Výročná správa za rok 2020

Zameranie činnosti
Výkonný tím ROZVOJOVEJ AGENTÚRY Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (ďalej “RABBSK”)
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 RABBSK, n.o. je v zmysle zakladateľského dokumentu a rozhodnutí správnej rady RABBSK
v súčasnosti zameraná na 5 programových rozvojových priorít, ktorými sú:
1) koordinácia regionálneho rozvoja
2) cestovný ruch a rozvoj vidieka
3) sociálna ekonomika
4) školstvo a zamestnanosť
5) rozvoj ambulantnej starostlivosti v kraji.

Rok 2020 priniesol veľkú skúšku celej občianskej spoločnosti. Pokojný začiatok roka vystriedal doteraz
pretrvávajúci boj s pandémiou COVID-19. Prioritou je ľudské zdravie a ochrana najzraniteľnejších skupín
obyvateľstva. Od prvých dní vyhlásenia núdzového stavu sme sa v Rozvojovej agentúre rozhodli pomáhať
v boji s pandémiu. Som veľmi pyšná na všetkých kolegov, ktorí pridali pomocnú ruku a pomáhali spoločne
s Úradom BBSK v aktivitách, ako napríklad pomoc so zásobovaním zariadení sociálnych služieb, nábor
dobrovoľníkov, organizačné zabezpečenie karanténnych centier, alebo nákup potravín seniorom. V závere
roka sme pomáhali študentom stredných škôl bez technického zázemia na dištančné štúdium, kde sme po
vyhlásení zbierky zabezpečovali sprostredkovanie počítačov, ako aj zbierku na transparentný účet, z čoho
sme vedeli dokúpiť chýbajúcu techniku. Zbierka naďalej pokračuje a tak isto aj naše ďalšie pomocné aktivity.
Vďaka našej oprávnenosti poskytovať zdravotnú starostlivosť sme sa zapojili aj do testovania zamestnancov
Úradu BBSK a ďalších organizácií, pomocou antigénových testov, vďaka čomu bolo včas odhalených mnoho
bezpríznakových osôb, ktoré boli následne umiestnené do domácej karantény.
Najväčší sektorový otras zaznamenal cestovný ruch, ktorý tvorí vlajkovú loď našich aktivít. Naše aktivity sa
taktiež otočili na pomoc a poradenstvo v rýchlych legislatívnych zmenách štátnej pomoci. Spoločne urobíme
maximum, aby sme sa ako spoločnosť a organizácia vrátili čo najskôr k predpandemickým rokom a spoločne
naštartovali rozvoj v našom kraji.
V tejto výročnej správe Vám radi predstavíme ďalšie činnosti za jednotlivé oblasti za rok 2020.
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Administratíva
Zastupiteľstvo BBSK na svojom zasadnutí 26. apríla 2018 uznesením č. 38/2018 zriadilo Rozvojovú agentúru
BBSK n. o., ktorej úlohou je predovšetkým realizácia Programových priorít pre dobrý kraj v oblasti cestovného
ruchu, regionálneho rozvoja, sociálnej ekonomiky a zvyšovania uplatniteľnosti absolventov stredných škôl
zriaďovaných BBSK.
Na realizáciu týchto Programových priorít pre dobrý kraj je každoročne vyčlenené približne 1 % rozpočtu
BBSK, ktoré sa stane rozpočtom Rozvojovej agentúry BBSK n. o. (ďalej “RABBSK) v danom roku.
Finančný transfer zdrojov schválených krajským zastupiteľstvom podľa predloženého plánu aktivít sa
zrealizoval ku dňu 18. 1. 2020 po tom, čo Úrad BBSK dňa 20. decembra 2020 podpísal a zverejnil dve zmluvy
s RABBSK - jednu zmluvu o finančnom príspevku na sumu 160 000 EUR a druhú zmluvu o dotácii vo finančnom
vyjadrení 1 407 900 EUR. Ďalších 169 600 EUR bolo určených na vklad členského príspevku zakladateľa - BBSK
pre rok 2020 do Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus (ďalej “KOCR”). Za rok
2019 RABBSK vrátilo BBSK nevyčerpanú dotáciu vo výške 510 000 EUR v decembri 2019. Z dôvodu
ekonomických dopadov pandémie COVID-19 nebol tento prebytok žiadaný späť a zároveň kraj pristúpil ku
kráteniu vkladu zakladateľa KOCR z pôvodných 169 600 EUR na 117 300 EUR. Rozpočtovou zmenou správnej
rady RABBSK v decembri 2020 a na schválením Zastupiteľstva BBSK bolo v decembri prenesených 52 300 EUR
z rozpočtu RABBSK do rozpočtu KOCR, aby sa tak členský príspevok navýšil na pôvodnú sumu 169 600 EUR.
Dátum platnosti
Názov
20.12.2019 - 31.12.2020
Zmluva o finančnom príspevku
11.12.2020 - 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o finančnom príspevku zo dňa 11.12.2020
20.12.2019 - 31.12.2020
Zmluva o dotácii
1.7.2020 - 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dotácii zo dňa 1.7.2020
11.12.2020 - 31.12.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dotácii zo dňa 11.12.2020
Pôvodný rozpočet vrátane vkladu do KOCR
Upravený rozpočet RABBSK k 1.7.2020
Upravený rozpočet RABBSK k 11.12. 2020

Suma
160 000 €
134 000 €
1 407 900,00 €
1 375 400 €
1 349 100 €
1 737 500,00 €
1 535 400 €
1 483 100 €

V roku 2020 sme boli prvý krát prijímateľom 2 % z daní vo výške 1 278,35 €.
V roku 2020 boli schválené 3 projekty v ktorých je RABBSK prijímateľom v celkovej výške 878 500,00 €.
Ostatné príjmy predstavovali sumu 72.130,50€. Ide o príjmy z poskytovania projektovej pomoci obciam,
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, výpožičky zdieľaných bicyklov a predaja z regionálnych pultov a sú
rozdelené v osobitných kapitolách pri príslušnej sekcii v tejto výročnej správe.
Finančné plnenie v roku 2020
ADMINISTRATÍVA
Zmluva o finančnom príspevku
Kancelárska technika a vybavenie - dokúpenie kancelárskej techniky a
kancelárskeho vybavenia
Ročná réžia - prenájom kancelárií v Radnici propagácia, kancelárske potreby,
telefóny a internet personalistika, vedenie účtovníctva, finančný audit, služby
verejného obstarávateľa, právne služby operatívny leasing 1 automobilu iné
(spravidla neočakávané) režijné výdavky, grafické práce a PR, cestovné
Osobné výdavky - 1 riaditeľ, 1 office manažér, 1 ekonóm a 1 účtovníčka
Celkom

Rozpočet

Nevyčerpané

1000 €

Čerpanie
k 31.12.2020
723,80€

42 000,00 €

32 631,09€

9368,91€

91 000 €
Schválený
rozpočet
134 000,00 €

90 518,75 €
Čerpanie

481,25 €
Prebytok

123 873,64 €

10 126,36 €
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Organizačná štruktúra a zmeny počas roka 2020
RABBSK zabezpečuje plnenie svojich cieľov prostredníctvom tímu zamestnancov delených podľa príslušného
zamerania organizácie. Dňa 8.10.2020 bola Okresným úradom Banská Bystrica zaregistrovaná zmena člena
dozornej rady RABBSK, kedy Ing. Igora Kašpera, po jeho uvoľnení z členstva, nahradil pán Matej Snopko.
V zmysle štatútu RABBSK, organizačnú štruktúru schvaľuje správna rada organizácie a k 1.11.2020 bola
v znení Dodatku č. 6 rozšírená o 4 pracovné miesta pracovníkov v kariérnom centre, pričom v roku 2020 boli
obsadené 2 miesta v Kariérnom centre vo Zvolene.
Priemerný počet pracovníkov na pracovný pomer bol vrátane fluktuácie 39, z toho 19 zamestnancov
pracovalo v regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja. Priemerná hrubá mesačná mzda
zamestnancov na trvalý pracovný pomer v roku 2020 bola 1126,12 EUR.
Priemerný počet zamestnancov s uzavretou dohodou o vykonaní práce, alebo o vykonávaní činnosti bol 10
s priemernou mesačnou hrubou mzdou 241,19 €.
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Rozvojový program 1
Koordinácia regionálneho rozvoja
1.2

Koordinácia s vyslancom kraja pre NRO

Za aktívneho pričinenia Vyslanca kraja pre NRO a jeho kancelárie v Rimavskej Sobote bola naďalej rozvíjaná
aktívna spolupráca s Novohradskou župou so sídlom v Šalgotarjáne. V zimnej sezóne 2019/2020 premával
každú sobotu a nedeľu skibus zo Šalgotarjánu cez Fiľakovo a Lučenec do Podpolianskych zimných stredísk
Košútka, Kokava Línia a Látky. Projekt je financovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom (50 %),
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, mestom Lučenec a mestom
Fiľakovo.
Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj
Turizmus (KOCR) a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
zabezpečovali tomuto projektu marketingovú podporu v rámci
produktovej kampane „Akčná zima“.
KOCR rovnako
zabezpečovala online predaj lístkov cez portál Za horami za
dolami.
Kancelária Vyslanca pre NRO v Rimavskej Sobote plnila funkciu
info-bodu pre južné okresy pre pomoc obciam a zároveň
iniciatívne rozširovala ponuku pomoci pre všetky malé obce v kraji prostredníctvom e-mailu a hlavne
telefonicky. Tento informačný kanál sa nám pre malé obce osvedčil najviac.

1.3

Pilotné projekty na pomoc regiónom

Jedným z prioritných cieľov Koncepcie rozvoja a podpory
zdravotníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky
2019 – 2025 (ďalej len „koncepcia“) je podpora vzniku nových
ambulancií v okresoch, v ktorých lekári najviac chýbajú. Jeden z
nástrojov na realizáciu prioritného cieľa je založenie alebo
prevzatie ambulancií po lekároch v dôchodkovom veku bez
nástupcu. Cieľom je, aby si ambulancia udržala počet
kapitovaných pacientov a v okrese bola naďalej zabezpečená
zdravotná starostlivosť.
Dňa 1. septembra 2019 privítala novozaložená detská ambulancia v Detve prvých pacientov a ku 30. októbru
2020 bol ich počet približne 300. Vzhľadom na nábehovú krivku očakávame samostatnosť ambulancie
k druhému polroku 2021 a v budúcnosti chceme vyvinúť maximálne úsilie pri rýchlom prevzatí zabehnutých
ambulancií, v ktorých lekár ukončí činnosť bez nástupcu, a nestrácať tak existujúcich pacientov ambulancií.
Našim hlavným mottom a ponukou pre lekárov so záujmom pracovať pre RABBSK je ponuka partnerstva
neziskovej organizácie a pomoc s administratívnym zabezpečením chodu ambulancie. Nechceme vytvárať
zisk, ale priaznivé pracovné prostredie a tak zabezpečiť ambulantnú starostlivosť v kraji.
V septembri 2020 sa RABBSK ako oficiálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zapojila aj do boja proti
pandémii COVID-19. Zdravotnícky tím bol rozšírený o 3 zdravotníckych zamestnancov vykonávajúcich činnosť
na dohodu o pracovnej činnosti, ktorých pracovná náplň je testovanie zamestnancov a klientov zariadení
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sociálnych služieb, ako aj zamestnancov a účastníkov stretnutí na Úrade BBSK. Táto činnosť je vykonávaná
verejnoprospešne a RABBSK si neúčtuje žiadne poplatky.
Príjmy z poskytovania zdravotnej starostlivosti v roku 2020 boli v sume 48.414,83 €.

1.4

Projektová príprava a implementácia projektov

V roku 2020 boli schválené nasledovné projektové žiadosti, kde bola RABBSK žiadateľom:
1. 850 000 EUR na otvorenie Regionálnych kariérnych centier od nadácie Velux Foundations. Projekt
štartuje v roku 2021 a nasledujúcich päť rokov plánujeme prevádzkovať kariérne centrá v šiestich
okresoch kraja, v úzkej spolupráci s pripravovaným projektom cez aktivitu Dobiehajúce regióny.
2. Z grantovej schémy Višegrádskeho fondu na projekt Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva vo
výške 25 000 EUR, ktorého implementácia sa začala v októbri 2020.
3. Z Fondu na podporu umenia na projekt Príbehy v zážitkových vlakoch vo výške 3 500 EUR, kde
implementácia bola ukončená k 31.12.2020.

1.4.1

Projektová príprava pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

V druhom kvartáli 2020 napísala a koordinovala Sekcia prípravy a implementácie projektov RABBSK 5
projektov pre krajské stredné školy v oblasti zvyšovania povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene
klímy na školách z grantov EHP v celkovej výške vyše 140 000 EUR. Všetkých 5 projektov bolo schválených a
implementácia začne v roku 2021.
RABBSK žiadala o dotáciu 24 000 EUR v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne Gemer a Malohont a ako
spracovateľ projektovej žiadosti pre sociálny podnik Agro - drevinový ekosystém BBSK podala žiadosť o
regionálny príspevok 20 000 EUR z Akčných plánov NRO.

RABBSK bola aktívna:
•
•
•

ako žiadateľ o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
ako žiadateľ z externých zdrojov, príprava projektových zámerov napr. z grantovej schémy VELUX,
Nadácie Pontis, Višegrátskeho fondu
ako spracovateľ zámerov a iných žiadostí z externých zdrojov: štátneho rozpočtu, Fondu na podporu
umenia
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1.4.2

Projektová príprava a implementácia projektov pre malé obce

V máji 2019 RABBSK spustila projekt pomoc obciam,
ktorý má za úlohu pomôcť obciam v kraji (prioritne
obciam do 1000 obyvateľov) zvýšiť čerpanie finančných
zdrojov z grantových schém (fondov EÚ, štátnych
a iných). Analýza ukázala, že dovtedy sa z obcí v kraji do
1000 obyvateľov zapojila do vyhlásených výziev len
necelá tretina obcí, pričom z obcí do 100 obyvateľov sa
nezapojila žiadna. Najmenšie obce totiž nemajú
zamestnancov, ani odborné schopnosti a skúsenosti,
aby si vypracovali a podali projekt, ktorý má šancu
uspieť, preto sú často úplne odrezané od možnosti
čerpania veľmi významných mimorozpočtových
zdrojov. Jednou z našich programových priorít je preto pomoc obciam, aby boli schopné tieto financie získať
a tým pomáhame celému kraju zvyšovať množstvo financií investovaných na území.
Príprava a podanie žiadostí je spoplatnené sumou vo výške 600 EUR/žiadosť (do 31.12.2020 to bolo vo výške
400 EUR/žiadosť). Sadzba bola určená v takej výške, aby bol projekt v dlhodobom horizonte fiškálne
neutrálny.
Počas roku 2020 bol projekt pomoci obciam rozšírený aj o možnosť zabezpečiť pre samosprávy proces
verejného obstarávania. Táto služba je spoplatnená vo výške 300 EUR/obstarávanie zákaziek s nízkou
hodnotou resp. 600 EUR/obstarávanie ostatných zákaziek.
Sekcia prípravy a implementácie projektov začala tiež počas roku 2020 zabezpečovať okrem prípravy aj
implementáciu niektorých schválených projektov obcí, pričom od roku 2021 predpokladáme rast záujmu aj
o túto službu najmä s ohľadom na počet predložených a schválených žiadostí. Zabezpečovanie
implementácie je spoplatnené sumou 13 EUR/hod.
Od januára 2020 do decembra 2020 sa vypracovalo a podalo 36 projektov a ďalších 13 projektov je v príprave
s predpokladom podania začiatkom roku 2021. V mesiacoch január 2020 – december 2020 boli poskytnuté
konzultácie pre viac ako 100 obcí, s ktorými bolo potrebné prekonzultovať a posúdiť desiatky projektových
zámerov (pripravených aj nepripravených), čo sa odrazilo v počte konzultačných hodín cca. v počte 500
hodín, nad rámec časového fondu pre prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ŽoNFP)/dotáciu/grant. Táto konzultačná činnosť je veľmi dôležitá, či už z pohľadu oprávnenosti žiadateľa,
resp. neoprávnených výdavkov v prípade schválenia projektov a ich implementácie, nakoľko napomáha
k urýchleniu a zjednodušeniu všetkých procesov.
RABBSK zároveň zabezpečuje pre vypracované žiadosti aj administráciu prípadných dožiadaní a doplnení
v závislosti od vyzvaní od poskytovateľa. Osobitnou službou je tiež informovanie obcí o vhodných vyhlásených
výzvach na predkladanie žiadostí čo ďalej pozitívne ovplyvňuje dopyt zo strany obcí.
Projekt pomoci obciam je už reálne a plnohodnotne rozbehnutý a dopyt po konzultačných činnostiach,
vypracovaní a podaní ŽoNFP ako aj implementácii stále rastie. Súčasné kapacity sekcie prípravy
a implementácie projektov RABBSK alokované na tento projekt, t. j. 2 zamestnanci, sú preto plne vyťažení.
Od 01.01.2020 o 31.12.2020 bolo napísaných a odovzdaných 36 projektov v celkovej sume 1,8 mil. EUR. Zo
všetkých predložených žiadostí bolo v roku 2020 schválených zatiaľ 8 projektov v sume 1,1 mil. EUR (zahŕňa
aj žiadosti predložené v roku 2019 a schválené počas roku 2020). Väčšina z vypracovaných žiadostí je stále
v procese posudzovania - celkovo ide o 42 stále nevyhodnotených žiadostí z rokov 2019 a 2020.
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V príprave je ďalších 13 projektov s plánovaním odovzdaním v I. polroku u 2021 s predbežnou alokáciou
1,05 mil. EUR. Ďalší dopyt závisí od vyhlásenia nových výziev na predkladanie žiadostí.
Počet projektov, ktoré boli počas roku 2020 podané, ovplyvnila prebiehajúca pandémia. Poskytovatelia
grantov počas roku 2020 rušili a posúvali termíny uzávierok výziev, čo neumožnilo ich priebežné rovnomerné
predkladanie. RABBSK priebežne zabezpečovala prípravu žiadostí pre obce s tým, že budú podané v závere
roku 2020, čo sa aj podarilo. Uvedené vysvetľuje značnú nerovnomernosť v počte podaných žiadostí počas
roku 2020. Pandémia tiež ovplyvnila aj samotné schvaľovanie už vypracovaných projektov, kedy stále
evidujeme nevyhodnotené žiadosti ešte z roku 2019 aj 2020.
VYPRACOVANÉ A PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2020
P.č.

Obec

Okres

NFP/Dotácia

Názov projektu

1.

Dúbravy

Detva

50 000,00 €

2.

Šumiac

Brezno

19 912,88 €

3.

Telgárt

Brezno

41 515,04 €

4.

Sudince

Krupina

25 964,52 €

5.

Krupina

17 600,88 €

6.

Hontianske
Moravce
Súdovce

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Sudince
Výstavba lávky

Krupina

10 872,80 €

Rekonštrukcia lávky v obci Súdovce

7.

Devičie

Krupina

16 267,13 €

8.

Kráľovce - Krnišov

Krupina

17 589,60 €

9.

Stará Bašta

29 779,19 €

10.

Dúbravy

Rimavská
Sobota
Detva

11.

Terany

Krupina

50 000,00 €

Úprava verejného priestranstva - tvorba
oddychovej zóny v obci Devičie
Úprava verejného priestranstvavybudovanie chodníka
Úprava verejného priestranstva v obci Stará
Bašta
Internetové pripojenie pre seniorov v
Domove sociálnych služieb Dúbravy
Komunitné centrum v obci Terany

12.

Cerovo

Krupina

48 049,13 €

13.

Šumiac

Brezno

65 979,02 €

14.

Budiná

Lučenec

34 995,31 €

Premena nevyužívaného objektu na
nízkokapacitné ubytovacie zariadenie v obci
Cerovo
Obnova materskej školy v obci Šumiac za
účelom zvýšenia jej kapacity
Výstavba amfiteátra v obci Budiná

15.

Licince

Revúca

50 007,00 €

Multifunkčné ihrisko v obci Licince

16.

Šumiac

Brezno

10 357,60 €

17.

Telgárt

Brezno

9 838,31 €

18.

Rumince

Rimavská
Sobota

39 572,16 €

19.

Dekýš

16 064,45 €

20.

Žibritov

Banská
Štiavnica
Krupina

21.

Lehota nad
Rimavicou
Čerenčany

Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota

9 908,91 €

Dobudovanie vodovodu v časti rómskej
osade
Výdajné miesto na pitnú vodu v rómskej
osade
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu
školskej budovy v obci Rumince pre
spolkovú činnosť
Revitalizácia priestranstva pred Domom
smútku v obci Dekýš
Sanácia hygienických zariadení v kultúrnom
dome
Revitalizácia námestia v obci Lehota nad
Rimavicou
Tvorba verejného priestranstva v obci
Čerenčany

22.

13 323,92 €

26 996,12 €

28 300,00 €

Zlepšenie prístupu k službám v obci
Dúbravy
Rekonštrukcia školského dvora a ihriska v
obci Šumiac
Rozhľadňa Telgárt
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neschválené
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
neschválené
neschválené
neschválené

neschválené
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
neschválené
neschválené
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
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23.

Šimonovce

Rimavská
Sobota
Rimavská
Sobota
Krupina

37 000,00 €

24.

Jestice

25.

Horné Mladonice

26.

Beluj

80 209,64 €

Bátorová

Banská
Štiavnica
Veľký Krtíš

27.
28.

Bátorová

Veľký Krtíš

413 302,00 €

29.

Babiná

Zvolen

105 446,00 €

30.

Šumiac

Brezno

72 744,00 €

31.

Detvianska Huta

Detva

80 568,00 €

32.

Tuhár

Lučenec

63 722,00 €

33.

Ihráč

48 692,00 €

34.

Lackov

Žiar nad
Hronom
Krupina

35.

Telgárt

Brezno

50 000,00 €

36.

Horná Lehota

Brezno

88 087,00 €

SPOLU v EUR

32 173,66 €
17 799,00 €

76 884,00 €

24 096,00 €

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Šimonovce
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Jestice
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v Horných
Mladoniciach
Zberný dvor v obci Beluj
Technika pre triedený zber komunálneho
odpadu v obci Bátorová
Rozšírenie kanalizácie v obci Bátorová
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v Babinej
Komunálna technika pre zber odpadu v obci
Šumiac
Nákup komunálnej techniky určený na zber
komunálneho odpadu v Detvianskej Hute
Nákup komunálnej techniky pre obec Tuhár
Nákup komunálnej techniky určený na zber
komunálneho odpadu v obci Ihráč
Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci
Lackov - rekonštrukcia vodojemu
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v Telgárte
Vybudovanie zberného dvora v Hornej
Lehote

v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania
v procese
schvaľovania

1 823 617,27 €

PROJEKTY V PRÍPRAVE k 31.12.2020 (odovzdanie v 1. polroku 2021)
P. č.

Obec

Okres

1.

Hontianske Nemce

Krupina

17 000 €

Verejné priestranstvo

2.

Kružno

Rimavská Sobota

50 000 €

Interaktívne kultúrne miesto

3.

Beluj

Banská Štiavnica

204 000 €

Zateplenie obecného úradu

4.

Horná Lehota

Brezno

130 000 €

Zateplenie školy

5.

Nová Bašta

Rimavská Sobota

214 000 €

Zateplenie obecného úradu

6.

Včelince

Rimavská Sobota

35 000 €

Oprava strechy materskej školy

7.

Štrkovec

Rimavská Sobota

20 000 €

Rekonštrukcia materskej školy

8.

