program realizuje nadácia SOCIA v partnerstve s BBSK. 

4.4 Motivačný program “Rozbehni sa“ a „Zostaň v kraji” 

RABBSK v spolupráci s IUVENTOU - Slovenský inštitút mládeže, programom Rozbehni sa! Academy 

a Slovenskou sporiteľňou v novembri 2018 rozbehla program „Rozbehni sa a zostaň v kraji“, cez ktorý 

podporuje podnikavosť mladých ľudí v kraji, špeciálne žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BBSK. 

15.11.2018 boli na SPŠ dopravná Zvolen a v Rimavskej Sobote v Urýchľovači školenia pre učiteľov 

stredných škôl za ambasádorov projektu Rozbehni sa a Zostaň v kraji!. Na školeniach sa za 

ambasádorov registrovalo 26 učiteľov z 20 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Priebežne 

informujú približne 60 tried študentov. Registrovaní študenti dostanú prístup k vzdelávacím materiálom. 

Do 20. februára 2019 je otvorená výzva na podávanie podnikateľských nápadov študentov. Študenti 

s nápadmi sa stretli dňa 27.2. 2019 na business fóre s podnikateľmi, ktoré im nápady skonzultujú. 

Vybraní študenti potom dostanú ďalší podporný "balíček" vrátane malej finančnej čiastky na pilotné 

vyskúšanie podnikateľského nápadu. 
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4.5 Mládež a šport – nová oblasť 

RABBSK, n.o.  vypracovala analýzu športu pre komisiu školstva a jej pracovnú skupinu, ktorej zároveň 

na rokovaní 18.12.2018 predložila návrh na koncepčný prístup k rozvoju športu na území BBSK. Za 

aktívnej participácie RABBSK sa postupne do koncepčnej a systematickej práce s mládežou integrujú 

aj partnerské subjekty. Jedným z nich je krajské CVČ JUNIOR.  

RABBSK zorganizovala stretnutia v teréne s pracovníkmi s mládežou a zástupcami mládeže. Prvé 

takéto stretnutie sa uskutočnilo v novembri v Brezne (v rámci prác na Akčnom pláne pre okres Brezno). 

Súčasne sa naštartoval participatívny proces tvorby Stratégie BBSK pre mládež a Akčného plánu pre 

mládež, na ktorom budú práce pokračovať v roku 2019. RABBSK, n.o. sa už zúčastňuje na aktivitách v 

tejto oblasti, napr. účasťou Špecialistu pre vzdelávanie a školstvo a Špecialistu pre sociálnu ekonomiku 

v pracovnej skupine “Tvorivosť a podnikavosť” organizovanej Iuventou, alebo pracovného stretnutia 

ohľadom rozvoja práce s mládežou v oblasti športu v Trenčianskom samosprávnom kraji.  

Pre potreby koncepčného riadenia oblasti práce s mládežou a podpory športu bude v RABBSK pod 

Špecialistom na Školstvo v Sekcii stratégie a politík vytvorené pracovné miesto pre Koordinátora práce 

s mládežou a v športe.  

 

Finančné plnenie v roku 2018 

ŠKOLSTVO     

Plán  

Skutočné  
Čerpanie  Zostatok  Zmluva o dotácii   

SŠ_INTERN 

Koordinačné a projektové práce 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Čerpanie výdavkov:  Položka nebola rozpočtovaná v roku 2018.  

SŠ_EXTERN 

Špecializované odborné a analytické práce 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

Čerpanie výdavkov:  Prípravné práce  boli realizované v priebehu roka 2018 a čerpanie bolo presunuté do roku 
2019. 

SŠ_BBMŠR 

Banskobystrická malá školská reforma  ”  120 600,00 € 57 888,00 € 62 712,00 € 

Čerpanie výdavkov:  Úhrada zmluvne dohodnutého mesačného plnenia  (od septembra 2018) vysúťažených 
služieb OZ Harpúna na školský rok 2018/2019. 

SŠ_DUÁL 

Schéma podpory “Duálne vzdelávanie a 
cvičné firmy BBSK 27 551,00 € 0,00 € 27 551,00 € 

Zmenou rozpočtu bolo presunuté do položky SŠ_BBMŠR (Banskobystrická malá školská reforma).   

SŠ_ZOSTAN 

Motivačný program pre vybraných študentov 
stredných škôl “Zostaň v kraji” 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 

Čerpanie výdavkov:  Prípravné práce  boli realizované v priebehu roka 2018 a čerpanie bolo presunuté do 
roku 2019. 

SŠ_UCITEL Programy vzdelávania učiteľov 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SŠ_KOFIN Kofinancovanie projektov 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CELKOM 163 151,00 € 57 888,00 € 105 263,00 € 

 

 

 

 