Cerovo

Krupina

89 000 €

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky

9.

Mýto pod Ďumbierom

Brezno

10 000 €

Rekonštrukcia autobusových zastávok

10.

Čierny Potok

Rimavská Sobota

10 000 €

Verejné osvetlenie

11.

Tuhár

Lučenec

150 000 €

Zachytávanie dažďových vôd

12.

Dúbravy

Detva

100 000 €

Vodozádržný systém na zavlažovanie

13.

Blhovce

Rimavská Sobota

SPOLU v EUR

Odhadovaná suma

20 000 €

Aktivita

Detské ihrisko

1 049 000 €

RABBSK mala v roku 2020 príjmy za služby projektovej podpory pre malé obce vo výške 14 426 EUR.
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Ďalších 2500 EUR boli príjmy z projektovej prípravy pre partnerov v cestovnom ruchu a edukácie koordinátorov
cestovného ruchu v rámci výzvy na zlepšenie infraštruktúry ubytovacích zariadení v NRO.
Príjmy z roku 2020 Projektová spolupráca - Projekty pre malé obce
Typ

Daň.Pov.

Predmet faktúry

Firma

Celkom

Faktúra

20.01.2020

Zmluva o spolupráci č. 07/10/2019

Obec Šumiac

400,00 €

Faktúra

20.01.2020

Zmluva o spolupráci č. 01/01/2020

Obec Dúbravy

400,00 €

Faktúra

04.03.2020

Zmluva o spolupráci 04/10/2019

Obec Telgárt

400,00 €

Faktúra

22.04.2020

Zmluva o spolupráci č. 02/01/2020

Obec Sudince

400,00 €

Faktúra

22.04.2020

Zmluva o spolupráci

Obec Hontianske Moravce

400,00 €

Faktúra

05.05.2020

Zmluva o spolupráci č. 09/02/2020

Obec Kráľovce - Krnišov

400,00 €

Faktúra

05.05.2020

Zmluva o spolupráci č. 03/01/2020

Obec Súdovce

400,00 €

Faktúra

05.05.2020

Zmluva o spolupráci

Obec Devičie

400,00 €

Faktúra

28.05.2020

Zmluva o spolupráci č. 13/05/2020

Obec Dúbravy

400,00 €

Faktúra

20.05.2020

Zmluva o spolupráci č. 04/02/2020

Obec Stará Bašta

400,00 €

Faktúra

02.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 22/04/2020

Obec Budiná

400,00 €

Faktúra

02.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 06/02/2020

Obec Šumiac

400,00 €

Faktúra

02.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 15/06/2020

Obec Terany

400,00 €

Faktúra

02.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 14/06/2020

Obec Cerovo

400,00 €

Faktúra

29.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 16/07/2020

Obec Šumiac

400,00 €

Faktúra

29.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 12/05/2020

Obec Licince

Faktúra

21.08.2020

Zmluva o spolupráci

Čomor Architekt, s.r.o.

1 000,00 €

Faktúra

31.08.2020

Ing. Peter Gulik - firma Gulik

1 500,00 €

Faktúra

30.09.2020

Zmluva o spolupráci spracovanie
projektovej
žiadosti 21/09/2020
Zmluva o spolupráci

Obec Telgárt

400,00 €

Faktúra

07.10.2020

Zmluva o spolupráci č. 17/08/2020

Obec Rumince

400,00 €

Faktúra

07.10.2020

Zmluva o spolupráci č. 18/08/2020

Obec Dekýš

400,00 €

Faktúra

09.10.2020

Zmluva o spolupráci č. 19/08/2020

Obec Žibritov

400,00 €

Faktúra

28.10.2020

Zmluva o spolupráci č. 10/04/2020

Obec Čerenčany

400,00 €

Faktúra

29.10.2020

Zmluva o spolupráci č. 05/02/2020

Obec Lehota nad Rimavicou

400,00 €

Faktúra

31.10.2020

Objednávky zo dňa 7.10.2020

Obec Budiná

Faktúra

400,00 €

26,00 €

1.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 20/09/2020

Obec Šimonovce

400,00 €

Faktúra

3.12.2020

zmluvy o spolupráci č. 28/10/2020

Obec Jestice

400,00 €

Faktúra

14.12.2020

zmluvy o spolupráci č. 23/10/2020

Obec Horné Mladonice

400,00 €

Faktúra

14.12.2020

zmluvy o spolupráci č. 24/10/2020

Obec Beluj

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 25/10/2020

Obec Bátorová

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 26/10/2020

Obec Bátorová

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 27/10/2020

Obec Babiná

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 29/11/2020

Obec Šumiac

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 30/11/2020

Obec Detvianska Huta

400,00 €

Faktúra

10.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 31/11/2020

Obec Tuhár

400,00 €

Faktúra

14.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 33/11/2020

Obec Ihráč

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 34/11/2020

Obec Lackov

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 35/09/2020

Obec Telgárt

400,00 €

Faktúra

15.12.2020

Zmluva o spolupráci č. 36/09/2020

Obec Horná Lehota
Spolu
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1.4 Pilotné projekty na pomoc regiónom - Implementácia projektu Zdieľaných bicyklov v Lučenci

Obyvatelia a návštevníci mesta Lučenec sa môžu od štvrtka, 27. augusta 2020 tešiť novej službe zdieľaných
bicyklov, ktorú pre nich pripravil Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom Rozvojovej agentúry
BBSK, n.o. Ide o prvý projekt zdieľaných bicyklov v Banskobystrickom kraji, na ktorý kraj využil regionálny
príspevok Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR určeného na podporu rozvoja
mobility a turizmu v menej rozvinutých okresoch.
Možnosť zapožičania verejných bicyklov pre miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta Lučenec uľahčí
presun v meste, aj presun do prímestských lokalít , prípadne dochádzanie miestnych obyvateľov do školy či
do práce. Rovnako aj turistom zjednoduší a zrýchli presun po meste a umožní im viac objavovať historickú aj
Umiestnených bolo celkovo ku konci roka 17 stojanov spolu so 68 bicyklami. Tie boli rozmiestnené tak, aby
mali občania bicykel vždy po ruke.. Jednorazová jazda cez spoplatnenú SMS je stojí 40 centov do 30 minút,
no pre tých aktívnejších sú v ponuke programy so zvýhodnenejšími tarifami. Za 4.90€ mesačne je možnosť
získať 1.000 voľných minút, resp. 20.000 voľných minút pri ročnom programe za 29.90€.
Na bezpečnosť dohliada kamerový systém, ktorý je súčasťou každého stojanu a vstavané GPS lokalizátory,
ktoré zasielajú údaje o svojej polohe v pravidelných intervaloch. Vďaka týmto technológiám sa pomocou
získaných dát dokáže efektívnejšie naplánovať zásobovanie prázdnych / plných stojanov a ešte viac tak
znižovať stopu emisií a v budúcnosti môžu prispieť pri ďalšom plánovaní cyklotrás.
Na projekte kraj aktívne spolupracuje s mestom Lučenec, Strednou odbornou školou dopravy a hotelových
služieb v Lučenci, sociálnym podnikom Rozvojové služby BBSK, s.r.o. ako aj s Agentúrou práce BBSK. Vytvárajú
sa tak synergie na lokálnej úrovni pre podporu eko dopravy a inovácií.
Prvotná inzercia, ktorá sprevádzala otvorenie, sľubovala občanom bezplatné využívanie služby v mesiaci
september. Po týždni sme bezplatnosť projektu ukončili a po 3 týždňoch projekt na týždeň úplne zastavili
a bicykle stiahli z obehu. Dôvodom bol značný vandalizmus, ktorý objektívne sprevádza každé spustenie
tejto služby aj v iných mestách. Vandalizmus mal klesajúcu tendenciu aj z dôvodu kampane S láskou
k našim bicyklom a v súčinnosti s políciou sa podarilo identifikovať páchateľov. Škody na bicykloch však
presiahli 5000 EUR.
Príjmy z tejto služby boli za rok 2020 665,20 EUR.

Finančné plnenie v roku 2020
KOORDINÁCIA regionálneho rozvoja
Zmluva o dotácii

Rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2020

Nevyčerpané

Dátové a projektové práce - Osobné výdavky na pracovné miesta GIS
analytika a projektového manažéra pre rozvojové projekty

50 000 €

48 475,30 €

1 524,70 €

Výjazdy do regiónov - Výdavky spojené s výjazdmi kraja a RABBSK do
jednotlivých okresov, prezentácia práce RABBSK, projektové
vzdelávanie a zber projektových ideí a podnetov od samospráv,
tretieho sektora, firiem, obyvateľov a iných partnerov v jednotlivých
okresoch.
Medializácia
výjazdov
a prezentovaných
aktivít
v jednotlivých regiónoch.

30 000 €

25 835,20 €

4 164,80 €

1.1. Strategické plánovanie na úrovni okresov
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1.2. Koordinácia podpory pre NRO
Regionálna kancelária pre NRO - Kancelárske vybavenie a prenájom
kancelárie v Rimavskej Sobote, osobné výdavky asistentky pre Vyslanca
kraja pre najmenej rozvinuté okresy a medzinárodnú spoluprácu BBSK,
mesačný paušál na mobilný telefón a internet, režijné výdavky na
vedenie kancelárie (kancelárske potreby, občerstvenie a iné).

25 000 €

21 782,57 €

3 217,43 €

10 500 €

7 341,58 €

3 158,42 €

18 000 €

17 679,94 €

320,06 €

Aktivizácia a pomoc samosprávam a partnerom v regiónoch v
problematických oblastiach prostredníctvom pilotných projektov
vrátane Pilotného projektu zakladania ambulancií v regiónoch s
nedostatkom lekárov. Náklady pokrývajú mzdu ambulantných
pracovníkov a niektorých výdavkov spojených s chodom ambulancie.
Časť chodu bola financovaná z vlastných zdrojov a od rok 2021
predpokladáme udržateľnosť projektu z vlastných príjmov.

44 000 €

40 112,72 €

3 887,28 € €

Spolufinancovanie a dofinancovanie projektu - Dofinancovanie
výstavby staníc zdieľaných bicyklov (bikesharing) Lučenec – poznámka
zvýšené výdavky v spojení s opravou bicyklov v dôsledku vandalizmu +
nižší príjem spojený s pandémiou a núteným pozastavením prevádzky
bicyklov v dôsledku vandalizmu (Spolufinancovanie v zmysle zmluvy na
nákup bicyklov vo výške 30 420 €, protišmyková úprava vozidla Citroen
Jumper na prevoz bicyklov zo staníc, prenájom priestorov, a
zabezpečenie priestorov, poistky, monitorovacie zariadenia a oprava
bicyklov po prvom vandalizme 5 962,31 €, mzda vedúceho pracovníka
a podporného pracovného miesta povinne vytvoreného na základe
zmluvy o regionálnom príspevku)

98 500

94 034,03 €

4 465,97 €

Malá schéma na podporu pre NRO - Schéma podpory na komunitné
projekty v najmenej rozvinutých okresoch vrátane podpory projektov v
rámci programu „Projekt je zmena“

1.3. Koordinácia projektov na hranici 3 krajov
Osobné výdavky na pracovné miesto koordinátora ktorý koordinuje a
vytvára projekty v oblasti dopravy, turizmu a rozvoja infraštruktúry,
ktoré prepájajú hraničné územia národných parkov medzi troma
regiónmi:
Prešovským
samosprávnym
krajom,
Košickým
samosprávnym krajom a Banskobystrickým samosprávnym krajom;
1.4. Pilotné projekty na pomoc regiónom

Celkom

Schválený
rozpočet
276 000 €
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Prebytok

255 261,34 €

20 738,66 €
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Rozvojový program 2
Cestovný ruch a rozvoj vidieka
Programovou prioritou Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu je plošne
vytvárať pracovné a ekonomické príležitosti súčasne vo všetkých okresoch (regiónoch) Banskobystrického
samosprávneho kraja a využiť tak multiplikačný efekt tohto odvetvia na miestnu zamestnanosť.
Merateľným strategickým cieľom do konca roku 2022 je zvýšiť počet prenocovaní v Banskobystrickom kraji
z 1,7 mil. (východiskový stav v roku 2018) na 2,5 mil. prenocovaní ročne, čo súčasne navýši výber miestnej
dane z ubytovania u samospráv o 0,5 mil. EUR. Tento cieľ sme sa rozhodli dosiahnuť decentralizovaným
riadením existujúcej siete verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch, ktorými sú oblastné organizácie
cestovného ruchu založené na základe zákona č.91/2010 o podpore rozvoja cestovného ruchu. Naším
zámerom je mať v Banskobystrickom kraji silné oblastné organizácie cestovného ruchu (ďalej ako OOCR),
prostredníctvom ktorých naplníme tento strategický cieľ.
Za rok 2019 dosiahol Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej aj BBSK) 2,14 mil. prenocovaní čo znamená,
že plán stanovený do konca roka 2022 bol v roku 2019 splnený na 55%.
Pozitívne nastavený trend v raste prenocovaní v mesiacoch január a február 2020 (+ 10 % a + 12 % v porovnaní
s rovnakým obdobím roku 2019) zastavila epidemiologická situácia Covid-19, ktorá mala za následok, že za
prvé tri kvartály klesol počet prenocovaní v Banskobystrickom kraji o 30 % (SUSR).

Tabuľka: Vývoj počtu prenocovaní za 3Q 2020

Zdroj: ŠÚSR, spracované BBSK, 2020
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Situáciu v jednotlivých OOCR v kraji zachytáva nasledujúca grafika:

Zdroj: ŠÚSR, spracované BBSK, 2020

Pokles výkonov cestovného ruchu (prenocovania) v jednotlivých OOCR v kraji znázorňuje nasledujúca grafika:

Zdroj: ŠÚSR, spracované BBSK,2020

Záver roka 2020 sa niesol v sprísnení opatrení a v zatvorení prevádzok vrátane poskytovateľov služieb
cestovného ruchu, preto predpokladáme, že konečné štatistické ukazovatele za rok 2020 budú negatívne
ovplyvnené aj vývojom v poslednom kvartáli roku 2020.
Na danú neočakávanú a nepriaznivú situáciu zareagovala Rozvojová agentúra BBSK (ďalej aj RABBSK) v
spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus (ďalej aj KOCR BBKT) a
partnerskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu (ďalej aj OOCR) sériou aktivít. Tieto boli zamerané
na zmiernenie negatívnych dopadov koronakrízy na odvetvie cestovného ruchu v kraji. Sériu aktivít sme
následne komunikovali pod jednotným názvom “Signál pre turizmus”.
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Projekt Signál pre turizmus
Zahŕňal prieskumy a analýzy zamerané na zisťovanie
konkrétnych informácií od dopytovaných subjektov (vplyv
krízy na ich činnosť, možnosti pomoci ap.), sériu
informačných a vzdelávacích seminárov pre členské a
partnerské subjekty CR.
Dotazníkový prieskum bol zasielaný všetkým členským
subjektom oblastných organizácií cestovného ruchu
pôsobiacich na území Banskobystrického samosprávneho
kraja. Z 80 respondentov bolo 55 % zástupcov samospráv,
31 % podnikateľských subjektov a 13 % zástupcov tretieho sektora. Dotazník bol zameraný na
1.
2.
3.
4.

vplyv korona krízy na zamestnanosť, resp. personálne kapacity oslovených subjektov
vplyv korona krízy na ukončenie činnosti oslovených subjektov
záujem respondentov o možnosti vzdelávania počas krízy
podnety respondentov na pomoc zo strany OOCR, VÚC BBSK, štátu.

Záujem o vzdelávacie aktivity v období korona krízy prejavilo 25 % opýtaných, 43 % sa nevedelo vyjadriť a 33
% nemá záujem o vzdelávanie. Výsledky prieskumu nám poslúžili na ďalšie nastavenie našich aktivít, ktorými
sme poskytli konkrétnu pomoc pre subjekty cestovného ruchu, ktoré táto kríza postihla výrazným spôsobom.
Na základe týchto zistení sme pre podnikateľské subjekty v CR zrealizovali sériu webinárov s odborníkom na
tému: Praktické informácie o opatreniach zo strany Vlády Slovenskej republiky na zmiernenie dopadov
koronakrízy na podnikateľov v cestovnom ruchu. Webináre zahŕňali prehľad štátnej pomoci určenej pre
podnikateľské subjekty, informácie o príspevkoch pre zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť
počas núdzového stavu, prehľad všeobecných podmienok pre všetky typy služieb a maloobchodných
prevádzok. Súčasťou poskytnutých informácií bol aj prehľad web stránok zameraných na praktické a užitočné
informácie pre podnikateľov i fyzické osoby, vzťahujúce sa k aktuálnej situácii ovplyvnenej pandémiou
spôsobenou ochorením Covid - 19.Celkovo sa zrealizovali 4 webináre.
Taktiež sme pre členské subjekty OOCR zabezpečili infowebinár o možnostiach podpory rozvojových zámerov
v cestovnom ruchu cez členský príspevok RABBSK do OOCR.
Pred letnou sezónou sme zrealizovali prieskum renomovanej agentúry FOCUS na vzorke vyše 1000
respondentov, ktorého cieľom bolo zistiť dovolenkové a spotrebiteľské správanie Slovákov pred letnou
sezónou 2020. Výstupy sme poskytli členským subjektom OOCR, aby na základe týchto informácií mohli
nastavovať svoje marketingové aktivity.
V spolupráci s Asociáciou organizácií cestovného ruchu (AOCR) aktívne komunikujeme s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR ohľadom opatrení zo strany vlády na zmiernenie negatívnych vplyvov koronakrízy na
činnosť a fungovanie organizácií cestovného ruchu.
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2.1

KOORDINAČNÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE

V roku 2019 došlo k prerozdeleniu kompetencií v oblasti riadenia cestovného ruchu medzi dva subjekty
RABBSK a KOCR BBKT tak, že všetky aktivity, ktoré sa týkajú tzv. destinačného marketingu pod značkou Za
horami, za dolami - Banskobystrický kraj prevzala od 1.3.2019 Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR
BBKT). V KOCR BBKT sa počas roka 2019 priebežne v spolupráci s dvomi zamestnancami RABBSK - manažérom
destinačného marketingu a koordinátorom pre aktivity cestovnej kancelárie - nastavovali a sfunkčňovali
marketingové procesy.
Vzhľadom k nevyhnutnosti zabezpečenia a splnenia podmienok finančnej kontroly v krajskej organizácii, ako
aj vzhľadom k rozširovaniu jej marketingových aj obchodných aktivít boli 2 pracovné pozície: manažér
destinačného marketingu a manažér cestovnej kancelárie – presunuté z RABBSK na KOCR BBKT.
V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom rozvojových zámerov a potrebou riadenia pracovných skupín, rovnako
ako zvyšujúcim sa nárokom na operatívne riadenie a zabezpečenie strategických projektov bol tím
cestovného ruchu RABBSK začiatkom roka skompletizovaný o manažéra rozvoja destinácií, ktorého agendu
doteraz zastrešoval špecialista pre cestovný ruch, čo nebolo z dlhodobého hľadiska udržateľné.

2.1.1

Systém spolupráce s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v BBSK

Účinným a efektívnym nástrojom rozvoja cestovného ruchu je sieťovanie a spolupráca subjektov cestovného
ruchu. Na tomto pilieri postavila RABBSK a KOCR koncept rozvoja cestovného ruchu v kraji a to primárne
prostredníctvom intenzívnej spolupráce s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Rozvojové a
strategické témy vrátane vytvárania produktov cestovného ruchu, sú predmetom úzkej spolupráce na úrovni
RABBSK a OOCR. Marketingová komunikácia, budovanie povedomia o značke a brande destinácie, ako aj
práca s verejnosťou sú primárne predmetom spolupráce KOCR BBKT a OOCR. Veľkou konkurenčnou výhodou
je zapojenie každej OOCR na území kraja do systému spolupráce. Hlavné línie rozvoja sú realizované
prostredníctvom rozvojovej pomoci (rozvojové zámery financované prostredníctvom členského príspevku
RABBSK do OOCR) a následnej medializácie projektov. Rozvojové témy sa ďalej orientujú na prácu v
pracovných skupinách podporujúcich konkrétne produktové línie turizmu (informácia ďalej v texte).
Budovanie imidžu a marketingová komunikácia prebieha v spolupráci s KOCR BBKT, pod zastrešujúcou
identitou Za horami Za dolami (detailné informácie ďalej v texte).
Systém spolupráce s OOCR v BBSK je založený na efektívnej a pravidelnej komunikácii zahŕňajúcej aj
priebežné stretnutia v režime “destinačné dni” a “mesačné stretnutia”. Destinačné dni sa konajú raz mesačne
s jednotlivými OOCR a členmi tímu RABBSK a KOCR BBKT. Destinačné dni sú zamerané na špecifické témy
vzťahujúce sa ku konkrétnej OOCR, tzn. Stav rozvojových zámerov, progres pracovnej agendy v pracovných
skupinách, získavanie tzv. Zážitkov (produktov CR) do ponuky cestovnej kancelárie Za horami za dolami,
marketing a propagácia, cykloturistika, spolupráca s regionálnymi producentmi resp. spolupráca s predajnými
miestami, kde sú umiestnené regionálne pulty v regióne ap.
Mesačné stretnutia sa konajú jedenkrát mesačne, stretávajú sa na nich riaditelia OOCR s tímom RABBSK a
KOCR BBKT. Na mesačných stretnutiach sa stanovujú témy spolupráce na rozvoji CR na krajskej úrovni,
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, N. O. | NÁM. SNP 14585/1 | 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | 048/43 25 751
OFFICE@DOBRYKRAJ.SK | WWW.DOBRYKRAJ.SK | BBSK.SK/AGENTURA

VS2020
RABBSK | 17 z 81

prechádza sa stav spoločných projektov a agendy, nastavujú sa ciele a priority na nasledujúce obdobia.
Dôležitou súčasťou sú marketingové témy a marketingová komunikácia pod strešnou identitou Za horami za
dolami.
V roku 2020 boli mnohé stretnutia z dôvodu pandemickej situácie realizované formou online konferenčných
hovorov cez platformu Teams. Vďaka tomu mohol byť realizovaný plán aktivít na rok 2020 v rozsahu, ktorý
pandemická situácia umožňovala.

2.1.2

Spoločné pracovné skupiny RABBSK a OOCR ako nástroj sieťovania a spolupráce

Pracovné skupiny sú vytvárané za účelom generovania nových rozvojových zámerov v jedinečnostiach
destinácie a pre koncepčnú tvorbu produktov ako súčasť produktových línií využívaných v destinačnom
marketingu KOCR BBKT.
V priebehu roku 2019 sa nám podarilo otvoriť 27 pracovných skupín v 7 OOCR v rámci 10 produktových línií.
Ide o časovo a kapacitne náročnú aktivitu, ktorá si z krajskej úrovne RABBSK vyžaduje pre každú OOCR
odbornú a manažérsku asistenciu a preto sme v roku 2020 nepristupovali k vytváraniu nových pracovných
skupín, ale k revízii a zlepšeniu činnosti už existujúcich pracovných skupín. Žiaľ, aj túto oblasť do určitej miery
ovplyvnili obmedzenia Covid-19, kedy bolo problematické stretávanie sa lokálnych partnerov a značná
neistota v možnostiach realizácie aktivít a produktov.
Cieľom pre rok 2020 bolo aktívne prepojiť pracovné skupiny s rozvojovými zámermi (projektami na podporu
rozvoja cestovného ruchu) a s tzv. zážitkami (produktmi) pre krajskú cestovnú kanceláriu.
Pre letnú sezónu 2020 sa nám podarilo takto vytvoriť 57 jedinečných zážitkov vo všetkých 8 regiónoch
Banskobystrického kraja. Prostredníctvom online rezervačného systému si zážitky rezervovalo 3.964 klientov
a zaznamenali sme obrat v celkovom objeme vyše 40.000 EUR. Plánované a pripravené zážitky v ponuke
cestovnej kancelárie na zimnú sezónu 2020/2021 museli byť pozastavené z dôvodu protipandemických
opatrení.
Aktívne napredujú najmä pracovné skupiny:
POHRONSKÁ HRADNÁ CESTA
Projekt Pohronská hradná cesta sa stal pevnou súčasťou
turistickej ponuky Banskobystrického kraja už v minulom roku,
v roku 2020 svoju pozíciu ešte posilnil a stal sa súčasne
výrazným komunikačným prvkom, cez ktorý komunikujeme
Banskobystrický kraj ako kraj s bohatou históriou a kraj, kde sa
vyvíjajú aktivity na zachovanie, obnovu a popularizáciu týchto
vzácnych lokalít. Od roku 2018 do tohto projektu smerovalo až
12 rozvojových zámerov v celkovej hodnote 126 790 eur.
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Konkrétnym výstupom aktivít pracovnej skupiny boli aj produkty
zaradené do ponuky krajskej cestovnej kancelárie. Na jeseň roku 2019
začala cestovná kancelária kraja prvýkrát ponúkať komentované
prehliadky hradných lokalít, ktoré sprevádzali priamo hradní páni, teda
predsedovia občianskych združení na obnovu a záchranu jednotlivých
hradov. V roku 2019 boli zrealizované 4 prehliadky, v toku 2020 to bolo
už 12 prehliadok. V roku 2020 /údaj k 20.9./ sa prehliadok zúčastnilo 392
platiacich klientov.
V októbri sa uskutočnila prvá komentovaná prehliadka zaniknutej
hradnej lokality Breznica, ktorá sa konala pri príležitosti predstavenie
zrealizovaného rozvojového zámeru „zameranie troch zaniknutých
hradov v lokalite Breznica“. Vysoká účasť verejnosti ukázala, že nie len o
„živé“ hrady je záujem, preto už teraz plánujeme komentované
prehliadky zaniknutých hradov v roku 2021.
V roku 2020 sme sa rozhodli zatraktívniť komunikáciu hradnej
témy a preto sme sa spojili s mladou talentovanou
ilustrátorkou Barborou Idesovou, ktorá vytvorila ilustrácie,
ktoré majú zaujať, vzbudiť pozornosť, zvedavosť a najmä
odlíšiť.

V roku 2020 boli v pláne na hradných lokalitách aj dve
podujatia nadregionálneho významu: stretnutie hrnčiarov na
hrade Revište s názvom Glgáč, a Kráľovská svadba na Pustom
hrade. Kvôli vírusu COVID-19 sa neuskutočnilo podujatie Glgáč
na Revišti. Podujatie Kráľovská svadba bolo s prihliadaním na
protiepidemiologické opatrenia zorganizované začiatkom
septembra. Bohatý program, ktorý priblížil kráľovskú svadbu,
ktorá sa na Pustom hrade naozaj v roku 1246 uskutočnila,
pritiahlo takmer 600 návštevníkov. Na podujatie Kráľovská
svadba sa podarilo získať aj 3500 eur z Fondu na podporu
umenia. Celkové náklady na podujatie boli vo výške 20 000 eur, finančne podujatie zastrešila Krajská
organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a oblastná organizácia cestovného ruchu
Stredné Slovensko. Pracovná skupina sa pravidelne stretáva, plánuje a koordinuje svoje aktivity a monitoruje
svoje výstupy s cieľom neustáleho rozvoja.
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ZÁŽITKOVÉ VLAKY
Od roku 2019 pracovná skupina s najviditeľnejším
a najúspešnejším produktom – nostalgickými zážitkovými
jazdami. V roku 2020 sme 2 trasy Horehronského expresu
rozdelili na dva samostatné produkty t.j. Horehronský Expres
z Brezna cez Telgárt na Dedinky-Mlynky a Zbojnícky Expres,
ktorého trasu sme cez sedlo Zbojská potiahli až na Gemer do
Tisovca. Novinkou pre rok 2020 bol Banícky Expres na trase
Zvolen - Banská Štiavnica – Kremnica, ktorý si okamžite získal
svojich fanúšikov a priniesol oživenie aj mestu Kremnica.
Vyskúšali sme aj novú plánovanú trasu cez 34 tunelov (Banská
Bystrica – Harmanec – Kremnické Bane – Kremnica, ktorá ma
ambíciu stať sa novinkou pre rok 2021. Nadviazali sme
spoluprácu s OZ Zubačka, ktorého jedinečné parné jazdy
obohatili ponuku našej cestovnej kancelárie. V rámci
pracovnej skupiny sme zorganizovali aj 2 dobrovoľné brigády
s cieľom skrášliť vlakové staničky na Horehroní a revitalizovať
železničné múzeum v Tisovci.
Tieto aktivity sme dokázali zrealizovať vďaka tržbám KOCR z Horehronského Expresu z roku 2019, keďže
rozpočet na nepravidelnú dopravu pre rok 2020 bol kvôli dopadom Covid-19 zrušený (viac informácii
k vyhodnoteniu Zážitkových vlakov v časti „Cestovná kancelária“).
CESTA SNP
Téma Slovenského národného povstania (SNP) je natrvalo
spojená s viacerými miestami Banskobystrického kraja. Cieľom
tejto pracovnej skupiny je vytvoriť dostatočne zaujímavý a
interaktívny produkt, ktorý priláka návštevníkov a spropaguje
aj menej známe lokality v regiónoch Stredné Slovensko, Gemer,
Gron a Horehronie. V roku 2020 sme spoločne s oblastnou
organizáciou Stredné Slovensko a múzeom SNP pripravili
komentované prehliadky Banskej Bystrice s názvom “Začnite s
vysťahovaním”, a pri príležitosti 76. výročia SNP sme
zorganizovali veľkoplošnú projekciu na fasády budov v Banskej Bystrici. Zaujímavé produkty sa okrem
Stredného Slovensko pripravujú aj na Gemeri.
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GOTICKÁ CESTA
V roku 2020 sa aktivity pracovnej skupiny zamerali prioritne na
nomináciu stredovekých nástenných malieb na Gemeri a
Malohonte na značku Európske dedičstvo. Príprava kvalitného
projektu
vyžaduje
zapojenie
veľkého
množstva
spolupracujúcich subjektov, a to na úrovni samospráv, VÚC,
správcov a vlastníkov farností (jednotlivých kostolov),
pamiatkových úradov, organizácií cestovného ruchu (na
miestnej a regionálnej úrovni), občianskych združení,
kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií ap.
Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label) je akcia Európskej únie stanovená Rozhodnutím
Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ. Lokality označené značkou Európske dedičstvo predstavujú
míľniky symbolizujú európske ideály, hodnoty, históriu a integráciu. Jej cieľom je podnietenie
medzikultúrneho dialógu, zvýšenie hodnoty kultúrneho dedičstva, posilnenie jeho významu v ekonomike a
udržateľnom rozvoji regiónov, najmä prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu, rozvíjanie synergií
medzi kultúrnym dedičstvom a súčasnou tvorbou, a podpora hodnôt a posilnenie pocitu príslušnosti k
Európskej únii. Lokality “ Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte” sú kostoly (12 kostolov) na
území bývalej Gemersko – malohontskej župy. Sú súborom sakrálnych pamiatok s výraznou európskou
hodnotou. Kostoly sú symbolom bývalej prosperity v 13. až 15. storočí spojenej s rozvojom baníctva a
príchodom nemeckých obyvateľov. Kostoly sú výnimočné zachovalými nástennými maľbami talianskych
majstrov a ich školy. Sú považované za významný článok vo vývoji stredovekého umenia Európy.
Iniciatívu podania prihlášky začala práve RABBSK na základe podnetu Krajského pamiatkového úradu Banská
Bystrica. K priebežným výstupom iniciatívy patria: podpis Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe
medzi BBSK, KSK, OOCR Gemer, združením Gotická cesta a Cirkevným zborom ECAV Rimavské Brezovo.
Podpisom memoranda sa strany memoranda zaviazali podporovať nomináciu. Okrem toho na projekte
spolupracujú aj Krajský pamiatkový úrad BB, Krajský pamiatkový úrad KE, Pamiatkový úrad SR, KOCR Košice
Región Turizmus, kultúrne, osvetové a vzdelávacie inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a KSK,
umelecké, kultúrne a osvetové inštitúcie tretieho sektora, vzdelávacie inštitúcie ap.
Pracujeme aj na ďalších historických cestách ako CESTA SKLA, kde sme realizovali súťaž návrhov na sklárske
umelecké objekty v okrese Poltár (viac ďalej v texte), na Horehroní sa spolu s oblastnou organizáciou
venujeme Coburgovskej histórii tzv. ŽELEZNEJ CESTE, túto tému rozvíja aj OOCR Gemer (workshop Železná
cesta na Gemeri prebehol v máji 2020) a rovnako sa uskutočnilo aj úvodné stretnutie k LITERÁRNEJ CESTE
na Gemeri (september 2020).
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AKČNÉ LETO
V produktovej línii „Akčné leto“ sme sa v roku 2020 začali
venovať splavom riek v Banskobystrickom kraji, keďže o tento
druh turistiky je čoraz väčší záujem a kraj má veľký potenciál.
Žiaľ táto oblasť nebola doteraz systematicky riešená a chýba
nevyhnutná infraštruktúra. Pred letnou sezónou sa nám
podarilo zorganizovať širšie stretnutie s prevádzkovateľmi
a poskytovateľmi služieb v oblasti splavu Hrona, zrealizovali
sme
pasportizáciu
stavu
existujúcej/ „neexistujúcej“
infraštruktúry. Zo stretnutia aj skúseností z letnej sezóny 2020,
kedy bol kvôli Covid-19 enormný záujem o vodnú turistiku, vyplynulo, že nedostatok súvisiacej infraštruktúry
je potrebné urgentne riešiť. Na stránke zahoramizadolami.sk sme vytvorili samostatnú sekciu venovanú
splavom. Okrem splavu Hrona sa oblastné organizácie venujú aj splavu Ipľa a splavu Muránky, z ktorých už
túto sezónu vznikli pekné produkty ponúkané aj cez cestovnú kanceláriu KOCR.
K akčnému letu môžeme priradiť aj tému cyklodrezín. Pre
turistov veľmi žiadanou a na Slovensku zatiaľ “neobjavenou”
atraktivitou je využívanie vyradených železničných tratí pre
prevádzku šliapacích drezín (cyklodrezín). V Banskobystrickom
kraji máme hneď niekoľko zaujímavých potenciálnych lokalít:
Čiernohronská dolina na Horehroní, Breznička - Katarínska
huta v Novohrade, Špania dolina – Piesky na Strednom
Slovensku a Revúca - Muráň na Gemeri.
V rozvoji produktu cyklodrezín doteraz bránila platná legislatíva, ktorá oficiálne neumožňovala prevádzku
podobných zariadení na žiadnych (ani vyradených) železničných tratiach a kvôli tomu bola žiaľ zastavená aj
pilotná prevádzka na Horehroní. Preto sme v rámci RABBSK aktívne podporili iniciatívu OOCR Región
Horehronie o legalizáciu cyklodrezín na Slovensku. Legislatívna úprava zákona sa žiaľ podarila až po letnej
sezóne (koncom októbra s platnosťou od decembra 2020), ale považujeme to za veľký úspech a otvorila sa
tým cesta na spustenie prevádzky drezín, ktoré sa stanú hitom letnej sezóny 2021.
V rámci internej schémy pomoci RABBSK sa v súvislosti s touto pracovnou skupinou a produktom podporili 3
rozvojové zámery: nákup drezín na Horehroní, výroba prototypu pre Novohrad a Prekop Španej doliny –
Piesky Pracovná skupina “Dreziny” má aj širší rozmer a tematicky sa prelína s pracovnými skupinami baníctvo,
cesta skla a cykloregión.
Vzhľadom k situácii Covid-19, kráteniu rozpočtu na nepravidelnú dopravu a neistotu pre letnou sezónou sme
počas leta neriešili rozvoj a podporu cyklobusov. Túto úlohu ale zvládli oblastné organizácie, ktoré dokázali
prevádzku cyklobusov zabezpečiť.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, N. O. | NÁM. SNP 14585/1 | 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | 048/43 25 751
OFFICE@DOBRYKRAJ.SK | WWW.DOBRYKRAJ.SK | BBSK.SK/AGENTURA

VS2020
RABBSK | 22 z 81

AKČNÁ ZIMA
Ústrednou témou pre zimnú kampaň 2020/2021 v rámci
produktovej línie “Akčná zima” je bežkovanie. V
Banskobystrickom kraji máme desiatky kilometrov
upravovaných bežkárskych tratí a “mekku” zimného
bežeckého športu na Slovensku - Skalku pri Kremnici. Okrem
toho nás veľmi teší aj nárast aktivít OOCR a občianskych
združení v tejto téme, čím sa ponuka v kraji každým rokom
skvalitňuje aj napriek tomu, že je tu silná závislosť na
snehových a poveternostných podmienkach. V rámci pracovnej skupiny sme nadviazali spoluprácu s
jednotlivými prevádzkovateľmi resp. občianskymi združeniami, ktoré sa starajú o úpravu tratí. Ide strediská
a lokality na Horehroní: Bežkárske trate Čertovica, Pohanské, Ski Tále, Ski Telgárt (okolie Šumiaca a Telgártu);
lokality na Strednom Slovensku: Kremnické vrchy (Skalka, Králiky, Kordíky, Tajov), Šachtička (s prepojom na
Španiu Dolinu)- Donovaly; lokality v regióne Štiavnica: Červená studňa a lokalita na Podpoľaní: Látky - Mláky.
Ako hlavný nástroj pri propagácii jednotlivých areálov a destinácií sme využili platformu “Outdooractive”,
ktorá ponúka profesionálne riešenie na správu a aktualizáciu dát.
Aktívna marketingová komunikácia ponuky bežeckých tratí v
Banskobystrickom kraji zohľadňovala všetky aktuálne
protipandemické opatrenia a zdôrazňovala nutnosť ich
dodržiavania. V systéme OUTDOOR ACTIVE je celkovo k
dispozícii 50 bežeckých zokruhovaných trás (tipov na výlety),
vrátane detailných informácií o profile a dĺžke trasy, prevýšení,
aktuálnych podmienkach úpravy tratí ap. Tieto trasy je možné
zdarma si stiahnuť do mobilných telefónov, alebo v podobe
mapky vytlačiť.

P.č.
1
2
3
4
5
6
SPOLU

Trasa
Salgótarján - Lučenec - Kokava Línia
Brezno - Chopok Juh
Telgárt - Lučenec
BB - Malý Šturec
BB - Šachtičky
BB - Kremnica Skalka

OOCR

Počet dní
prevádzky

TNP
Horehronie
Horehronie
Central Slovakia
Central Slovakia
Central Slovakia

20
22
20
0
18
32

Ubehnuté
km
4 060
8 243
4 928
1 674
2 354
21 259

Počet
prepravených
osôb
230
2 819
148
294
2 161
5 652

PODPORA BBSK
50% reálnych
nákladov
5 177,10 €
6 934,68 €
4 154,83 €
0,00 €
1 023,00 €
733,60 €
18 023,21 €

Súvislosť s produktovou líniou Akčná zima má aj podpora SKIBUSOV do lyžiarskych stredísk a bežeckých
areálov. V zimnej sezóne 2019/2020 podporil Banskobystrický kraj 5 skibusov (Šalgotarján - Lučenec- Košutka
- Kokava, Brezno - Krupová, Lučenec - Telgárt, Kremnica – Skalka, BB - Šachtičky, sumárne vo výške 18 tis
Eur. Vďaka komunikácii RABBSK s Úradom BBSK sa od 8.2.2020 podarilo doplniť do cestovného poriadku
autobusové spojenie Brezno - Čertovica časovo výhodné pre bežkárov z okolia Brezna.
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V zimnej sezóne 2020/2021 bola pripravená podpora prevádzky skibusov vo výške cca 15 tis Eur. Plán bol
podporiť z úradu BBSK ako minulý rok víkendové a prázdninové jazdy skibusov na trasách: Brezno -Mýto-Tále
- Krupová, Kremnica –Skalka, BB - Šachtičky a Lučenec - Košutka - Kokava. V príprave bol aj nový skibus Banská
Bystrica – Donovaly a niekoľko skúšobných dní na trase Brezno – Osrblie. V zimnej sezóne 2020/2021 sa
neplánoval skibus zo Šalgotarjánu, z dôvodu obmedzení Covid-19 na hraniciach. Z dôvodu protipandemických
opatrení nebolo však možné prevádzku skibusov plnohodnotne spustiť, a tak bola pripravená prevádzka
skibusov pozastavená.

PRÍRODNÝ TURIZMUS
Zaujímavým výstupom v téme prírodný turizmus v roku 2020
bolo zrealizovanie anonymnej architektonicko – krajinárskej
súťaže, ktorú vyhlásila Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región GRON spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. a s
odborným garantom Slovenskou komorou architektov /SKA/
v máji 2020. Cieľom súťaže bolo získať návrh doplnkovej
turistickej infraštruktúry pre prírodné lokality stredného
Pohronia. V regióne Gron dominuje prírodné prostredie, ktoré
sa po dobudovaní atraktívneho mobiliáru môže stať
významným zdrojom návštevnosti.
Do súťaže sa zapojilo spolu 12 autorských tímov alebo
jednotlivcov. Súťaž bola finančne ohodnotená, pričom celkové
odmeny dosiahli sumu 5 000 eur a prvé miesto bolo ocenené
2 500 eurami. Každý návrh prešiel hodnotením odbornej
poroty. Odborná porota vyhlásila víťazov 23.7.2020 a stal sa
ním kolektív autorov Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia
Miziová a Ing. arch. Tomáš Šiška. Návrhy boli od 29.
septembra vystavené v Pohronskom múzeu Nová Baňa.
Predstavenstvo oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región Gron vyjadrilo jednohlasne vôľu posunúť víťazný návrh do stavu realizácie, pretože ho vnímajú ako
odvážny, inovatívny, neštandardný ale najmä s potenciálom byť turisticky atraktívnym. Nie je isté, či realizácia
prebehne priamo na vrchu Vojšín, v diskusii sú aj iné atraktívne lokality, ktorých atraktívnosť stúpne vďaka
umiestneniu tohto zaujímavého prvku.
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Z pracovných skupín venujúcich sa strategickým projektom spomenieme:
MÚZEUM KNIHY REVÚCA
Historická budova prvého slovenského gymnázia v Revúcej sa
stane domovom novej kultúrno - vzdelávacej inštitúcie. Projekt
má ambíciu vrátiť Revúcej atmosféru miesta stretávania sa
literátov, filozofov a umeleckých komunít nielen zo Slovenska,
ale aj z Európy, ako tomu bolo v minulosti. Banskobystrický
samosprávny kraj spoločne so Slovenskou komorou
architektov vyhlásil architektonicko - dizajnérsku súťaž, ktorej
výsledkom bude návrh riešenia revitalizácie tohto historického
objektu. Novú kultúrno – vzdelávaciu inštitúciu plánuje župa
sprístupniť verejnosti v roku 2022, pričom do revitalizácie objektu a jej okolia, vrátane interiérového a
expozičného vybavenia, plánuje investovať okolo 2 miliónov EUR. Súťaž bola vyhlásená 8. júla 2020 ako
dvojetapová. Uchádzači by v prvej etape mali predstaviť svoj ideový koncept návrhu revitalizácie objektu,
pričom do druhej etapy postúpia len tí najlepší, minimálne traja, ktorých návrh porota označí za
najinvenčnejší, najkomplexnejší a najfunkčnejší. Výsledky súťaže by mali byť známe koncom novembra 2020
a verejnosť sa s nimi zoznámi na verejnej prezentácii v decembri 2020. RABBSK sa čiastočne podieľa na
koordinácii projektových aktivít.
BIATLONOVÝ AREAL a IBU CUP OSRBLIE
Aj v roku 2020 sme pokračovali v spolupráci v rámci pracovnej skupiny „Osrblie“, keďže ide o jeden zo
strategických areálov z pohľadu zvyšovania podielu zahraničných návštevníkov. Získanie licencie A v roku
2019 otvorilo Slovensku a Banskobystrickému kraju možnosť uchádzať sa o organizáciu Svetových pohárov
od roku 2023 a rovnako o Majstrovstvá sveta v letnom biatlone v roku 2023. Slovenský zväz biatlonu (SZB)
hľadá strategického partnera pre “naštartovanie” a využívanie infraštruktúry v Osrblí aj pre verejnosť a tým
prilákanie turistov do regiónu Horehronie. Je to jediný areál s garanciou snehu a umelého zasnežovania, čomu
výrazne pomohla aj pomoc od BBSK s nákupom a prenájmom zasnežovacej techniky v roku 2018.
V priebehu roku 2020 sme na základe auditu z roku 2019 spolu
s vedením SZB pripravili predbežný možný návrh modelu
strategického partnerstva BBSK, ktorý by mal byt
zastupiteľstvu BBSK predstavený v apríli 2021. Téma biatlonu
je celokrajská keďže okrem toho, že tu máme národné
biatlonové centrum, na Králikoch vzniká vďaka Dukle BB a
Nasti Kuzminovej špičkové tréningové centrum s asfaltovou
dráhou, najpočetnejší a najaktívnejší klub biatlonu je v
najmenej rozvinutom okrese v Revúcej a ďalšia významná základňa biatlonovej mládeže je vo Vyhniach.
Podobne ako v roku 2019 sme sa aj v roku 2020 podieľali na organizácii 4. kola IBU Cupu. KOCR v spolupráci
s OOCR Horehronie pripravili pre fanúšikov fanzónu a zabezpečili sme aj marketingovú podporu a propagáciu
podujatia na sociálnych sieťach a web stránke zahoramizadolami.sk. Medzinárodné podujatia takéhoto
rozsahu vytvoria v regióne v priebehu jedného týždňa cca 3000 zahraničných prenocovaní.
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V zimnej sezóne 2020/2021 sprístupní Slovenský zväz biatlonu areál národného biatlonového centra v Osrblí
verejnosti a turistom, tak aby sa stal do budúcnosti jedným z ďalších nosných stredísk zimného turizmu v
Banskobystrickom kraji. Tu RABBSK zriadila tzv. “biatlonovú obývačku” - oddychovú zónu pre návštevníkov
biatlonového centra (almary s identitou Za horami za dolami, šatne a odkladacie skrinky). RABBSK sa plánuje
aktívne podieľať na poskytovaní služieb pre verejnosť vrátane ďalších komerčných aktivít, keďže kapacity SZB
sú plne vyťažené klubovou a športovou činnosťou zväzu. Sprísnené protipandemické opatrenia zavedené ku
koncu roka 2020 výrazne obmedzili prevádzku biatlonového areálu pre verejnosť.
2.1.3 Spolupráca so Sekciou prípravy a implementácie projektov RABBSK
V roku 2020 pokračovala aktívna spolupráca so Sekciou prípravy a implementácie projektov RABBSK na
nasledujúcich projektoch:
V rámci výziev Fondu na podporu umenia sme predložili za RABBSK projekt v programe 1.6.3. Tvorba
multimediálneho diela (názov projektu: Virtuálna galéria v tuneli - Slavošovský tunel, projekt nebol
podporený) a za KOCR BBKT projekt v rámci programu 4.4.2. Neprofesionálne umenie (názov projektu:
Kráľovská svadba na Pustom hrade) Projekt bol podporený sumou 3500 EUR. Finančné zdroje boli využité na
podporu podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade - autorské honoráre, technické zabezpečenie,
prenájom priestorov a techniky.
RABBSK sa stala úspešným žiadateľom v rámci výzvy Vyšehradského fondu s projektom “Digital
Reconstruction of Cultural Heritage” (digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva). Projekt bol podporený v
100 % výške sumou 25 210 EUR. Cieľom projektu je vytvorenie rozšírenej reality vybranej kultúrno historickej pamiatky. Medzinárodný rozmer projektu spočíva vo vytvorení takého technologického riešenia
(platformy), ktorá všetkým zapojeným partnerom v projekte umožní využívať túto platformu na vytvorenie
rozšírenej reality vybranej kultúrnej pamiatky v ich regióne, ktorá disponuje 3 D zameraním. Schválený
projekt spracúva 3 D zameranie hradu Revište (ako zvýšenie atraktívnosti projektu Pohronská hradná cesta a
produktovej línie Tajomné hrady). Do projektu sú zapojení partneri zo Slovenska (Združenie na záchranu
hradu Revište, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Archeologický ústav Slovenskej
Akadémie Vied v Nitre) a zahraniční partneri z Poľska (Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w
Katowicach) a Česka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění). Doba realizácie projektu je
do marca 2022.
V roku 2020 prebehla súťaž návrhov na účel vytvorenia dvoch unikátnych sklenených umeleckých diel s
cieľom propagácie sklárskej činnosti a územnej jedinečnosti ako nástroja na vybudovanie nových odbytísk
cestovného ruchu v meste a okrese Poltár. RABBSK je prijímateľom regionálneho príspevku Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na tento účel vo výške 20 tis. EUR. Diela budú
zrealizované a inštalované v priebehu roku 2021.
RABBSK sa zapojila do výzvy č. 7967/2020/OPRR Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR (MIRRI) na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s projektom
na oživenie cestovného ruchu v regióne Gemer a Malohont. Projekt bol zameraný na podporu aktivít v oblasti
cestovného ruchu s cieľom zmierniť negatívne dopady pandémie spôsobenej ochorením Covid – 19. Aktivity
projektu súvisia s podaním prihlášky - nominácie stredovekých nástenných malieb na Gemeri a Malohonte
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na značku Európske dedičstvo, so vzdelávaním miestneho obyvateľstva o potrebe rozvoja cestovného ruchu
ako faktora regionálneho rozvoja, aktivity na sprístupnenie nominovaných lokalít (gotických kostolov) pre
verejnosť. K termínu predkladania tohto dokumentu ešte nie sú známe úspešné projekty.
2.1.4 Krajská cyklokoordinácia
Téma cyklodopravy a cykloturistiky je v rámci štruktúr BBSK a RABBSK riešená v úzkej kooperácii. Nižšie
uvádzame informácie k obom oblastiam, a to v rámci verejnej cyklodopravy zastrešenej krajským
cyklokoordinátorom (BBSK), ako aj v rámci cykloturistiky, ktorá spadá do kompetencie RABBSK -pozícia
koordinátora cykloturistiky. Ide o špecialistu pre cykloturistiku, ktorý v kraji zabezpečuje rozvoj
cykloturistiky, značenia a marketingovej podpory. Pre zvýšenie informovanosti o aktuálnom dianí v oblasti
cykloturistiky, cyklodopravy a o budovaní cyklokomunity na území BBSK sme založili FB profil
Banskobystrického cyklokoordinátora. Na BBSK bola v roku 2020 vytvorená pracovná pozícia so zameraním
na prípravu a obstarávanie projektovej dokumentácie pre cyklistické komunikácie v rámci investičných
projektov.

Hlavné aktivity v oblasti cykloturistiky:
OBNOVA A TVORBA CYKLOTURISTICKÉHO ZNAČENIA
Na základe dát z pasportizácie, ktorú sme zabezpečili v roku 2019, RABBSK pripravila v spolupráci s každou
OOCR akčný plán obnovy cykloturistického značenia na rok 2020 v sume 100 tis Eur, ktorý bol upravený z
dôvodu krátenia rozpočtov BBSK dôsledkom situácie COVID 19 na 25 tis Eur.
Nižšie uvádzame trasy, ktoré boli upravované alebo realizované (v rámci legislatívnych schvaľovacích
procesov a budú značené na jar 2021). Súčasťou nových trás bola aj rekognoskácia v teréne.

OOCR/Región
Banská Štiavnica
Gemer
Gron
Dudince/Hont
Horehronie
Horehronie
Horehronie
Horehronie
Gron
Gron/S. Slovensko

Cykloturistická trasa
Sitno
Ochtinská arag. - Chyžné
Pokútskou dolinou
Hrušov - Pliešovce
Okruh Krpáčovo - Tále
Krpáčovo - Hrádok
Čierny Balog – Ungrovo
Jasenie – Asmolovova chata
PHC: Vyhne – Bukovina - Revište
PHC: Ostrá Lúka - Hrad Teplica

km
10
15
14
26
34
2,1
3
9
9
19

Obnova/nová
nová
nová
nová
obnova
obnova
obnova
obnova
obnova
nová
nová
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Situácia ohľadne správy a procesu značenia cyklotrás na
Slovensku je značne neprehľadná a komplikovaná čo výrazne
spomaľuje procesy a predražuje údržbu značenia. Preto
pracujeme na koncepčnej príprave systémového riešenia
a budeme sa snažiť o jeho presadenie na celoslovenskej
úrovni. Súčasná situácia je z nášho pohľadu neakceptovateľná.
Kvalitná cykloturistická infraštruktúra je pre rozvoj cestovného
ruchu v kraji nevyhnutná.
Cykloturistické značenie v teréne robia a udržiavajú značkári,
vyškolení jediným akreditovaným subjektom na Slovensku – SCK
Piešťany. Vzhľadom na situáciu v niektorých regiónoch: Ad1
problém s kapacitami značkárov, Ad2 neprimerané ceny za
vyznačenie alebo obnovu trás sa BBSK v spolupráci s RA BBSK
rozhodli vyslať a finančne podporiť 10 budúcich cykloznačkárov
zo vštetkých 8 regiónov v rámci víkendového školenia na
Makove. (viac v časti 2.5. Špecializované, analytické a odborné
práce).

DOKONČENIE PASPORTIZÁCIE
V roku 2020 sme úspešne dokončili 2. etapu pasportizácie cykloturistických trás v celkovej dĺžke cca 800 km.
Vďaka týmto výstupom (v prepojení na systémy GIS a platformu Outdoor Active) budeme mať komplexný
prehľad o stave trás, stave značenia, povrchov ap., na základe ktorého sa bude možné rozhodovať pri
nastavovaní akčného plánu na ďalšie obdobia.

OUTDOOR ACTIVE PLATFORMA
RABBSK cez KOCR obstarala jedinečnú platformu - webovú aplikáciu založenú na zdieľaných dátach využívaní
v exteriérových voľnočasových aktivitách (pešia turistika, cykloturistika, bežecké lyžovanie, trailový beh,
výlety s bodmi záujmu a turistickými atraktivitami ap.) Hlavným cieľom nákupu takejto platformy je ponúknuť
ucelený systém zaujímavých produktov cestovného ruchu a kvalitných okruhov naviazaných na tzv.
záujmových bodov „Points of interest“(POI) a služby, s východiskovými bodmi, rozdelené podľa destinácií.
Platforma poskytuje veľmi široké spektrum informácií a údajov, ktoré sú pre konečného užívateľa nesmierne
dôležité a podstatné pri plánovaní výletov, ako aj pri orientácii na daných trasách. Súčasťou je aj možnosť
stiahnutia GPX súradníc pre lepšiu orientáciu v teréne. Systém taktiež poskytuje pri jednotlivých trasách
(okruhoch) informácie o ich náročnosti, dĺžke trvania, výškových parametroch, pomocnej infraštruktúre a
službách na trase ap. Plnenie obsahu je predmetom partnerskej spolupráce tak s OOCR ako aj inými
relevantnými subjektmi. Sekundárnym dôležitým efektom platformy je aj „Facility modul“, jedinečný systém
pre správu a údržbu prvkov na trasách . Táto platforma teda znamená kvalitný marketingový nástroj a nástroj
na správu akejkoľvek turistickej infraštruktúry v kraji. Do konca roka 2020 sa podarilo cez Outdoor active
spustiť komplexnú ponuku bežkárskych trás v Banskobystrickom kraji (takmer 50 zokruhovaných trás a tipov
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na bežkovanie v Banskobystrickom kraji). V pláne do budúcna je takto zastrešiť ďalšie aktivity (cyklistika
turistika, skialpinizmus, trailový beh, tematické trasy ap.).

ROZVOJOVÉ ZÁMERY OBLASTNÝCH ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU (OOCR) - CYKLO
Rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy v súčasnej kríze COVID-19 podľa svetových štatistík naberá na
popularite. Táto téma v kontexte rozvoja cestovného ruchu rezonuje v každom regióne a oblastnej
organizácii. Preto to aj podpora RABBSK v rámci schémy pomoci zohľadňuje a pomáha rozvoju danej
produktovej línii.
Z doposiaľ zrealizovaných rozvojových zámerov spomenieme: Zámer mesta Hnúšťa „Sadni na bicykel
s rodinou“ má prispieť k profesionalizácii poskytovaných služieb cykloturistiky. Konkrétne prenájmom
bicyklov a zabezpečením jázd cyklobusu, ktoré poskytuje Turistické informačné centrum mesta Hnúšťa nielen
pre návštevníkov, ale aj domácich. Tento zámer bol z RABBSK podporený sumou 4 680 Eur.
Ďalší zámer je rovnako z Gemera „Na kolobežkách z Hrádku do Jelšavy“ Takmer 6 km dlhú trasu s prevýšením

360 metrov je možné absolvovať na 5 odpružených kolobežkách pre dospelých a 3 pre deti, s prilbami,
ochrannými rukavicami a detskými chráničmi. V rámci služby je ponúkaný aj odvoz turistov na miesto štartu.
Z RABBSK bol tento zámer podporený sumou 3708 EUR.
V roku 2020 bol schválený aj rozvojový zámer OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie s názvom E bike región
Podpoľanie (finalizácia projektu je naplánovaná pred začiatkom letnej sezóny 2021). Projekt zahŕňa
vybudovanie siete cyklopožičovní na Podpoľaní nadväzujúcich na existujúcu cyklistickú infraštruktúru a bol
podporený sumou 35 tis. EUR v rámci schémy rozvojovej pomoci.
Schválený bol v roku 2020 i rozvojový zámer „Požičovňa elektrobicyklov v meste Krupina“ predložený OOCR
Stredné Slovensko v rámci spolupráce s regiónom Hont (Krupinsko). Projekt predpokladá zriadenie
cyklopožičovne v meste Krupina v spolupráci s miestnym aktívnym občianskym združením, plánovaná suma
podpory je takmer 18 144 EUR, finalizácia projektu je plánovaná na začiatok letnej sezóny 2021.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, N. O. | NÁM. SNP 14585/1 | 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | 048/43 25 751
OFFICE@DOBRYKRAJ.SK | WWW.DOBRYKRAJ.SK | BBSK.SK/AGENTURA

VS2020
RABBSK | 29 z 81

Jedným zo strategických zámerov týkajúcich sa cykloturistiky je aj:
CYKLOCESTA NA KRÁĽOVU HOLU
Na Kráľovu hoľu po staronovej asfaltovej ceste? Aj toto je
jeden zo zámerov BBSK a RA BBSK rozvoja cykloturistiky a s
ňou spojený rozvoj cestovného ruchu na jeden z
najikonickejších vrcholov Slovenska. Nemasový a ekologický
turizmus medzi ktorých cestná aj horská cyklistika patrí, by bol
nástrojom na rozvoj podnikania a zamestnanosti v tejto časti
kraja. Pracovná skupina vznikla na základe iniciatívy obce
Šumiac, lesov SR , miestnych podnikateľov a RABBSK. Vízia
rekonštrukcie cesty na Kráľovu hoľu a skvalitnenie povrchu
spodného úseku cesty. Pri rokovaniach so zástupcami ochrany prírody vyplynula potreba vypracovania
komplexnej štúdie manažmentu tohto významného územia, ktorá bude zohľadňovať potreby a limity
prírodného prostredia a zároveň potreby cestovného ruchu. Na príprave koncepcie sa pracuje.

ZVOLENSKO-MÔŤOVSKÉ SINGLETRAILY
Rozšírenie Bike regiónu Pustý hrad o ďalšie trasy. Približne 25
km cyklotrás v prírodno-horskom prostredí okolia Zvolena sa
tak aj s podporou RABBSK a BBSK rozrástlo o ďalšiu kvalitnú
infraštruktúru.

CYKLOBUSY
Aj v roku 2020 sa cykloturisti mohli vďaka oblastným
organizáciám priblížiť za športovými zážitkami do krásnych
podhorských lokalít Stredného Slovenska, Horehronia a
severného Novohradu a Podpoľania. Aktivitu podporila KOCR
BBKT marketingovou komunikáciou. Do budúcnosti je naším
cieľom koncepčná podpora tejto doplnkovej a žiadanej služby,
ktorá skvalitňuje celkový produkt cykloturistiky a môže sa stať
konkurenčnou výhodou oproti iným regiónom.
Rovnako sme v komunikácii aj so ŽSSK ohľadne spustenia cyklovlakov na území Banskobystrického kraja.
Zatiaľ tomuto bránia kapacity a technické možnosti dopravcu, avšak budeme ďalej hľadať a iniciovať možné
riešenia.
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INVESTIČNÁ PRÍPRAVA PRE CYKLOMOBILITU
Jednou z kľúčových úloh a činností krajského cyklokoordinátora (BBSK) je identifikácia a projektová príprava
pre realizáciu cyklochodníkov prípadne ďalších prvkov cyklomobility.
Krajský cyklokoordinátor (BBSK) úzko spolupracuje so špecialistom pre cykloturistiku (RABBSK) a je
významným členom tímu cestovného ruchu RABBSK a oblastných organizácií, keďže tieto projekty úzko
súvisia aj s rozvojom cykloturistiky a často sú to práve oblastné organizácie a ich členovia, ktorí identifikujú
hlavné problémy alebo príležitosti.
Na projektovú prípravu , t.j. projektové dokumentácie či štúdie je v rozpočte BBSK vyčlenených spolu 500 tis.
EUR. Cieľom tejto podpory je pomôcť regiónom zabezpečiť nevyhnutné projektové dokumentácie, keďže
práve ich neexistencia/nedostatok sú limitom pre čerpanie a prúdenie dotácii zo štrukturálnych fondov, IROP
a cyklovýzvy do Banskobystrického kraja. Táto potreba bude v súvislosti s novým programovým obdobím ešte
aktuálnejšia.
Nižšie prehľad aktuálne rozpracovaných projektov, na ktorých pracuje krajský cyklokoordinátor spolu
s investičným oddelením BBSK:
Trasa
Štiavnická Anča
Hronská Breznica –
Kozelník –
Banská Štiavnica

Zvolen –
Hronská Breznica

Banská Bystrica –
Brusno

Valaská - Bystrá - Mýto
pod Ďumbierom
Rodinná cestička – druhý
úsek cyklotrasy Vlkanová
– Sliač
Poltár – Rimavská Sobota

Popis a stav rozpracovanosti
Cyklochodník tzv. ŠTIAVNICKÁ ANČA, ktorý povedie v telese bývalej železničnej trate s týmto názvom.
Úspechom tohto zámeru je spolupráca, a preto na projekte úzko spolupracuje oblastná organizácia
cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, RABBSK, krajský cyklokoordinátor a investičný odbor úradu
BBSK. Aktuálne finalizujeme práce na projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, riešime
pozemky v spolupráci so ŽSR, jednáme s potenciálnymi partnermi k samotnej realizácii, MDaV SR, i
národným cyklokoordinátorom.
Cyklochodník. Spracovaná štúdia realizovateľnosti. Cieľom štúdie je posúdiť a navrhnúť technicky,
ekonomicky a environmentálne výhodné riešenie v požadovaných parametroch vyhovujúcich
súčasným a výhľadovým nárokom na cyklodopravu.
Banskobystrický samosprávny kraji (BBSK) obstaral štúdiu realizovateľnosti pre projekt s názvom
„Vybudovanie cyklotrasy Banská Bystrica - Brusno".
Účelom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do práce na bicykli v dotknutých okresoch.
Cyklistická komunikácia zároveň prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy na území BBK.
Aktuálne prebieha pripomienkovanie navrhovaných variant vedenia trasovania s dotknutými
samosprávami a inštitúciami, ktoré sa implementujú do finálnej verzie. Teší nás aj veľký záujem a širšia
diskusia k tejto trase.
Cyklochodník. Je spracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre Horehronie prepájajúca Valaskú s Mýtom
pod Ďumbierom
Cyklochodník. Pracuje sa aj na projektovej dokumentácii druhej etapy cyklotrasy smerom na Zvolen.
Tá začína v obci Vlkanová pri reštaurácii Fort Geronimo a končí v Sliači. Predpokladaná hodnota zákazky
je 185 tisíc eur.
Aj takmer 30 km dlhá, roky nevyužívaná a vyradená železničná trať z Rimavskej Soboty do Poltára
naberá vďaka BBSK a spracovateľom projektovej dokumentácie „PD DSP + RS, spoločnosťou
Cykloprojekt s.r.o., konkrétnejšie riešenia cyklochodníka a pridružených stavebných objektov.
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KOSTROVÁ SIEŤ
Aj napriek neúspechu pri žiadosti o dotáciu Úradu podpredsedu vlády, pracujeme na priebežných analýzach
a finalizácii trasovania hlavných cyklistických vetiev Kostrovej siete. Pripravujeme podklady na VO a hľadáme
spracovávateľa jej návrhovej časti".

PRÁCA s CYKLOKOMUNITOU a KAMPANE NA PODPORU CYKLOMOBILITY
V januári 2020 sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie cyklokomunity Banskobystrického kraja. Organizovala
ho Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja a cieľom bolo predstaviť jednak jej aktivity
v roku 2019 a jednak plány a ambície pre rok 2020.
Stretli sa najmä ľudia a organizácie, ktoré sa zaoberajú rozvojom a manažmentom cykloturistických trás,
mestská cyklodoprava tentokrát nebola témou. Na stretnutí bola cca 30 účastníkov, či už správcovia väčšiny
cykloturistického značenia v kraji, zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu, trailbuilderi a ďalší
cykloaktívni ľudia. Stretnutie viedol Peter Halaj, krajský cyklokooordinátor.
Podobné stretnutia plánujeme minimálne jedenkrát ročne s cieľom informovať komunitu o činnosti BBSK
a RABBSK a zároveň získavať spätnú väzbu a cenné podnety.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM)
ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje
mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej
dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné
spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia
chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu
ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre
život a prácu. Do aktivít ETM 2020 sa zapojil aj BBSK a RABBSK
vo viacerých oblastiach so zameraním na širokú i odbornú
verejnosť, školy a interné opatrenia.
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Výstupmi projektu boli: cestovná karta zdarma, návšteva múzeí zdarma, krátke edukačné video, pracovné
listy pre školy, dotazník k udržateľnej mobilite pre inštitúcie v pôsobnosti kraja, Sociálno-technické
zabezpečenie ÚBBSK, interná súťaž DPNB, workshop k plánu udržateľnej mobility.

2.2 UDRŽANIE DVOCH PRACOVNÝCH MIEST PRE KAŽDÚ OBLASTNÚ ORGANIZÁCIU CR
Aktívna a adresná podpora rozvoja cestovného ruchu v
Banskobystrickom kraji sa realizuje aj formou financovania
personálnych kapacít pre oblastné organizácie cestovného
ruchu pôsobiace na území kraja. Personálna podpora je
zabezpečovaná vo forme koordinátora rozvoja a koordinátora
marketingu, ktorí pracujú priamo v jednotlivých oblastných
organizáciách cestovného ruchu. Ich náplň činnosti spočíva tak
v pracovnej agende viažucej sa priamo na aktivity OOCR a ich
členských základní, ako aj na spoločné projekty a aktivity
spolupráce RABBSK a KOCR BBKT s OOCR.
Schválených je 15 miest koordinátorov v kraji – pre každú OOCR 2 miesta (koordinátor rozvoja a koordinátor
marketingu). OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie zamestnáva 3 koordinátorov s ohľadom na dve
destinácie spadajúce pod OOCR. Kapacity pre región Hont a OOCR Dudince sú alokované pod OOCR Stredné
Slovensko (kde spadá aj región Hont). K novembru 2020 je stav koordinátorov naplnený. Koordinátori pri
nástupe na pracovnú pozíciu absolvujú infosemináre vedené zamestnancami RABBSK a KOCR, zamerané na
úvod do problematiky rozvoja cestovného ruchu v BBSK, rozvojovú pomoc pre regiónu, marketingovú
komunikáciu, systém spolupráce RABBSK a OOCR ap. V priebehu roka sa realizuje min. 1, resp. viac
individuálnych pohovorov s koordinátormi zameraných na zistenie spokojnosti a prípadného priestoru na
zlepšenie spolupráce.
K náplni práce koordinátorov patrí najmä mechanizmus rozvojovej pomoci cez členský príspevok RABBSK do
OOCR (konzultácia, administratíva spojená s predkladaním rozvojových zámerov), koordinovanie práce v
pracovných skupinách, komunikácia a spolupráca s členskou základňou, tvorba produktov CR, tvorba a
príprava marketingového obsahu (web, sociálne siete, propagačné materiály), príprava podkladov a
materiálov v oblastiach spolupráce RABBSK/KOCR a OOCR (produkty pre cestovnú kanceláriu, obsah na
sociálne siete, príprava a organizácia spoločných podujatí, získavanie dát, tvorba databáz, práca v teréne ap.),
medializácia rozvojových zámerov, event manažment a marketing, značenie cyklotrás, turistických trás
(príprava podkladov) ap.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, N. O. | NÁM. SNP 14585/1 | 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | 048/43 25 751
OFFICE@DOBRYKRAJ.SK | WWW.DOBRYKRAJ.SK | BBSK.SK/AGENTURA

VS2020
RABBSK | 33 z 81

2.3 INTERNÁ SCHÉMA POMOCI OOCR A PROJEKTOVÉ ZÁMERY
Mechanizmus finančnej pomoci na rozvoj cestovného ruchu cez členský príspevok RABBSK do OOCR v BBSK
sa riadi dokumentom „Zásada hospodárenia s členským príspevkom RABBSK. Finančná alokácia zdrojov pre
každú OOCR 37,5 tis. EUR ročne. OOCR Dudince má alokovaných 10 tis. EUR ročne, zvyšných 27,5 tis. EUR je
pridelených pre aktérov v cestovnom ruchu v regióne Hont (Krupinsko), pomoc je realizovaná
prostredníctvom OOCR Stredné Slovensko. OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie má vzhľadom na dva
samostatné regióny začlenené v OOCR k dispozícii 37,5 tis. EUR pre každý región. V roku 2020 bola schválená
aj mimoriadna finančná pomoc na vybrané rozvojové zámery pre OOCR Gron (hradný mobiliár), OOCR Región
Štiavnica (Miesta, ktoré zrodili najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta), OOCR Stredné Slovensko (Krupinsko pravidelná autobusová doprava). Celkovo je za roky 2018,2019,2020 schválených spolu 74 rozvojových
zámerov, v ktorých je alokovaných 85 % celkovej sumy finančnej pomoci. Zo všetkých schválených projektov
je ku dňu predloženia tejto správy zrealizovaných a ukončených 40. Ukončené projekty sú naďalej
monitorované primárne z úrovne OOCR, s dôrazom na evidenciu kvantifikovateľných ukazovateľov (napr.
počet návštevníkov, tržby p.), ale aj kvalitatívnych ukazovateľov (spokojnosť návštevníkov ap.). Letná sezóna
2020 bola výrazne poznačená pandemickou situáciou, čo neumožnilo komplexné monitorovanie ukončených
projektov (zatvorené prevádzky a atraktivity cestovného ruchu ap.). V roku 2020 bolo zatiaľ schválených 29
nových rozvojových zámerov.

Prehľad alokovaných zdrojov finančnej pomoci:
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Prehľad schválených RZ v jednotlivých OOCR:

OOCR Gron

OOCR Gemer
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OOCR Horehronie

OOCR Región Štiavnica
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OOCR Stredné Slovensko vrátane regiónu Hont

OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie: Novohrad
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OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie: Podpoľanie

OOCR Dudince
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Sumárny prehľad stavu rozvojových zámerov (RZ)

Suma
schvalenych RZ
(2018-2020)

Rozpočet 20182021

Pocet
zamerov

Zámery z
roku 2020

GEMER

165 000,00 €

15

4

129 296 €

66 896,1 €

66 896,1 €

STREDNE SLOVENSKO

175 000,00 €

9

4

121 355 €

77 862,5 €

77 863 €

NOVOHRAD

151 880,00 €

12

4

95 680 €

47 230,0 €

47 230,0 €

PODPOLANIE

138 750,00 €

8

2

101 234 €

41 134,0 €

41 134,0 €

BANSKA STIAVNICA

185 000,00 €

5

2

140 500 €

15 500,0 €

15 500,0 €

GRON

175 000,00 €

15

5

130 910 €

57 403,0 €

57 403,0 €

HOREHRONIE

175 000,00 €

6

4

136 577 €

-

€

-

€

DUDINCE

82 500,00 €

1

1

44 517 €

-

€

-

€

KRUPINSKO

87 500,00 €

3

3

31 144 €

-

€

-

€

931 213 €

306 026 €

Stav implementacie RZ

SUMAR

1 335 630,00 €

74,00

29,00

Ukoncene
RZ_suma

Vyplatenych

306 026 €

2.4 DÁTOVÉ CENTRUM CESTOVNÉHO RUCHU
K novembru 2019 bola ukončená pasportizácia cykloturistických trás, ktorú realizoval vysúťažený externý
dodávateľ. Zozbierané dáta sa ďalej interne spracujú do GIS systému a pomôžu vypracovať Akčný plán
budovania, obnovy a údržby cykloturistickej infraštruktúry 2020 a jeho následné plnenie.
Rovnako ako v roku 2019, prebieha v roku 2020 zber údajov pre potreby zistenia ekonomického dopadu
vybraných produktov cestovného ruchu v destináciách kraja (Horehronský expres a Banícky expres), ktorý
bude vyhodnotený pred plánovaním letnej turistickej sezóny 2021.
V súvislosti s vypuknutím pandemickej situácie spôsobenej COVID 19 a aktivitami RABBSK a KOCR
Banskobystrický kraj turizmus zastrešenými pod témou „Signál pre turizmus“ boli RABBSK zabezpečené
niektoré odborné činnosti v spracovaní dát. Išlo o detailné vyhodnotenie prieskumu zrealizovaného
agentúrou Focus pre potreby plánovania rozvoja cestovného ruchu nielen v súvislosti s dopadmi na odvetvie
cestovného ruchu počas krízy spôsobenej COVID 19 ale aj z hľadiska dlhodobého plánovania a
marketingových nástrojov. Vo vyhodnotení boli zohľadnené aj osobitné požiadavky jednotlivých regiónov. V
spolupráci s OOCR v regiónoch sa KOCR BBKT zapojila do celoslovenského prieskumu dopadov COVID-19 na
odvetvie cestovného ruchu realizovaného Asociáciou organizácií cestovného ruchu Slovenska. V rámci
dátového centra boli vyhodnotené Výsledky prieskumu poukázali na hlavné dopady pandémie na
podnikateľské subjekty, samosprávy ale aj fungovanie tretieho sektora a organizácií cestovného ruchu. S
výsledkami tohto prieskumu pracuje AOCR pri komunikácií potrieb odvetvia na národnú úroveň (najmä
MDVSR).
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V roku 2020 sa v spolupráci s Analyticko-strategickou jednotkou BBSK začal pilotne pre celé územie kraja
riešiť aj interný strategický projekt zameraný na analýzu „dane za ubytovanie“ ako zdroja príjmov z
cestovného ruchu ale aj zdroja údajov o cestovnom ruchu. Cieľom projektu je vyčíslenie šedej ekonomiky v
segmente ubytovania na území BBSK. Počas roka 2020 prebieha analýza údajov o sadzbách a výške vybranej
dane v jednotlivých lokalitách za rok 2018 a 2019. Detailné výsledky projektu sú plánované na predstavenie
počas roka 2021.
Rovnako sú priebežne spracúvané aj ďalšie detailné analýzy výkonov cestovného ruchu pre potreby
jednotlivých regiónov a ich subdestinácií a zber údajov z regiónu prostredníctvom koordinátorov RA a OOCR
pre potreby prípravy koncepcií rozvoja destinácií a strategických dokumentov (plánu udržateľnej mobility a
i.) vrátane prehľadov a ich grafického spracovania.
Priebežne sú Sekciou dátových analýz pri investičných zámeroch (Štiavnická Anča, Huculská magistrála,
Pohronská hradná cesta) poskytované mapové podklady a identifikované vlastnícke vzťahy k pozemkom,
čo výrazne a významne urýchľuje procesy a progres pri plánovaní a implementácii jednotlivých zámerov.

2.5 ŠPECIALIZOVANÉ ANALYTICKÉ A ODBORNÉ PRÁCE (príprava koncepcií, stratégií, projektových zámerov
a analýz)
V roku 2020 je za odbornej a metodickej pomoci v spracovaní séria koncepcií rozvoja cestovného ruchu
jednotlivých destinácií kraja. V území bol v júni 2020 predstavený pracovný návrh koncepcie pre región
Gemer, ktorý je v štádiu pripomienkovania v území. Pôvodne plánovaná finalizácia všetkých koncepcií v
3Q/2020 sa z dôvodu obmedzených možností verejného predstavenia v rámci väčších skupín presunie na
koniec roka 2020 prípadne prvý polrok roku 2021 podľa ďalšieho vývoja mimoriadnej situácie spôsobenej
COVID 19. Za odbornej pomoci externých expertov a participácie OOCR Gemer, OOCR Región Horehronie,
oddelenia ÚPaŽP BBSK sa RABBSK podieľa na spracovaní Strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu
na území Národného parku Muránska planina v spolupráci so Správou Národného parku Muránska planina.
Potreba prípravy tohto dokumentu vyplynula z oznámenia Zámeru zonácie NP („Zámeru na vyhlásenie
Národného parku Muránska planina a Program starostlivosti o Národný park Muránska planina na roky 2020
– 2049“). V súčasnosti prebieha príprava pracovnej verzie tohto dokumentu, ktorá bude následne
prediskutovaná a detailne dopracovaná podľa potrieb územia.
RABBSK zastrešila externým odborníkom aj odborné činnosti na podporu regionálneho značenia v kraji a
prostredníctvom nich poskytuje metodickú pomoc v oblasti zavádzania a zmien v systémoch regionálneho
značenia (značiek “regionálny produkt”). V rámci značky „Regionálny produkt Horehronie“, ktorú zaviedla v
roku 2019 OOCR Horehronie bolo v roku 2020 udelených 11 nových certifikátov kvality v rámci druhej
certifikačnej výzvy. V prvom polroku 2020 poskytla RABBSK odbornú pomoc pri úprave metodiky značky
„Regionálny produkt Novohrad“ koordinovanej združením Región Neogradiensis navrhnutím nových kritérií
pre udeľovanie značky na ubytovacie, stravovacie, zážitkové služby a podujatia.
Na začiatku roka 2020 sa odborné kapacity podieľali na odbornom posúdení žiadostí predkladaných v rámci
štyroch výziev VZN 38/2019 (o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny
rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji). V mesiacoch marec až júl 2020 participovala
RABBSK odborne a metodicky pri príprave dodatku k tomuto VZN a nastavovaní podmienok výziev pre rok
2020, ktoré vyplynuli z dodatočných potrieb z územia a možností ich nastavenia. Manažér rozvoja destinácií
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RABBSK sa zúčastnil viacerých kontrolných dní zameraných na fyzickú kontrolu vybraných projektov
podporených v rámci výziev VZN v kraji.
V priebehu roka 2020 prebehli zatiaľ 4 interné hodnotiace komisie na posúdenie predložených rozvojových
zámerov od OOCR, na ktorých sa zúčastnili aj externí experti na budovanie turistickej infraštruktúry a prípravy
projektových žiadostí, vrátane zástupcu za Miestne akčné skupiny (MAS).
Externé odborné kapacity boli čerpané aj na komunikáciu s programátormi destinačného portálu
zahoramizadolami.sk (aktualizácia, nové funkcionality, úprava architektúry a dizajnu stránky ap.) (tvorbe
podstránok na destinačnom portáli zahoramizadolami.sk. Práce boli využité aj na prípravu zadaní pre
programátorov samostatných produktových web stránok (najmä e shop regionálnepulty a e shop na
merch) a outdoor platforme.
Kapacity RABBSK sa odborne podieľali aj na podpore implementácie Výzvy MHSR z OP Integrovaná
infraštruktúra zameranej na podporu rozvoja cestovného ruchu v NRO Lučenec a Rimavská Sobota (výzva
podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch
Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions). Zabezpečované bolo
poskytovanie základných informácií a konzultácií k výzve (vrátane participácie na organizácii Informačného
seminára MH v Lučenci v júli 2020). Do aktivít a diseminácie informácií o výzve boli zapojené OOCR Turistický
Novohrad a Podpoľanie a OOCR Gemer a regionálni koordinátori RABBSK. Externú pomoc RABBSK využila na
intenzívne vzdelávanie destinačných koordinátorov a konzultácie zamerané na prípravu projektov v rámci
výzvy ale aj prípravy obdobných projektov financovaných z prostriedkov fondov EÚ. Prvé kolo výzvy MHSR
na podporu cestovného ruchu bolo ukončené k 31.8.2020, výzva je stále otvorená a momentálne prebieha
proces formálnej kontroly žiadostí predložených v rámci prvého kola.
V nadväznosti na strategické priority programu rozvoja cestovného ruchu a rozvoj produktových línií kraja
zameraný na prírodné dedičstvo prebiehalo počas roka 2020 spracovanie Koncepcie rozvoja prírodného
cestovného ruchu v kraji v rámci zapojenia RABBSK do medzinárodného projektu neziskovej organizácie
Aevis, n.o. a VIA IURIS (SR), Linking Tourism & Conservation (Nórsko) a Frankfurt Zoological Society
(Nemecko). Výsledky čiastkových analýzy boli predstavené v rámci niektorých pracovných skupín. Pôvodne
plánovaná finalizácia dokumentu bola koordinátorom projektu z dôvodu pandemickej situácie a s ňou
súvisiacimi obmedzeniami pri zbere primárnych dát presunutá na prvý polrok 2021.
Odborní pracovníci RABBSK spracovali aj dokument „Koncepcia pre budovanie doplnkových služieb v
cykloturistike v Banskobystrickom kraji“, ktorý formuluje princípy pre cykloturistické rozvojové zámery
predložené na financovanie zo schémy internej pomoci na podporu rozvoja cestovného ruchu upravenej
dokumentom Zásada hospodárenia s členským príspevkom Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. v OOCR.
Koncepcia dopĺňa podmienky stanovené v tejto Zásade pre potreby posúdenia účelnosti a udržateľnosti
rozvojových zámerov zameraných na doplnkové služby v cykloturistike.
Spolupráca s odborníkmi z externého prostredia bola nadviazaná aj za účelom prípravy kvalitného projektu
nominácie “stredovekých nástenných malieb na Gemeri a Malohonte” na značku Európske dedičstvo.
Odborné kapacity boli využité na získavanie podkladov do projektu, konzultácie s odborníkmi, prípravy
textov, stretnutia s partnerskými organizáciami v oblasti kultúry, vzdelávania, osvetových aktivít. Stretnutia
sa konali za účelom identifikovania prienikových aktivít, ktoré je možné zaradiť do projektu a ktoré zabezpečia
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zlepšenie prístupnosti, šírenia európskej hodnoty nominovaných lokalít (najmä pre mladú generáciu), práce
s miestnymi obyvateľmi ap. Detaily nominácie a projektu sú uvedené v časti Pracovné skupiny/Gotická cesta.
V rámci zabezpečenia odborných činností RABBSK boli využité i externé odborné kapacity služby sekretára
verejných anonymných súťaží: architektonicko-krajinárskej projektovej súťaže návrhov s názvom „Prírode
blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“ a architektonicko-krajinárskej projektovej súťaže návrhov
s názvom „Areál rekreácie Kaľamárka“.
Vzdelávacie aktivity zabezpečované prostredníctvom RABBSK boli zamerané na zmierňovanie negatívnych
vplyvov koronakrízy prostredníctvom budovania nových pracovných príležitostí v oblasti rozvoja cestovného
ruchu. RABBSK zabezpečila pre členské a partnerské subjekty oblastných organizácií cestovného ruchu série
školení a seminárov na tému:
•

•

Činnosť sprievodcov v cestovnom ruchu (30.6.2020, obec Podhorie, okres Banská Štiavnica).
Semináru sa zúčastnilo cca 20 záujemcov o informácie o činnosti dobrovoľných sprievodcov v CR a o
možnostiach získania certifikátu o sprievodcovskej činnosti.
Formálne náležitosti poskytovania legálneho ubytovania na súkromí (27.7.2020 Horná Lehota, cca 30
účastníkov, 4.9.2020 Lučenec, cca 25 účastníkov)

Oba typy seminárov boli zamerané na prezentovanie možností vykonávania ekonomickej činnosti v
cestovnom ruchu, prostredníctvom ktorej je možné rozvíjať daný región, ako aj vytvárať príjmy z ekonomickej
činnosti. Semináre viedla certifikovaná sprievodkyňa v cestovnom ruchu, zamestnankyňa cestovnej
kancelárie, ktorá sa zameriava aj na poskytovanie ubytovania na súkromí.
Strategické a Koncepčné dokumentácie: Plán udržateľnej mobility (PUM). V spolupráci s kolegami z
jednotlivých odborov BBSK sa odborné kapacity RABBSK podieľajú aj na spracovaní Plánu udržateľnej mobility
BBSK. Pracovné stretnutia sa nesú v upresnení procesov, komunikačnej stratégie, predstavenia pracovných
výstupov, a očakávaní, ako zo strany zadávateľa ale aj dodávateľa. Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou PUM
BBSK, okrem iného, budú návrhy a stanovenie priorít v rozvoji a podpore cyklodopravy a cykloturistiky v
nadväznosti na analytickú časť z ktorej sa vygenerujú konkrétne návrhy. Ku koncu roka by sme mali mať
hotovú celú návrhovú časť.

2.6. DESTINAČNÝ MARKETING podľa marketingového plánu na rok 2020 (realizované cez Krajskú
organizáciu cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus)
Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na marketingovú komunikáciu, PR a prácu s verejnosťou, branding
destinácie a budovanie povedomia o destinačnej značke Za horami Za dolami, budovanie obsahu,
smerovanie marketingových aktivít na cieľové publikum, správu a údržbu web stránky a sociálnych sietí.
Všetky činnosti sú úzko koordinované v spolupráci s OOCR v kraji, financovanie aktivít sa realizuje okrem
vlastných zdrojov KOCR BKT aj prostredníctvom dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Detailné
informácie budú súčasťou Výročnej správy o činnosti KOCR BBKT.
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Podujatia, veľtrhy, výstavy, prezentácie
Medzinárodný veľtrh ITF Slovakiatour. V dňoch 23. – 26.1.2020 sa
Banskobystrický kraj pod strešnou značkou Za horami, za dolami predstavil
ako rozprávková a zážitková destinácia v spoločnej expozícii 8 regiónov
a mesta Banská Bystrica na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu na
Slovensku. Nosnou témou bol svet rozprávok inšpirovaný príbehom
„Pamodaj šťastia lavička“ z dielne Pavla Dobšinského a interaktívne zážitky
reprezentujúce 7 príbehov – hlavných produktových línií kraja ako turistickej
destinácie: akčná zima, nočná obloha, poklady zeme, regionálne, stopy
dejín, tajomné hrady a zážitkové vlaky.

Súčasťou expozície bol aj atraktívny program: prezentácie
jednotlivých regiónov, ochutnávky regionálnych produktov,
sedačková lanovka z Chopku s virtuálnou realitou,
cyklodrezina z Čiernohronskej doliny, model historickej
železničky, lavička šťastia, hudobné a tanečné vystúpenia,
prezentácie remesiel, workshopy a súťaže. Počas podujatia
sme
absolvovali
viacero
rokovaní,
partnerských
a networkingových stretnutí, ktoré priniesli nové podnety na
spoluprácu na zaujímavých projektoch. Prezentáciu
organizačne aj finančne zastrešila KOCR BBKT v spolupráci s členskými OOCR.

Účasť na prezentáciách a podujatiach v roku 2020
výrazne ovplyvnil vírus COVID-19. V roku 2019 sme
prezentovali turistickú ponuku Banskobystrického
kraja pod značkou ZA HORAMI, ZA DOLAMI na viac
ako 40-tich podujatiach. Na niektorých sme boli s
atraktívnou expozíciou, ktorá pozostávala z
takzvaných „almár“. Na niektorých bola prezentácia
riešená v menšom rozsahu vďaka nafukovaciehomu
stanu, ktorý sme nadobudli rovnako ako almary
minulý rok.
Tento rok sme sa zúčastnili v zime na outdoorových podujatiach, väčšinou išlo o podujatie so stabilným
miestom v kalendári podujatí, ako je Big Air v Kremnici, Biela stopa na Skalke, Medzinárodné krňačkové
preteky na Chopku – Juhu. Podporili sme aj podujatie Ľadolezenie na Skalke a Volejbal na snehu na
Donovaloch. Od nástupu ochorenia COVID-19 na jar bola väčšina podujatí, na ktorých sme sa prezentovali v
roku 2019, zrušených. Koncom letnej sezóny sme sa s destinačnou značkou ZA HORAMI, ZA DOLAMI vybrali
aspoň k vybraných vodným plochám v kraji - Letná roadshow Za horami Za dolami.
Navštívili sme vodné plochy: tajch Klinger v regióne Banská Štiavnica, Tajch v Novej Bani v regióne Gron, v
Holidayparku Kováčová v regióne Stredné Slovensko, pri nádrži Teplý vrch v regióne Gemer, a pri nádrži
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Ľuboreč v regióne Novohrad. Na jeseň sme podporili a aktívne sa zúčastnili aj na cyklistickom podujatí Okolo
Slovenska).

Krajská Gruntovačka
Gruntovačka v Banskobystrickom kraji má dvakrát ročne stabilné miesto
v kalendári podujatí v kraji. Na jar sa koná v apríli pri príležitosti Dňa
Zeme, na jeseň pri príležitosti svetového upratovacieho dňa v septembri.
Tieto symbolické dni nás už tretím rokom inšpirujú k tomu, aby sme
upratali pred turistickou sezónou a po turistickej sezóne.
Jarná gruntovačka bola vzhľadom na aktuálnu situáciu individuálna. To
znamená, že sme spolu s OOCR najmä prostredníctvom sociálnych sietí
ľudí vyzývali, aby išli zodpovedne do prírody, spravili niečo pre svoje
zdravie a zároveň odniesli nájdené odpadky.
Komunikácia individuálnej gruntovačky bola zatraktívnená tým, že OOCR
v kraji sa vzájomne vyzývali, kto vyzbiera viac odpadu. Spoločnými silami
sme dosiahli čulý život na facebookových profiloch OOCR a na Za horami,
za dolami. Vďaka tomu sme napriek tomu, že sme boli izolovaní doma, dokázali tému gruntovačky zachovať
aj v takom nepriaznivom období.
Jesenná gruntovačka už prebehla spoločne, ale stále s prihliadaním na bezpečnosť. Dôsledkom bolo, že na
jednom upratovacom mieste sa nezúčastnilo viac tried, ale len kolektív, ktorý spolu bežne trávi čas. Napriek
tomu sa nám do jesennej grutnovačky zapojilo takmer 470 účastníkov z radov žiakov a študentov z 11 škôl,
ale aj dobrovoľníci. Spolu vyčistili viac ako 70 kilometrov turistických chodníkov a okolia v 10-tich turistických
lokalitách a vyzbierali viac ako 3 tony odpadu.
Cieľom projektu Gruntovačka nie je len upratanie turistami vyhľadávaných lokalít, ale aj osveta v radoch detí
a mládeže. Práve ich prístup a postoj k životnému prostrediu bude kľúčový pre ďalšie smerovanie envirotémy a celkovo dopadov človeka a jeho činnosti na našu planétu.

Kampane
Akčná zima 2019/2020
Nosnou témou zimnej sezóny v kraji Za horami za dolami je Akčná zima (informácie uvedené v časti “Pracovné
skupiny”). Marketingovo bol slávnostný úvod zimnej ski bus sezóny zahájený 4.1.2020, jazdou predsedu BBSK
spolu so županom Novohradskej župy na Novohradskom skibuse z maďarského Šalgotarijánu do 4
podpolianskych zimných stredísk. Za prvý mesiac sme skibusmi prepravili 1200 cestujúcich. Skibusy jazdili
počas víkendov, aktuálny grafikon bol dostupný na web stránke Zahoramizadolami.sk, ako aj na stránkach
partnerských OOCR. Tému sme aktívne komunikovali v samostatnej sekcii “akčná zima” na web stránke, ako
aj prostredníctvom sociálnych sietí.
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Zaži v kraji Za horami, za dolami_ Natočené doma
Na jar sme reagujúc na okolnosti, ktoré priniesol vírus
COVID-19 vyšli s kampaňou, ktorá pozostávala z 20-tich
„doma natočených“ videí. Hlavnými protagonistami
v týchto krátkych videách boli samotní poskytovatelia
služieb, ktorí tvoria produkty alebo zážitky predávané
cez krajskú cestovnú kanceláriu (prostredníctvom
destinačného portálu zahoramizadolami.sk). Spolu 20
amatérskych videí bolo verejnosťou veľmi dobre
prijatých práve preto, že sa ľuďom prihovárali
„neobyčajní obyčajní“ ľudia, pre ktorých nie je prirodzené stáť pred kamerou – o to úprimnejšie tieto videá
vyzneli. Kampaň bola aktívna na sociálnej sieti v čase od 28. apríla do 11. júna a celkovo videá mali spolu
131 550 vzhliadnutí.
Cieľom kampane bolo odkomunikovať jedinečné a originálne zážitky, ktoré boli po uvoľnení
protiepidemiologických opatrení pripravené pre návštevníkov Banskobystrického kraja.
Miestni ti poradia najlepšie

Od polovice júla prebiehala kampaň s názvom Miestni ti poradia najlepšie. Ciele kampane boli dva: podporiť
predaj zážitkov, ktoré predáva krajská cestovná kancelária. Druhým cieľom bol rast povedomia
o Banskobystrickom kraji ako turistickej destinácii. Od začiatku projektu Za horami, za dolami sa pracuje
s ambasádormi, cez príbehy a životy ktorých je Banskobystrický kraj prezentovaný ako turistická destinácia.
Tento koncept je zachovaný aj v kampani Miestni ti poradia najlepšie. 8 ambasádorov, ktorých už verejnosť
pozná a zároveň ktorí sami tvoria produkty do krajskej cestovnej kancelárie, pozývalo cez rôzne nosiče
a kanály na web zahoramizadolami.sk. Do tohto webu bol pred letom integrovaný inovatívny systém chatbot,
ktorý riadeným rozhovorom zistil preferencie návštevníka na spôsob trávenia voľného času v konkrétnom
regióne a na základe toho mu ponúkol vhodný produkt cestovnej kancelárie.
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Chatbot umožnil získať cenné dáta o správaní a preferenciách návštevníkov webu zahoramizadolami.sk.
Okrem toho využitie tohto nástroja v práci so zákazníkom poslúžilo ako zaujímavý komunikačný moment,
vďaka ktorému sa informácie o kampani dostali k širokej verejnosti. Kampaň prebiehala od polovice júla do
konca augusta. O efektívnosti kampane svedčia nasledujúce výstupy: nárast počtu denných návštevníkov
webu zahoramizadolami.sk - viac ako 25 krát /v referenčných dňoch podľa obrázku hore zo 104 na 2494/ Na
facebookovom profile ZA HORAMI, ZA DOLAMI sme zvýšili počet fanúšikov z 3916 /15. júla/ na 5 580 /15.
októbra/, čo je zvýšenie o 42 %.
Chatbot bol v prvej fáze integrovaný do webovej stránky zahoramizadolami.sk a oblastných organizácií
cestovného ruchu v kraji. Aktuálne pracujeme na tvorbe obsahu so zimnou témou, pre zimu 2020/21
plánujeme pokračovať v kampani Miestni ti poradia najlepšie. V roku 2021 plánujeme pracovať na rozširovaní

partnerských subjektov, ktoré na svoje weby vložia tento inovatívny marketingový nástroj. Súčasťou
kampane Miestni ti poradia najlepšie bola aj spolupráca s dvomi blogermi, ktorých sleduje spolu 53 tisíc
fanúšikov (Milan bez mapy, Cestuj za menej). Okrem toho sme uverejnili PR články v populárnych online
magazínoch Refresher, Sóda a Interez, Kampaň sme podporili aj outdoorovými nosičmi po celkom Slovensku
(50 billboardov a 24 citylightov). Súčasťou kampane boli aj spoty vysielané v rádiu Jemné, v rádiu Košice a v
rádiu Čas /Morava/. V rádiu Čas a rádiu Košice išli okrem klasických spotov aj hovorené pozvánky cez
pravidelné rubriky – tipy na cestovanie. Poslucháčov sme pozývali na konkrétne zážitky, venovali sme sa
projektom Pohronská hradná cesta, zážitkové vlaky a na sklonku leta sme pozvali na sprevádzané výlety do
divokej prírody. Spolupráca s blogermi sa osvedčila a preto sme počas jesene finančne podporili infocesty
blogerov pre každú jednu OOCR v kraji.
Kampaň Akčná zima 2020/2021
Zimná sezóna 2020/2021 bola intenzívne poznačená vplyvom pandémie a protipandemickými opatreniami.
Hlavnou témou v oblasti cestovného ruchu boli výlety a aktívny oddych v prírode, s rešpektovaním všetkých
aktuálnych protipandemických opatrení. Hlavnou témou kampane bolo bežkovanie v Banskobystrickom kraji,
nakoľko má náš región skvelé a jedinečné prírodné podmienky na túto aktivitu. KOCR promovala takmer 50
rôznych okruhov a trás na bežkovanie dostupných na webstránke zahoramizadolami.sk v sekcii Akčná zima.
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Ide o platformu outdoor active, ktorá ponúka komplexné informácie o daných trasách. Kampaň zahŕňala aj
osvetu širokej verejnosti v podobe zdôrazňovania potreby prispievania úpravcom bežkárskych trás. Súčasťou
kampane bol predaj špeciálnej edície čelenky so siluetou bežkára v kolekcii Za horami za dolami. Výťažok z
predaja čelenky bude po skončení zimnej sezóny prerozdelený medzi úpravcov bežkárskych trás v
Banskobystrickom kraji. Kampaň “Akčná zima v kraji trvá 350 kilometrov” sa realizovala v offline priestore
(billboardy, citylighty), prostredníctvom inzercie v lifestylových magazínoch a online kampane na sociálnej
sieti Facebook.

Práca s médiami
Infocesta pre novinárov 9.-12. júl 2020
V júli sme sa podieľali na infoceste novinárov, ktorú
naplánovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 16
novinárok z popredných slovenských médií a jeden
český novinár navštívili vybrané lokality Žilinského,
Banskobystrického
a Prešovského
kraja.
V Banskobystrickom kraji sme ich hostili spoločne
s OOCR Stredné Slovensko a v rámci obmedzeného
času sme im naplánovali malú ochutnávku zážitkov
v kraji. Navštívili najdlhší visutý most na Slovensku na Skalke, pozorovali nočnú oblohu pri dobrom jedle na
farme Hiadlovských v Slovenskej Ľupči, ochutnali Atkáryho krumpľe v Kremnici. Z tejto infocesty bolo viac
ako 20 mediálnych výstupov a intenzívna komunikácia na sociálnych sieťach.
Medializácie rozvojových zámerov
V roku 2020 sme zatiaľ medializovali 19 ukončených
rozvojových zámerov. Predstavovanie zrealizovaných
projektov sme prispôsobovali aktuálnym obmedzeniam
súvisiacim s COVID-19. Medializácie rozvojových zámerov
zastrešuje po dohode s Rozvojovou agentúrou BBSK Krajská
organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj turizmus.
Medializácia je vnímaná ako efektívny nástroj ako laickej aj
odbornej verejnosti posunúť tri hlavné odkazy: financovaním
rozvojových zámerov cez RA BBSK Banskobystrický
samosprávny kraj podporuje cestovný ruch a regionálny
rozvoj . Druhý odkaz, ktorý medializácie nesú, je význam
existencie oblastných organizácií a krajskej organizácie cestovného ruchu, ktoré dokážu oveľa efektívnejšie
spájať vo svojich regiónoch partnerov s úmyslom dosahovania spoločných cieľov. Tretí odkaz je pozvánka pre
širokú verejnosť, aby navštevovali regióny, v ktorých spoločne aj cez tieto projekty vytvárame priestor pre
rozvoj turizmu. V roku 2020 evidujeme 160 mediálnych výstupov s témou rozvojových zámerov /údaj k 20.
októbru 2020/.
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Zoznam medializovaných rozvojových zámerov podľa regiónov (Linky odkazujú na mediálne výstupy)
REGIÓN GEMER
Sadni na bicykel s rodinou v Hnúšti (27.5. 2020)
Na kolobežkách z Hrádku do Jelšavy (10.6.2020)
Huculská magistrála – stojiská Šopisko (24.6.2020)
Miestne banícke múzeum - Rákošská Baňa (7.7.2020)
Po stopách Maginhradu (26.9.2020)
REGIÓN NOVOHRAD
Železničný domček s expozíciou diel Csontváryho v Haliči
(3.6.2020)
Infocentrum Dolná Strehová (9.7.2020)
REGIÓN STREDNÉ SLOVENSKO
Ferratový svet Kremnica Skalka (15.8.2020)
Kaviareň Zámocká, Zvolenský zámok (30.7.2020)

REGIÓN GRON
Expozície v biskupskom kaštieli (15.7.2020)
Zameranie troch lokalít na Pohronskej Hradnej ceste (1.10.2020)
Záhradný les (6.10.2020)
Prírode blízka blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia
REGIÓN PODPOĽANIE
Škola vyšívania krivou ihlou (5.3.2020)
Esterházyho Cesta skla v Detvianskej Hute (17.6.2020)
REGIÓN BANSKÁ ŠTIAVNICA
Návrat plavárne na Klingeri (30.7.2020)
Obnovenie autobusového spojenia Banská Štiavnica – Bratislava
(2.8.2020)

REGIÓN HOREHRONIE
Náučný chodník Tále

V roku 2020 sme plánovali predstaviť ešte tri rozvojové zámery, dva z nich budeme medializovať na jar 2021
a jeden bude za prítomností malého počtu ľudí predstavený koncom októbra 2020.
Mediálne výstupy a mediálna spolupráca
KOCR Banskobystrický kraj Turizmus systematicky pracuje na dobrých vzťahoch so zástupcami médií. Na
pravidelnej báze sa konajú stretnutia s tlačovým oddelením BBSK, aby sme informovali o plánovaných
aktivitách a PR momentoch v oblasti cestovného ruchu. V témach, ktoré má v gescii Banskobystrický kraj
Turizmus a oblasť cestovného ruchu spadajúca pod RA BBSK, evidujeme v tomto roku zatiaľ vše 340
mediálnych výstupov. Ich rozdelenie podľa dominantných tém zachytáva tabuľka.

Dominantné témy mediálnych výstupov
medializácia rozvojových zámerov
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Ukážky konkrétnych mediálnych výstupov
Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia
Chat bot
Petrivaldského vila
Gotické kostoly na Gemeri a Malohonte sa uchádzajú o značku Európske dedičstvo
Sezóna zážitkových vlakov
Horehronský expres
Skibus z maďarského Šalgotarjánu
Otvorenie regio pultov (december 2019)
2. fáza otvorenia regionálnych pultov
Vyšívanie krivou ihlou
Už piatykrát sme gruntovali Banskobystrický kraj
Tešíme sa aj obrovskej mediálnej odozve viažucej sa k verejnej zbierke zorganizovanej KOCR BBKT v
spolupráci s OOCR Horehronie na záchranu Chamkovej stodoly pri obci Šumiac. Vďaka vyzbieranej sume
(takmer 8 tis. EUR) prostredníctvom portálu Startlab sa podarilo zrealizovať úvodné sanačné práce na stodole
a po zime sa bude pokračovať v jej záchrane.

Web stránka a sociálne siete
Aktivita zahŕňa správu a aktualizáciu obsahu na webe a na profiloch
sociálnych sietí, aktívnu komunikáciu s cieľovým publikom, informácie
o kalendári podujatí v kraji, zdieľanie relevantných tém z iných zdrojov
ap. KOCR BBKT aktívne spravuje web stránku zahoramizadolami.sk a jej
prislúchajúce ďalšie platformy (signál pre turizmus, e shop), Regionálne
pulty (a e shop), samostatné weby pre zážitkové vlaky. Organizácia
aktívne komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook,
Instagram, Youtube ai.), spravujeme profily Za horami, za dolami (FB:
5 593 fanúšikov), Banskobystrický kraj Turizmus (nový FB profil,
zameranie na B2B komunikáciu, 219 fanúšikov), Horehronský expres (FB:
2 320 fanúšikov), Banícky expres (FB: 381 fanúšikov), Zbojnícky expres
(FB:434 fanúšikov), Regionálne pulty (FB: 1 112 fanúšikov) a Pohronská
hradná cesta (FB: 1 428 fanúšikov).
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2.7

REGIONÁLNE PULTY

Vedenie BBSK si uvedomuje potrebu podpory vidieka a siaha po
nástrojoch, ktoré podporia rast kvality života na tomto území.
Takýmto nástrojom je podpora poľnohospodárstva, lokálnej
produkcie a remeselnej výroby.
Jednou z aktivít smerujúcich k tomuto cieľu je projekt „Regionálne
pulty“. Realizátorom projektu Regionálne pulty v spolupráci s
BBSK je Rozvojová agentúra BBSK n.o. v spolupráci s KOCR
Banskobystrický kraj Turizmus.
Projekt je prepojený aj so značkou ZA HORAMI, ZA DOLAMI.

V decembri 2019 bolo slávnostne spustených a medializovaných prvých 6 pilotných regionálnych pultov
v nasledovných lokalitách a strediskách cestovného ruchu: Hotel Tenis Zvolen, Hotel Kochau Kováčová,
Penzión Zlatý Dukát Zvolenská Slatina, Hotely Zerrenpach Osrblie a Látky a TIC Dudince.
V 2.fáze sme plánovali do konca roka 2020 otvoriť 14 pultov a realizáciu tzv. „showroom“ v Banskej Bystrici,
na ktorú bola vypracovaná aj architektonická štúdia. Nakoľko projekt Regionálne pulty bol výrazne
ovplyvnený situáciou COVID-19 a prevádzky, kde sú umiestnené regionálne pulty , boli od marca 2020
uzavreté , rozpočet bol upravený a inštalovali sa pulty na nasledujúcich 6 miestach: v hoteli Termal vo
Vyhniach, v informačnom centre Dolná Strehová, v Penzióne pri studni v Detve, v Stredoslovenskom múzeu
v Banskej Bystrici, v hoteli Hrádok v Jelšave a v Penzióne Tajch pri Žarnovici.
Projekt regionálnych pultov nepriaznivo zasiahla
epidemiologická situácia, ktorá nastala len tri mesiace po
tom, ako sa umiestnili prvé pulty. Negatívne dopady COVID
19 neboli len na projekt regionálnych pultov, ktoré reálne
nemali odbyt, pretože miesta, kde sú umiestnené boli buď
zavreté, alebo fungovali vo veľmi obmedzenom režime.
Zrušením organizovaných podujatí prišli regionálni
výrobcovia o najpodstatnejšiu možnosť predaja svojich
produktov. Preto Rozvojová agentúra BBSK prišla v máji s
virtuálnym pultom. Využitá bola bežne dostupná platforma
sociálnej siete Facebook.
K uvedenému produktovému kanálu pribudol v októbri vlastný funkčný a profesionálny e-shop, ktorý umožní
zapojenie väčšieho počtu producentov so širšou škálou výrobkov, pretože počet produktov na predaj nie je
obmedzený disponibilným priestorom regionálnych pultov. Výhodou je aj možnosť tematického predaja
napr. vianočných balíčkov. Za dva mesiace od spustenia zaznamenal E shop porovnateľné tržby za rok 2020
ako v kamenných prevádzkach.
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Sprievodné marketingové aktivity zabezpečovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) a dôraz sme
dali aj na propagáciu 6 regionálnych značiek:
-

Regionálny produkt Pohronie
Regionálny produkt Horehronie
Regionálny produkt Podpoľanie
Regionálny produkt Hont
Regionálny produkt Gemer-Malohont
Regionálny produkt Novohrad

RABBSK mala v roku 2020 príjmy za služby regionálnych pultov vo výške 7244,55 €

2.8 KRAJSKÁ CESTOVNÁ KANCELÁRIA – BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ TURIZMUS
Cieľom založenia a prevádzkovania krajskej cestovnej kancelárie Banskobystrický kraj Turizmus (CK BBKT) je
dostať novovytvorené produkty/zážitky ku koncovému klientovi a podporiť tak plnenie hlavného cieľa, t. j.
zvýšenie návštevnosti a prenocovaní v kraji.
Od začiatku roka 2020 pracovala cestovná kancelária intenzívne na tom, aby v spolupráci s oblastnými
organizáciami vyzbierala najatraktívnejšie a najzaujímavejšie cestovateľské zážitky zo všetkých ôsmych
regiónov Banskobystrického kraja, a aby sme Slovákom, ktorí zostanú dovolenkovať toto leto doma, ponúkli
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čo najkomplexnejšiu alternatívu a motiváciu stráviť letnú dovolenku práve v kraji zážitkov - v kraji Za horami,
za dolami.
Od januára do októbra 2020 ponúkla CK BBKT prostredníctvom oficiálneho destinačného portálu
Banskobystrického kraja (www.zahoramizadolami.sk) na predaj 57 jedinečných a originálnych zážitkov, ktoré
svojím obsahom reprezentujú produktové línie typické pre náš kraj: (1) akčná zima, (2) akčné leto, (3) konské
putovanie (4) nočná obloha, (5) poklady zeme, (6) regionálne, (7) stopy dejín, (8) tajomné hrady, (9) zážitkové
vlaky, (10) živá príroda.
Pandemická situácia COVID-19 mierne pozmenila plány a na situáciu sme reagovali ponukou viacdenných
výletov alebo pobytov na Slovensku, na málo frekventovaných miestach, v spojení s prírodou. Ponuka sa tak
rozšírila o 6 pobytových balíkov v regiónoch Horehronie a Podpoľanie.
Na dizajne nových produktov, ich administratívnej príprave ako aj spustení predaja CK BBKT sme aktívne
spolupracovali so siedmimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu, lokálnymi podnikateľmi a
producentmi, občianskymi združeniami a ďalšími partnermi. V oblasti B2B (business to business) cestovná
kancelária ďalej úspešne rozbehla spoluprácu s najväčším slovenským cestovateľským portálom
Pelicantravel.com s.r.o., ktorú naše zážitky zaujali natoľko, že ich zaradila do svojej ponuky. Nadviazali sme
spolupráciu aj v oblasti prírodného turizmu s cestovnou kanceláriou Foodtour. Od októbra 2020 je v príprave
zimný produkt kraja a spustenie predaja zimných produktových balíčkov a zážitkov.
Neoddeliteľnou súčasťou predaja zážitkov sú cielené a efektívne produktové kampane. V januári 2020 na
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020 uviedla na trh ponuku „Zaži v kraji“ v prvom ucelenom
katalógu zážitkov. S prijatím protiepidemiologických opatrení v mesiacoch marec – apríl 2020 sa realizovala
kampaň “natočené doma” alebo pracovne nazvaná „Virtuálna cestovná kancelária“ vrátane nasadenia
inovatívneho nástroja chatbot (bližšie popísané v časti 2.6. Marketing).

V prvom polroku 2020 si cez online obchod (tzv. e-shop na zážitky) rezervovalo zážitky celkovo 3.964 klientov.
CK BBKT tak zaznamenala obrat v celkovom objeme 40.000 EUR (vrátane produktu zážitkové vlaky).
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O podrobnejších číslach informuje súhrnná tabuľka.
PRODUKTOVÁ LÍNIA
2020
1 TAJOMNÉ
HRADY

2

POPIS
V mesiacoch júl až október sa uskutočnilo 20 komentovaných
prehliadok v 7 lokalitách, ktorých sa zúčastnilo 409 platiacich
klientov. CK BBKT zaznamenala obrat v celkom objeme 2.050
EUR. Do konca roka 2020 plánujeme spustiť pilotný predaj
produktu
komentovaných
prehliadok
na
južných
prihraničných hradoch, konkrétne umožní zažiť inak hrad vo
Fiľakove či zámok v Haliči.
Horehronský expres, Zbojnícky expres, Banícky expres,
Zubačka, KHT - Horehronský expres špeciál, Okruh 34 tunelov.
Zimný adrenalínový zážitok a fyzická aktivita v prírodnom
prostredí.
Letný adrenalínový zážitok a fyzická aktivita v prírodnom
prostredí, ako napríklad splavovanie rieky Ipeľ a Muránka či
skalolezenie na Kaľamárke.

POČET
ZÁŽITKOV
7

POČET
KLIENTOV
409

OBRAT

6

2391

27 000 €

3

ZÁŽITKOVÉ
VLAKY
AKČNÁ ZIMA

4

AKČNÉ LETO

5

STOPY DEJÍN

Obľúbeným produktom letnej sezóny vzhľadom na počet
zakúpených vstupeniek 734 a generovaný obrat 2.532 EUR
boli nočné prehliadky v regióne Stredné Slovensko. V
mesiacoch júl – august 2020 mali účastníci príležitosť nazrieť
okrem Banskej Bystrice aj do histórie mesta Zvolen a
Zvolenského zámku, Kremnice, Hronseka či kláštora v Bzovíku.
Divadelno-šermiarske vystúpenia Rytierov Vir Fortis tak
priblížili verejnosti známe či menej známe udalosti a zaviedli
ich aj na miesta, nie bežne dostupné, ako napríklad do krypty,
bašty či podzemia. Ponuku komentovaných prehliadok
uzatvára aj čiastočne inscenovaná prehliadka po stopách SNP
v Banskej Bystrici – „Začnite s vysťahovaním!“

6

KONSKÉ
PUTOVANIE
ŽIVÁ PRÍRODA

Putovanie k rozjímaniu v sedle kona v malebnej krajine.

pripravujeme

Spoznávanie tajov a ponorenie sa do mystiky prírody.

pripravujeme

8

NOČNÁ
OBLOHA

Nočné putovanie za úkazmi tmavej nočnej oblohy v interiéri
Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom ako
astrozážitok pre deti či komentovaná prehliadka pod holým
nebom na hrade Šášov so sprievodným slovom hvezdárov.

9

REGIONÁLNE

1
0

POKLADY ZEME

7

5 818 €

pripravujeme
3

30

378 €

10

894

3 339 €

4

62

1 584 €

Návrat k ľudovým tradíciám a remeslám, ktorý je podstatou
produktovej línie Regionálne zaujal klientov z rôznych kútov
Slovenska. K najdopytovanejším zážitkom patrili: ochutnávka
vín a syrov pod hviezdami, návšteva u gazdu na
podpolianskych lazoch či remeselné workshopy ako
hrnčiarstvo a vyšívanie krivou ihlou.

18

139

2 051 €

Zvýšený záujem o vychádzky do prírody a pešiu turistiku
podnietil k tvorbe až 13 náučno-vzdelávacích exkurzií so
zameraním na históriu, botaniku, mykológiu, etnológiu a
speleológiu. Stredne náročná túra bola obohatená o odborný
výklad certifikovaného sprievodcu. Okrem pešej turistiky
organizovanej v 5 regiónoch kraja: Gemer, Gron, Horehronie,
Podpoľanie a Stredné Slovensko bol v obľube napríklad
interaktívny workshop s baníckou tematikou či komentovaná
prehliadka mesta zameraná na spoznávanie židovskej histórie.

9

39

379 €

57

3964

SUMAR
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ZÁŽITKOVÉ VLAKY
Vďaka vysokej návštevnosti počas predchádzajúcej sezóny
pokračoval unikátny projekt „Vlakom za zážitkom v
Banskobystrickom kraji“ aj v letnej sezóne 2020. S prípravou
portfólia produktovej línie Zážitkové vlaky začala cestovná
kancelária CK BBKT už v septembri 2019, s predpokladaným
termínom spustenia predaja v druhej polovici marca 2020.
Nepriaznivá pandemická situácia zapríčinila oneskorené
spustenie predaja a obmedzený počet jázd z pôvodného
bohatšieho plánu 28 jázd na 16 skutočne odjazdených.
Zrušili sa plánované piatkové jazdy cielené primárne na
školské výlety. Pozitívom bolo naplnenie zámeru pokračovať v jazdách Horehronského expresu na dvoch už
zabehnutých trasách (Brezno – Zbojská a späť; Brezno – Červená skala – Dedinky/Mlynky a späť) a rozšíriť
produktovú líniu Zážitkové vlaky o minimálne jednu novú trasu s prepojením na turistické atraktivity v ďalších
regiónoch kraja.
V letnej sezóne 2020 boli zážitkové vlaky doplnené o dve nové
trasy do regiónov Gemer, Stredné Slovensko a Banská
Štiavnica. K Horehronskému expresu pribudli Zbojnícky expres
(Brezno - sedlo Zbojská - Tisovec a späť) a Banícky expres
(Zvolen - Banská Štiavnica - Kremnica a späť). Každý z troch
historických expresov absolvoval po tri jazdy. Bonusom
tohtoročnej sezóny boli mimoriadne zážitkové vlaky tzv.
špeciály: Jazda storočnou parnou Zubačkou (spolupráca s OZ
Zubačka) Horehronský expres špeciál (spolupráca s Klubom
historickej techniky KHT pri železničnom depe Zvolen) a Okruh 34 tunelmi so zastávkou na 40. ročníku
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-historický a zároveň
zábavno-náučný program podporil vďaka úspešnému projektu „Herci v zážitkových vlakoch“ v tomto roku aj
Fond na podporu umenia, a to finančnou čiastkou 3.680 EUR (prijímateľ dotácie – OOCR Horehronie).
Spusteniu vôbec prvej nostalgickej jazdy vláčikom predchádzalo zorganizovanie dvoch dobrovoľníckych
upratovacích brigád. Ich zámerom bolo zatraktívniť prostredie železničných staničiek: Polomka, Heľpa,
Červená skala a Tisovec. Vďaka revitalizácii sa podarilo oživiť napríklad exteriér, interiér a historické exponáty
v Múzeu zubačky. Ruku k dielu priložili dobrovoľníci z radov zamestnancov KOCR, RABBSK, OOCR
Horehronie, OOCR Gemer, pracovníci Železníc SR, OZ Zubačka a ostatní priaznivci historických vlakov.
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Historickými vláčikmi s kapacitou od 48 do 143 osôb sa prepravilo 2391
pasažierov 33 bicyklov a 15 kočíkov. Dosiahol sa obrat v celkovom objeme
27.000 EUR. Vypredané vlakové spojenia počas celej sezóny svedčia o veľkej
popularite tohto zážitkového produktu. Pozitívne vnímame najmä to, že
podiel dotovania projektu zážitkových vlakov sa znížil z cca 60% v roku 2019
na 40 % v roku 2020 a historické jazdy si získali toľko priaznivcov, že
k úspešnému predaju sú potrebné len minimálne marketingové náklady.
Nemenej pozitívny je aj fakt, že prevádzkovaním nostalgických jázd
podporujeme občianske združenia, ktoré sa starajú o záchranu historických
súprav a len vďaka nim je ešte možné tieto skvosty vidieť a ukázať
návštevníkom.
Po vzore minulého roka sa v mesiaci november 2020 uskutoční prieskum spokojnosti klientov na novej trase
v regiónoch Stredné Slovensko a Banská Štiavnica. Výsledky tohto online dotazníkového prieskumu budú
zároveň odrazovým mostíkom pre spustenie prípravy a ďalší progres v produktovej línii zážitkových vlakov
2021.

E-SHOP
V septembri 2020 bol spustený vývoj a nasadenie eshopu na predaj suvenírov/merchu„Za horami za dolami“,
ktorý bude umiestnený na destinačnom portáli www.zahoramizadolami.sk a zároveň bude prepojený na
eshop na FCB profile Za horami za dolami. Eshop ponúkne CK BBKT klientom možnosť výberu a kúpy z ponuky
15 druhov tovaru v kategóriách darčeky a suveníry, doplnky, oblečenie a športové potreby.

PAMӒTNÁ BANKOVKA Maximiliána Hella
V súvislosti s produktovou líniou „Nočná obloha“ sme s cieľom
pomôcť Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad
Hronom zabezpečili vydanie pamätnej eurobankovky pri príležitosti
300. výročia narodenie kňaza, matematika, fyzika a významného
svetového astronóma 18. st. Maximiliána Hella. Predaj bol z dôvodu
COVID opatrení realizovaný online formou prostredníctvom
rezervačného systému cestovnej kancelárie BBKT, pričom tá v
spolupráci s pracovníkmi planetária zabezpečila celý proces od
zadania objednávky až po jej vyexpedovanie záujemcom.
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Finančné plnenia v roku 2020
CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ VIDIEKA
Zmluva o dotácii

Rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2020

Nevyčerpané

Koordinačné a projektové práce - Osobné výdavky na 3 pracovníkov na
TPP so zameraním na riadenie rozvoja cestovného ruchu, koordináciu a
sieťovanie partnerov cestovného ruchu v kraji. Operatívny leasing
osobného automobilu (Dacia Duster), mobilný paušál, odvody.

95 135 €

91 599,91 €

3 535,09 €

Udržanie 2 pracovných miest pre každú OOCR Osobné výdavky na 2
pracovné miesta na pracovisku v sídle OOCR na TPP vytvorené v roku 2018
pre 8 destinácií v 7 oblastných organizáciách cestovného ruchu na území
kraja (15 pracovných miest) + osobné výdavky na 7 výkonných riaditeľov v
OOCR na dohody o pracovnej činnosti z dôvodu koordinácie práce pre
destinačných koordinátorov, stravné a cestovné náklady, 15x mesačné
paušály na mobilný telefón.

230 665 €

220 426,86 €

10 238,14 €

Interná schéma podpory pre OOCR - rozvojová poskytovaná formou
členského príspevku RABBSK v OOCR vo výške 37 500 EUR na jednu OOCR,
a to v siedmich OOCR v kraji, pričom predložené projektové zámery OOCR
a jej územných partnerov zohľadňujú 5 strategických priorít cestovného
ruchu kraja:
(1) prioritné produktové línie
(2) regionálne pulty a regionálne značky
(3) pro-návštevnícky orientované kultúrne inštitúcie kraja v destináciách
(4) dopravné prepojenie turistických bodov záujmu vrátane cykloturizmu
(5) sociálne podnikanie v cestovnom ruchu. Poskytnutá pomoc na
rozvojové zámery sa riadi Zásadou hospodárenia s členským príspevkom
RABBSK.

339 300 €

339 300,00 €

0€

Dátové centrum pre cestovný ruch - Zabezpečenie špecializovaného GIS
softvérového vybavenia pre spracovanie a vizualizáciu dát + zber,
spracovanie alebo nákup dát a mapových podkladov; realizácia prieskumov
návštevníckeho správania (zber dát, vyhodnocovanie, fokusové skupiny a
pod.), nákup dát (napr. dáta o pohybe SIM kariet, dáta zo sčitačov alebo
aplikácií na zaznamenávanie pohybu a pod.) pre rozhodovanie.

6 400 €

6 379,20 €

20,80 €

Špecializované analytické a odborné práce - Špecializované analytické a
odborné práce, ktoré nie je z dôvodu ich špecifickej odbornosti možné
realizovať interne, v max. hodinovej sadzbe 25 EUR nasledovného
zamerania:
(1) strategické plánovanie: tvorba a napĺňanie koncepcií, stratégií, metodík
a analýz, akčných plánov, projektových zámerov, štúdií uskutočniteľnosti a
iné;
(2) marketingové plánovanie a marketingový dohľad (destinačný branding,
online komunikácia, regionálne značky a iné);
(3) spracovanie dátových analýz;
(4) zákaznícky orientovaný audit kultúrnych inštitúcií zameraný na zber dát
a vstupov potrebných pre koncepciu reformy kultúrnych inštitúcií;
(5) vedenie odborných workshopov;
(6) odborné vzdelávanie a lektorovanie pre OOCR so zameraním na rozvoj
zručností a zvyšovanie odbornosti a iné.

25 000 €

22 865,22 €

2 134,78 €

Regionálne pulty - Zabezpečenie manažmentu projektu regionálne pulty
1 pracovníkom na TPP a vybavenie nových predajných miest cez regionálne
pulty fyzickými nosičmi. Nákup tovaru pre tie predajné miesta, kde boli
umiestnené pulty v roku 2019, bude zabezpečovaný z obratu získaného
predajom tovaru nakúpeného v roku 2019 a pre nové predajné miesta
čiastočne aj zo zisku vygenerovaného predajom.

45 100 €

44 846,48 €

253,52 €
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Podpora mimoriadnych rozvojových zámerov OOCR Región Banská
Štiavnica a OOCR Stredné Slovensko za Hont - Finančné prostriedky na
podporu jedinečného projektu "Zaľúbená Štiavnica", ktorý presahuje
hranice regiónu a je ústrednou témou letnej turistickej sezóny 2020.
Druhým rozvojovým zámerom bola záchrana UNESCO dedičstva banských
jarkov, ktoré napájajú banské tajchy. Projekt za región Hont bola podpora
autobusovej linky medzi destináciou Krupinsko a Hlavné mesto SR.
V projektoch prebiehajú zmeny z dôvodu pandémie (predĺženie/krátenie
zdrojov a budú vysporiadané v roku 2021)
Zabezpečenie Katalógu prvkov hradného mobiliáru v štádiu projektovej
(výrobnej) dokumentácie - V zmysle architektonicko - krajinárskej súťaže,
ktorá bola úspešne zrealizovaná z prostriedkov členského príspevku
RABBSK v OOCR Región Gron je spracovaný Katalóg prvkov hradného
mobiliáru vrátane technických výkresov a rozpočtu pre každý prvok
umiestnený na pešej alebo vodnej trase. Jedná sa najmä o hradné lokality
Pohronskej hradnej cesty. Využiteľnosť tohto katalógu presahuje hranice
destinácie Gron a je možné ho brať ako celokrajský.
Celkom

25 000 €

25 000 €

0€

10 000 €

10 000 €

0€

Schválený
rozpočet
772 900 €

Čerpanie

Prebytok

760 417,67 €

16 182,33 €
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Rozvojový program 3
Sociálna ekonomika
Od 1. mája 2018 je v platnosti nová zákonná úprava – zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch, ktorý má napomôcť riešeniu dlhodobej nezamestnanosti nízko kvalifikovanej
pracovnej sily a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce. BBSK
prostredníctvom RABBSK, n.o. si stanovila za cieľ byť aktívnym subjektom na medzitrhu práce a zriadila
vlastné subjekty v oblasti sociálnej ekonomiky.

3.1 Krajský stavebný sociálny podnik Rozvojové služby BBSK s.r.o. registrovaný sociálny podnik v Brezne
Odo dňa zriadenia sociálny podnik zamestnal spolu 45 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 1 osobu na
dohodu, a to na pracovných pozíciách stavebný robotník, majster stavebnej činnosti, office manager, odborný
garant a asistentka konateľa. Z celkového počtu zamestnaných bolo 14 osôb znevýhodnených a a 8 osôb
zraniteľných.
Zamestnaných bolo roku 2020 22 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, z ktorých je 6 osôb
znevýhodnených a 1 osoba pracuje na dohodu.
V prvej polovici roku 2020 došlo u sociálneho podniku k zmene obchodného mena, keďže táto povinnosť
vyplýva pre registrované sociálne podniky priamo zo zákona o sociálnej ekonomike. Novým obchodným
menom je: Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik. O tejto skutočnosti bol informovaný
aj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.
Sociálny podnik aj naďalej pôsobí na území celého banskobystrického kraja a tak ako doposiaľ, v prevažnej
miere vykonáva stavebné práce a rekonštrukcie na budovách a objektoch vo vlastníctve alebo v správe
Banskobystrického samosprávneho kraja.
V roku 2020 sociálny podnik zrealizoval tieto zákazky:
Slovenský zväz Biatlonu
Pink park
PRESCOP s.r.o.
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb SENIUM,
Banská Bystrica
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb SENIUM,
Banská Bystrica
SPŠ Jozefa Murgaša,
Banská Bystrica
Stredná športová škola,
Banská Bystrica
Domov Márie
Banská Štiavnica
SPŠ Jozefa Murgaša,
Banská Bystrica
Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša

práce podľa objednávky
Práce podľa objednávky
Výkopové práce na poruchu káblového vedenia v
DETVE
Oprava dlažby v priestoroch jedálne podľa cenovej
ponuky
Maliarske práce podľa cenovej ponuky

1 458,00 €
594,00 €
445,50 €
12 770,22 €

598,88 €

TELOCVIČŇA – rekonštrukcia hygienických zariadení

42.000,00 €

Oprava a maľovanie priestorov športovej haly a
budovy školy
Oprava WC

41.394,46 €

TELOCVIČŇA – rekonštrukcia hygienických zariadení
– sanácia havarijného stavu
Rekonštrukcia sociálnych zariadení – oddelenie D

64.679,81 €
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Stredná športová škola,
Banská Bystrica
DD a DSS SENIUM,
Banská Bystrica
Špecializované zariadenie Tereza,
Hronec
Stredná športová škola,
Banská Bystrica
Verejná knižnica M. Kováča,
Banská Bystrica
SPŠ Jozefa Murgaša,
Banská Bystrica
SPŠ Jozefa Murgaša,
Banská Bystrica
Knižnica Mateja Hrebendu,
Rimavská Sobota
Domov
sociálnych
služieb
Pohorelská Maša
Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
Domov sociálnych služieb
Kremnica
Stredná odborná škola,
Banská Bystrica
Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
Internát Havranské,
Banská Bystrica
Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Oprava a maľovanie priestorov šatní a tried v
budove školy
Rekonštrukcia podkrovia a strechy v stredisku
PRAMEŇ
Náter a oprava fasády

19.775,39 €
437. 868, 98 €

Oprava a maľovanie priestorov tried v budove školy

24 151,35 €

Rekonštrukcia dolných priestorov - bývalá práčovňa
DSS SENIUM
Rekonštrukcia šatní v SO 104 – 2. ETAPA

52. 563,86 €

Rekonštrukcia sociálnych zariadení – E1 – 1 Etapa –
Blok A2
Zateplenie stropu objektu

114.955,29 €

24.164,58 €

34.085,18 €

64.183,50 €

Rekonštrukcia kúpelne na oddelení D

19.793,34 €

Vybudovanie bezpodnetovej miestnosti

14.638,94 €

Oprava severnej časti fasády na budove + fasády z
vnútornej strany budovy
SOŠ Pod Bánošom - rekonštrukcia prístupovej cesty

5.746,51 €
12.354,67 €

Bezbariérovosť sociálnych zariadení - oddelenie D

34.421,92 €

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena
stupačiek
Cyklostátia Lučenec

36.696,31 €
9.654,70 €

SPOLU ZÁKAZKY V OBJEME: 1.095.504,16 €

3.2 Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"
Agro-drevinový sociálny podnik v Rovňanoch zriadil Banskobystrický samosprávny kraj v polovici minulého
roka 2019 . Hlavným cieľom je získavanie pracovných návykov, zvyšovanie zručností dlhodobo
nezamestnaných a ich postupné zaradenie na trh práce.
Od svojho vzniku zamestnáva 10 zamestnancov z toho sú šiesti dlhodobo nezamestnaní, jeden zdravotne
znevýhodnený a jeden mentor. Hlavnou úlohou mentora je poskytovanie pomoci znevýhodneným
pracovníkom sociálneho podniku. Do piatich rokov je cieľom dať prácu 20 až 25 ľudom.
Sociálny podnik je orientovaný na agro - drevinový ekosystém s chovom včiel. Tento model chce kraj rozšíriť
aj do ďalších menej rozvinutých okresov Lučenec a Veľký Krtíš. Od 10.08.2019 je sídlom krajského sociálneho
podniku obec Rovňany v okrese Poltár, ktorý bol podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých
okresov. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Poltár k 30.09.2020 bola 13,63 %, pričom priemer
v Banskobystrickom kraji bol 9,79 %.
Sociálny podnik po založení požiadal o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny, po jeho priznaní 1.11.2019 automaticky získal prístup k investičnej pomoci,
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kompenzačnej pomoci a pomoci na podporu dopytu. Keďže sídlo sociálneho podniku je v okrese Poltár, ktorý
je najmenej rozvinutým okresom, výška pomoci je v najvyššom pásme.
Keďže sa jedná o prvý agro – drevinový ekosystém na Slovensku, boli oslovené organizácie, ktoré odborne
zastrešujú pestovateľskú činnosť. Národné lesnícke centrum odborne zastrešuje pestovanie drevín, Stredná
odborná škola Želovce sa stala odborným garantom pre ovocinárstvo, Spojená škola Poltár odborne
zastrešuje pestovanie zeleniny, Stredná odborná škola Bánoš bude odborne garantovať chov včiel. Spojí sa
pri tom ekologické poľnohospodárstvo, pestovanie lesa a chov včiel so študijno-výcvikovým pracoviskom –
možnosťou praxe pre študentov. Nemenej dôležitá bude nadviazaná spolupráca so Slovenskou agentúrou
životného prostredia.
BBSK vložila do spoločnosti Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. v roku 2019 jednorazový vklad 74.000,EUR, z toho 30.000,- EUR ako základné imanie a vo výške 44.000,- EUR vytvára kapitálový fond z príspevku
spoločníka (t.j. BBSK) pri vzniku spoločnosti. Prostriedky kapitálového fondu sa využijú na preklenovacie
obdobie ako disponibilné zdroje na úhradu prevádzkových nákladov, do doby kým si spoločnosť neakumuluje
dostatočné zdroje z vlastnej činnosti. Najneskôr do piatich rokov od začiatku činnosti podniku budú
prostriedky kapitálového fondu rozdelené spoločníkovi (t.j. BBSK) v sume 44.000,- EUR a následne vrátené
do rozpočtu BBSK, alebo na základe rozhodnutia jediného spoločníka (t.j. BBSK) investované na projekty
verejnoprospešného významu. Zároveň v rámci úvodných investícií, ktoré boli potrebné na úspešný štart
fungovania sociálneho podniku bolo potrebné, aby Stredná odborná škola Želovce investovala do fóliovníka,
v ktorom bude predpestovávať priesady pre sociálny podnik, v sume 18.000,- EUR a Spojená škola Poltár
investovala do vybetónovania podlahy existujúceho skladového priestoru 8.000,- EUR.
V prvej polovici roku 2020 došlo u sociálneho podniku k zmene obchodného mena, keďže táto povinnosť
vyplýva pre registrované sociálne podniky priamo zo zákona o sociálnej ekonomike. Novým obchodným
menom je: Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik". O tejto skutočnosti bol
informovaný aj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.
Zamestnanci sociálneho podniku začali v júli 2020 so zberom prvej úrody cesnaku. Plodinu vysadili
zamestnanci agro-drevinového sociálneho podniku v Rovňanoch v novembri minulého roka na približne 0,8
hektára. Na Slovensku sa dopestuje približne iba tretina celoročnej spotreby cesnaku, väčšina sa dováža zo
zahraničia. Preto sme sa v rámci sociálneho podniku rozhodli práve pre ekologické pestovanie tejto plodiny.
Našou snahou je dodávať kvalitne a zdravé potraviny do našich školských zariadení a domovov sociálnych
služieb.
Okrem cesnaku sa zamestnanci starajú aj o ovocný sad. Sad vznikol ešte v roku 1950 a jeho súčasťou bolo
približne 1300 stromov. Zamestnanci tu začali spolu s odborníkmi koncom minulého a začiatkom tohto roka
s omladzovacím rezom, ktorý bol pre obnovu stromov nevyhnutný. Okrem orezových prác sa plánuje vysadiť
na prelome októbra a novembra aj ďalších 560 stromov.
Pôjde o jablone a hrušky s pôvodnými odrodami. Keďže sa sad nachádza v blízkosti lesa, bude potrebné mladé
stromy chrániť pred divou zverou. Z toho dôvodu v októbri pribudlo v okolí sadu lesnícke pletivo. V ďalšom
roku plánuje sociálny podnik spustiť chov včiel a výsadbu malín.
Agro-drevinový sociálny podnik je životaschopný projekt a začína sa pomaly rozširovať čo do počtu
zamestnancov aj do počtu obrábaných plodín. Do tohto projektu sme išli okrem iného aj s tým, že chceme
opäť zatraktívniť poľnohospodárstvo pre mladých ľudí. Aj nedávna korona kríza nám ukázala, že potravinová
sebestačnosť je dôležitá téma.
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3.3

Agentúra práce BBSK, n.o. v Lučenci

Nemenej dôležitou súčasťou sociálnej ekonomiky je aj Agentúra práce BBSK, kde BBSK spolupracuje s
neziskovou organizáciou Človek v ohrození. Je to veľký krok vpred, čo sa týka inovácií zamestnávania
dlhodobo nezamestnaných občanov v našom kraji. Hlavnou náplňou Agentúry práce BBSK je príprava
znevýhodnených registrovaných aj neregistrovaných uchádzačov na trhu práce (resp. dlhodobo
nezamestnaných a sociálne vylúčených) a prepájanie týchto uchádzačov s potencionálnymi zamestnávateľmi
v regióne. Zároveň sa agentúra aktívne zapája do vzdelávania zamestnávateľov a tomu ako pracovať s
rôznymi typmi zamestnancov.
Na začiatku realizácie agentúry vložil Banskobystrický samosprávny kraj do agentúry jednorazový vklad vo
výške 100.000,- EUR. Tieto financie sú využité na pokrytie nákladov na rozbeh agentúry v prvom roku. V
ďalšom období by si mala agentúra na svoje fungovanie zarobiť svojou činnosťou, a to hlavne zamestnávaním
dlhodobo nezamestnaných ľudí a prideľovaním týchto zamestnancov k existujúcim zamestnávateľom v rámci
kraja. V ďalších rokoch je predpokladaný nárast príjmu aj z dôvodu rozšírenia agentúry a prípadný zisk
agentúry by bolo možné využiť na verejnoprospešný účel v rámci kraja.
Najvýznamnejším prínosom projektu je jeho pozitívny vplyv na spoločnosť – zvýšenie zamestnanosti
dlhodobo nezamestnaných, zlepšenie ich pracovných zručností a pracovných návykov, zlepšenie úrovne ich
bývania a kvality ich života. Kvantifikovať ho možno merateľnými kritériami spoločenského dopadu.
Od januára 2020 realizujú pracovné poradkyne aktívny nábor klientov vo vylúčených lokalitách v Lučenci. Na
základe referencií klientov a odporúčaní komunitných centier a Úradu práce si nás už klienti vyhľadávajú sami,
klienti sú nielen Rómovia ale aj majorita z okresu Lučenec a Poltár.
Aktuálne evidujeme v systéme 107 klientov s ktorými aktívne pracujeme podľa ich individuálnych potrieb.
Pripravujeme ich na zamestnávanie, oddlžujeme ich pred nástupom do práce, vyhľadávame a
sprostredkujeme im zamestnanie a podporu im poskytujeme aj po
nástupe do práce. Budujeme aj databázu klientov, s ktorými budeme v agentúre aktívne pracovať,
momentálne evidujeme vyše 700 klientov z celého BBSK.
Priamo a prostredníctvom intervencií sa Agentúre podarilo od začiatku roka 2020 zamestnať 49 klientov.
Počas prvej vlny pandémie sme naďalej dištančne pracovali s klientmi a pomáhali sme pri vyhľadávaní a
koordinácií dočasných zamestnancov na výpomoc v novovzniknutých karanténnych centrách v lokalitách
Lučenec, Fiľakovo, Banská Bystrica a Brezno, kde sa prostredníctvom našej Agentúry zamestnalo 24 ľudí.
Počas druhej vlny sme pripravení aktívne vyhľadávať výpomoc do Domovov sociálnych služieb v celom
regióne
Od založenia agentúry oslovila koordinátorka zamestnávania viac ako 150 zamestnávateľov v celom regióne
BBSK ale aj v iných lokalitách Slovenska. Bezplatné sprostredkovanie zamestnancov ponúkame najmä
Domovom sociálnych služieb v celom regióne ako aj menším firmám a individuálnym podnikateľom ktorí síce
majú záujem o sprostredkovanie uchádzačov zo skupiny dlhodobo nezamestnaných ale veľmi ťažko hľadajú
prostriedky na financovanie sprostredkovania za úhradu.
Obciam, mestám ako aj zamestnávateľom zároveň ponúkame službu – dezinfekciu vonkajších priestorov
hmlovým prístrojom IGEBA TF 35. Prístroj sme v rámci humanitárnej pomoci na mesiac bezplatne zapožičali
mestu Lučenec na zabezpečenie dezinfekcie častí mesta s prítomnosťou MRK, v ktorých je zvýšené riziko
prenosu nákazy.
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Agentúra sa od mesiaca august venuje aj činnosti distribúcie informačných letákov pre obce a mestá v ktorých
prebieha rekonštrukcia/ úprava ciest III. triedy ktoré sú v správe BBSK. Celkovo sa jedná o 29 lokalít
Banskobystrického samosprávneho kraja. Distribúcia letákov je koordinovaná z dvoch lokalít a to z Banskej
Bystrice a z Lučenca kde agentúra na túto činnosť spolu zamestnala 5 klientov.
Začali sme spolupracovať s MÚ Lučenec aj UPSVAR Lučenec, s ktorými pripravujeme programy podpory
zamestnávania znevýhodnených uchádzačov. V partnerstve s organizáciou Človek v ohrození ale aj ďalšími
slovenskými a zahraničnými subjektmi sme podali a naďalej pripravujeme projekty, zamerané na
zamestnávanie a sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.
Aktivity Agentúry práce BBSK boli prezentované na 4 slovenských a medzinárodných konferenciách ako
príklad inovatívneho prístupu k zvyšovaniu zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva.

3.4 Schéma podpory Sociálne podnikanie v BBSK
Oddelenie sociálnej ekonomiky aktívne pomáha samosprávam a tretiemu sektoru a to formou odborného
poradenstva alebo pomocou pri projektových zámeroch, čo je v rámci Slovenska ojedinelé.
Schéma podpory pre sociálne podnikanie si vyžaduje najmä osvetu o Zákone o sociálnej ekonomike a jeho
možnostiach pre samosprávy a podnikateľov na to, aby vzniklo dostatočné portfólio subjektov sociálnej
ekonomiky v kraji. Úloha oddelenia sociálnej ekonomiky je rozdelená na viacero častí. Tá prvá je zabezpečiť
vytváranie pracovných príležitostí pre skupiny uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú problém uplatniť sa na
trhu práce. Prioritná je podpora zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb. Ta druhá je zakladanie
sociálnych podnikov a aktívne poradenstvo ohľadom zakladania sociálnych podnikov. V roku 2020 prebiehali
stretnutia so starostami a zamestnávateľmi, ktorí majú záujem založiť sociálny podnik, alebo už sociálne
podniky majú a chcú sa stať registrovanými integračnými sociálnymi podnikmi. Tieto stretnutia prebiehali
priamo v obciach, mestách, na rôznych fórach, kde sme mali možnosť prezentovať činnosť RABBSK v oblasti
sociálnej ekonomiky, pozitívne príklady dobrej praxe a možnosti podpory BBSK v zamestnávaní
znevýhodnených a zraniteľných osôb. Oddelenie má zavedenú dobrú spoluprácu s Ministerstvom práce
sociálnych vecí a rodiny a preto dokáže efektívne implementovať zákon 112/2018 o sociálnej ekonomike v
Banskobystrickom kraji.
Stretnutia prebehli aj s predstaviteľmi SK8, kde sme získali pozitívnu spätnú väzbu na činnosť, ktorú v rámci
Banskobystrického kraja vykonávame. Treba vyzdvihnúť aj spoluprácu s poslancami a vedením
Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí podporujú zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných
osôb a aj vďaka nim a ich podpore sme už zamestnali desiatky ľudí, najviac spomedzi krajov .My ako kraj
rozhodne podporujeme vznik sociálnych podnikov a vidíme v ňom veľký potenciál, preto vznikla brožúra z
názvom Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji podporíme, poradíme, pomôžeme.
Táto brožúra bola následne zaslaná všetkým starostom v banskobystrickom samosprávnom kraji . Sami sme
zriaďovateľom sociálnych podnikov, poskytujeme tiež administratívnu a legislatívnu podporu pri ich vzniku.
Okrem priamej pomoci dávame sociálnym podnikom priestor na získanie zákaziek a snažíme sa tak
zabezpečiť ich stabilitu, udržateľnosť a rozvoj.
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Finančné plnenia za rok 2020:
SOCIÁLNA EKONOMIKA
Zmluva o dotácii
Koordinačné a projektové práce Osobné a režijné výdavky na 3
zamestnancov na TPP, ktorí ideovo, administratívne a organizačnotechnicky pripravujú založenie nových krajských sociálnych podnikov alebo
ich pobočiek vrátane sieťovania a komunikácie s kľúčovými partnermi
a garantmi v pripravovaných sociálnych podnikoch, koordinujú a poskytujú
metodickú podporu existujúcim krajským sociálnym podnikom, sieťujú sa s
partnermi v oblasti sociálnej ekonomiky, pripravujú a realizujú školenia v
oblasti sociálnej ekonomiky so zameraním na praktickú pomoc
samosprávam a potenciálnym partnerom (firmy, neziskové organizácie,
atď.) pri zakladaní sociálnych podnikov. Operatívny leasing jedného
automobilu, cestovné náklady, mobil (paušal) a propagácia sociálnych
podnikov.
Celkom

Rozpočet
85 000,00 €

Schválený
rozpočet
85 000 €
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Čerpanie
k 31.12.2020

Nevyčerpané

81 686,24 €

3 313,76 €

Čerpanie

Prebytok

81 686,24 €

3 313,76 €
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Rozvojový program 4
Školstvo a zamestnanosť
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 BBSK zvýšiť počet žiakov v duálnom vzdelávaní na 500, čo zníži
nezamestnanosť absolventov stredných škôl.
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

Podpora duálneho vzdelávania a kariérneho poradenstva

Potreba posilniť kariérne poradenstvo v školskom systéme cez zavedenie Regionálnych centier kariéry
vyplynula z analýz súčasného stavu kariérneho poradenstva a situácie na trhu práce v BBSK. Na základe
výsledkov analýz z už dostupných dát a príkladov dobrej praxe, sme ďalšie dôležité informácie získali formou
dotazníkových prieskumov medzi výchovnými/kariérnymi poradcami a taktiež medzi študentmi stredných
škôl. Názor z radov ďalších zainteresovaných subjektov, akými sú napr. zástupcovia zamestnávateľov,
ÚPSVaR, zástupcovia neziskových organizácií, či samosprávy sme zozbierali formou stretnutí expertnej
pracovnej skupiny.

Hlavné identifikované výzvy, na ktoré majú svojou činnosťou reagovať regionálne centrá kariéry:
• neefektívna spolupráca a prepojenie základných škôl, rodičov, výchovných/kariérnych poradcov so
strednými školami a zamestnávateľmi
• nesúlad medzi zručnosťami/kvalifikáciou/kompetenciami absolventov škôl a potrebami trhu práce
• pokles záujmu o štúdium na stredných odborných školách a nedostatočný rozvoj duálneho vzdelávania
• nedostatočná podpora existujúcich výchovných/kariérnych poradcov na školách

RCK budú vykonávať hlavne nasledovné činnosti:
• Primárnym cieľom činnosti pracovníkov v centre bude sledovať nové trendy, vznik nových odborov,
celkové dianie na stredných školách v rámci svojho regiónu (aj v kontexte celokrajskej situácie) a následne
informovať ZŠ, žiakov ZŠ a ich rodičov, stredné školy a vysoké školy. V rámci podpory a rozvoja odbornosti
kariérneho poradenstva budú organizovať špecifické aktivity a podujatia. Zároveň budú metodicky
podporovať a kontinuálne vzdelávať kariérnych/výchovných poradcov na školách a zabezpečovať
poradenstvo v danej problematike.
• Ďalšou dôležitou činnosťou bude sledovať potreby zamestnávateľov (stretnutia priamo s firmami) a všetky
tieto informácie v prehľadnej a ucelenej podobe odovzdávať smerom ku kariérnym/výchovným poradcom
na školách, riaditeľom škôl, študentom a rodičom, t.j. prepájanie vzdelávania a trhu práce formou
poskytovania ucelených informácií o trendoch trhu práce smerom do škôl. Zbieranie informácií sa bude týkať
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aj návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov, ujasnení možností týchto
úprav v rámci školského systému a následné zjednotenie aktivít pre implementáciu týchto návrhov.
Prvé pilotné Regionálne centrum kariéry bolo v mesiaci september zriadené vo Zvolene.
Keďže RABBSK na projekt kariérnych centier získala grant 850 000 EUR od Nadácie Velux Foundations, plánuje
aj za pomoci týchto financií postupne otvoriť ďalších 5 regionálnych kariérnych centier v iných okresoch kraja,
v úzkej spolupráci s pripravovaným projektom cez aktivitu Dobiehajúce regióny. Cieľom centier je spojiť dva
svety, ktoré sa v praxi častokrát míňajú: svet zamestnávateľov 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 kariérnym/výchovným poradcom na školách,
riaditeľom ZŠ a SŠ, študentom a rodičom,
Zbierajú návrhy od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov na SŠ, zisťujú
možnosti týchto úprav v rámci školského systému
Sledujú nové trendy, smery a prístupy na stredných školách 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 spolupráci s CPPPaP, Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov,
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a ďalšími spolupracujúcimi subjektmi.

4.2 Banskobystrická malá školská reforma
V projekte Banskobystrická malá školská reforma, financovanom RABBSK, sa na 17 školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti BBSK vyučujú voliteľné predmety Informatika - programovanie aplikácie pre Android a Biológia analýza DNA odborníkmi z praxe metódou eduScrum. Pri tejto metóde sa učiteľ mení na kouča a sprevádza
žiakov procesom 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 práca, či schopnosť
prezentovať. 30 % výučby predmetu Biológia prebieha v certifikovanom laboratóriu a študenti tak majú
možnosť pracovať v profesionálnych podmienkach.
V školskom roku 2018/2019 predmet Informatika absolvovalo 224 žiakov na 13 gymnáziách a 2 stredných
odborných školách. Predmet Biológia absolvovalo 249 žiakov na 13 gymnáziách.
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V školskom roku 2019/2020 projekt pokračoval v predmete Informatika na 16 školách (4 školy otvorili
predmet Informatika v 2 triedach) a predmet Biológia na 9 školách. Trvanie projektu sa na dvoch školách
presunulo na školský rok 2020/2021 kvôli opatreniam súvisiacim s ochorením covid-19. Tieto dve školy mali
výučbu naplánovanú blokovou formou v druhom polroku, a preto nebolo možné výučbu dokončiť.

4.3

Rozbehni sa a zostaň v kraji!

Od novembra 2018 prebieha projekt prioritne pre študentov krajských stredných škôl s názvom Rozbehni sa
a zostaň v kraji!. Projekt je zameraný na zvýšenie podnikavosti mladých ľudí a realizujeme ho v spolupráci
s platformou Rozbehni sa! Academy.
Projekt Rozbehni sa a zostaň v kraji sme oproti školskému roku 2018/2019 v školskom roku 2019/2020
sprístupnili aj študentom vysokých škôl v našom kraji. Toto rozšírenie spôsobilo aj väčší záber projektu. S
výhodami podnikania oboznámilo 1856 študentov, 281 mladých ľudí sa prihlásilo na stránke rozbehnisa.sk.
So svojim podnikateľským nápadom sa prihlásilo 46 skupín mladých ľudí a akcelerovaných bolo 13 z nich.
Štyrom skupinám mladých ľudí sa poskytla plná podpora, čo znamená, že dostali plnú verziu videokurzu,
skupinové konzultácie, individuálny mentoring, pomoc pri vytváraní web stránky, 100 € na rozbehnutie
svojho podnikania a individuálneho mentora z praxe. Zvyšných 9 skupín mladých ľudí dostalo čiastkovú
podporu, v rámci ktorej dostali podporný servis ako skupiny s plnou podporou okrem 100 € na rozbeh,
individuálny mentoring a individuálneho mentora.
Na záverečnej konferencii bolo odprezentovaných 5 najúspešnejších z nich. Konferencia sa konala v júny v
priestoroch Úradu BBSK, bez divákov vzhľadom na prebiehajúcu situáciu s ochorením COVID-19. Naďalej sa
snažíme rozbehnutým nápadom pomáhať a vieme, že mnoho z nich už prijalo a zrealizovalo svoje prvé
objednávky.

Od novembra 2020 pripravujeme v projekte Rozbehni sa a zostaň v kraji inovácie, ako uchádzačom uľahčiť
pôsobenie v projekte vzhľadom na vzniknutú situáciu. Vznikne večerná škola, ktorá sa bude realizovať čisto
online formou a bude prebiehať vo večerných hodinách.

4.4

Projekt je zmena

Vzdelávací program Projekt je zmena realizujeme ho v spolupráci s Iuventou – Slovenský inštitút mládeže.
Jeho hlavným cieľom je zlepšiť projektové zručnosti mladých ľudí a zároveň podporiť realizáciu malých
verejnoprospešných projektov v regióne. Na prvom víkendovom vzdelávaní sa účastníci učia, ako naplánovať
a napísať projekt. Následne svoj projekt v praxi zrealizujú s finančným príspevkom 150 €, kde sa však môžu
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viacerí spojiť a zrealizovať projekt až do výšky 600 €. Na druhom víkendovom vzdelávaní sa účastníci naučia
svoj projekt správne vyúčtovať a odprezentovať jeho výsledky.
V roku 2020 sa vzdelávania Projekt je zmena zúčastnilo 55 účastníkov. Počet účastníkov klesol kvôli
obmedzeniam súvisiacich s pandémiou COVID-19. Uskutočnených bolo 16 väčších projektov (pospájaní
účastníci do jedného tímu).

4.5

Školy za demokraciu
Projekt Školy za demokraciu je zameraný na prevenciu
radikalizácie mládeže, redukciu stereotypov a predsudkov,
rozvíjanie žiakov v oblasti kritického myslenia, osvojenie si
poznatkov v oblasti ľudských práv a zvýšenie záujmu o
aktívne občianstvo a participáciu. Projekt je na školách
realizovaný formou workshopov. U žiakov je na začiatku a
na konci projektu robené meranie, na základe ktorého sa po
skončení projektu vyhodnocuje úspešnosť a dopad projektu
na žiaka. Projekt pre nás zastrešuje organizácia CKO –
Centrum komunitného organizovania.

V školskom roku 2018/2019 bol projekt Školy za demokraciu bezplatne poskytnutý 8 stredným školám
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK výdavky na realizáciu projektu na týchto školách uhradil BBSK.
V školskom roku 2019/2020 sa v projekte pokračuje na 10 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK.

4.6 Show your talent (Ukáž tvoj talent)
Projekt na podporu hľadania talentu u žiakov vznikol na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene,
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a pani riaditeľka Trnková bola jedna zo zakladateľov myšlienky
Show your talent.
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Mladí ľudia často nevedia, ktoré sú ich silné stránky. Na čo sa zamerať a nevedia povedať čo ich baví. Žiaci v
škole musia dosahovať dobré výsledky vo všetkých predmetoch a preto sa nemajú čas zamerať na svoje silné
stránky. Program Show your talent pomáha mladým ľuďom objaviť svoj talent.
Projekt je jedinečný vo viacerých smeroch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prebieha na celej škole a mení klímu v škole a vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi
pracuje so žiakmi aj učiteľmi (neformálne vzdelávania)
využíva online assesment centrum od Gallupovho inštitútu CliftonStrenght na meranie talentov
(testy, ktoré napomáhajú mladým ľuďom odhaliť ich silné stránky)
účastníkmi na škole sú aj 4 učitelia a učiteľ má svojho osobného mentora
každý študent má svojho osobného mentora
neformálne vzdelávanie žiakov a učiteľov prebieha v rámci vyučovacieho procesu
zapojení sú študenti z rôznych ročníkov a starší žiaci učia a motivujú mladších žiakov
rozvíja kompetenciu učiť sa učiť
na škole vznikne lokálny realizačný team a do teamu sú zapojení aj žiaci
zapojenej škole je poskytnutá metodická príručka projektu

Projekt pilotne prebehol na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene a po úspešnom zvládnutí
prvého ročníka sa k tejto škole pridali ďalšie dve. Aktuálne teda projekt prebieha na Dopravenej do Zvolene,
na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici a na Strednej odbornej škole v Tisovci.
V rámci tohto programu sa v roku 2020 zasiahlo 80 študentov a 20 učiteľov v plnej celoročnej verzii, 250
študentov a 150 učiteľov na jednodňových workshopoch. Záverečná konferencia, ktorá sa mala realizovať
online formou musela byť presunutá, ale plánuje sa uskutočniť do konca roka 2020.

Memorandum o spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
RABBSK aktívne pracuje na rozvoji vedy a techniky v súvislosti s mládežou, či už v oblasti školstva, ale aj v
oblasti voľného času a neformálneho vzdelávania. A preto sme dopomohli k podpisu memoranda medzi BBSK
a AMAVET.
Cieľom vzájomnej spolupráce bude zefektívnenie podmienok a inovácia systematickej práce s mládežou
prostredníctvom neformálneho vzdelávania, výskumu a vývoja v záujme stimulovania potenciálu mládeže
menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. A rovnako tak aj posilnenie multisektorovej spolupráce
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a prehĺbenie informovanosti a porozumenia s cieľom zvýšiť povedomie a záujem mládeže v menej
rozvinutých regiónoch o mimoškolské vedecko-technické vzdelávacie aktivity ako budúca konkurenčná
výhoda pri uplatňovaní na trhu práce.

4.7 Koncepcia rozvoja športu v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Rozvojová agentúra aktívne pracovala na vypracovaní koncepcie rozvoja športu v BBSK. Koncepcia bola
schválená zastupiteľstvom a obsahuje opatrenia v troch oblastiach:
1. Školský šport
2. Športovanie detí a mládeže vo voľnom čase
3. Výkonnostný šport
Cieľom koncepcie je ponúknuť deťom a mladým ľuďom kvalitné podmienky na športovanie a rovnako tak aj
vrátiť deťom a mladým ľuďom možnosť neorganizovaného športovania. Banskobystrický samosprávny kraj
otvorí zrekonštruované športoviská verejnosti.

4.8 Stratégia rozvoja práce s mládežou pre Banskobystrický samosprávny kraj
Rozvojová agentúra v spolupráci s Iuventou - Slovenský inštitút mládeže a CVČ JUNIOR počas roku 2019
realizovala okrúhle stoly po jednotlivých okresoch BBSK za účelom zmapovať potreby mládeže a pracovníkov
s mládežou. Na tieto stretnutia boli pozvaní mladí ľudia, pracovníci s mládežou, učitelia a zástupcovia
jednotlivých samospráv. Spolu na všetkých stretnutia sa zúčastnilo 120 účastníkov.
Počas roku 2020 sme realizovali kvantitatívny prieskum formou dotazníka, ktorý vyplnilo 2 528 respondentov.
60% respondentov tvorili žiaci stredných škôl. Dotazník mal dve podoby, jedna bola adresovaná rodičom detí
v materských škôlkach, žiakom základných a stredných škôl a druhý bol adresovaný študentom vysokých škôl
a mladým ľuďom, ktorý nenavštevujú žiadnu školu.
Momentálne na stratégii pracuje dvanásťčlenná pracovná skupina zložená z odborníkov z Banskobystrického
kraja. V pracovnej skupine máme zastúpenie pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach a rovnako tak aj
člena mládežníckeho parlamentu.
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Finančné plnenie v roku 2020
Školstvo
Zmluva o dotácii

Rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2020

Nevyčerpané

4.1 Koordinačné a projektové práce - Osobné výdavky na 2
pracovníkov na TPP so zameraním na koordináciu a sieťovanie v oblasti
podpory vzdelávania pre zvyšovanie zamestnanosti v kraji a prípravy
projektov.

65 000 €

63 041,20 €

1958,8 €

4.2 Projekt kariérneho poradenstva - Pilotné založenie jedného alebo
dvoch centier kariérneho poradenstva vo Zvolene a v južnom okrese
kraja – osobné a režijné výdavky na pracovníkov, prenájom a zariadenie
kancelárií a iné režijné výdavky na chod centra

41 400 €

40 853,94 €

546,06 €

4.4 Motivačný program “Rozbehni sa a zostaň v kraji” - Program, v
rámci ktorého si môžu študenti otestovať svoje podnikateľské nápady v
realite s mentormi z podnikateľského prostredia a so štartovacím
finančným obnosom. Študenti a učitelia majú možnosť počas procesu
vzdelávania zúčastniť sa business fór priamo v kraji, kde prezentujú a
konzultujú svoje nápady s firmami z rôznych oblastí a môžu tak získať
počiatočný finančný kapitál.
4.6 Program „Ukáž svoj talent“ vzdelávania učiteľov - Pilotná podpora
programu „Ukáž svoj talent“ (Show Your Talent), ktorý bol úspešne
odskúšaný na viacerých strednej priemyselnej škole dopravnej vo
Zvolene. V rámci tohto programu sa v roku 2020 zrealizuje 24
workshopov pre študentov, 6 workshopov pre učiteľov, záverečná
konferencia a zrealizuje sa 8 študentských projektov. Program zasiahne
80 študentov a 20 učiteľov v plnej celoročnej verzii, 250 študentov
a 150 učiteľov na jednodňových workshopoch a 120 hostí na záverečnej
konferencii.
Banskobystrická malá školská reforma - pokračovanie naštartovaného
programu v rámci šk. roka 2019/2020 - Pokračovanie vysúťaženého
a aktuálne realizovaného projektu Banskobystrická malá školská
reforma v II. polroku školského roka 2019/2020 vo finančnom objeme
75 000 EUR - projekt bol zazmluvnený na celý školský rok 2019/2020.

15 550 €

15 527,90 €

22,10 €

12 000 €

10 543,8 €

1456,20 €

62 550 €

62 526,77 €

23,23 €

Celkom

Schválený
rozpočet
196 500,00 €
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Rozvojový program 5
Budovanie vzťahov v podnikateľskom prostredí, podpora investícií
a klastrovania
5.1 Otvorili sme Innolabb
V decembri sme za účasti štátneho tajomníka MIRRI
otvorili kreatívny tvorivý priestor Innolabb v priestoroch
coworkingu 365. labb na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.
Innolabb je určený nielen pre študentov všetkých
vzdelávacích úrovní, s cieľom zvýšiť zvedavosť, kreativitu,
interdisciplinárnu
prácu,
podnikateľského
ducha
a technické schopnosti. Ponúkame fyzický priestor,
v ktorom je možné spoločne pracovať, testovať svoje
nápady, navštevovať workshopy, používať technické
vybavenie (napríklad 3D tlačiarne, mechanické a elektrické
náradie, špecializovaný software) a pracovať na zadaniach, ktoré im pripravia regionálne firmy.

Potreba zriadenia takéhoto priestoru vznikla z dotazníkového prieskumu. Miestne spoločnosti (potenciálni
zamestnávatelia) v dotazníku naznačovali, že študenti a absolventi často nie sú dostatočne pripravení na
pracovné zaradenie, čo je významným problémom pre rast spoločností. Spoločnostiam chýba aj kanál na
oslovenie talentovaných a zanietených študentov. Na druhej strane sa zdá, že študentom chýba motivácia
a príležitosti na pokračovanie vo vlastnom rozvoji. Dotazníku sa zúčastnilo vyše 1400 študentov stredných
a vysokých škôl v BBSK, až 90,7% študentov by uvítalo zriadenie takéhoto študentského priestoru v regióne.
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Aktivity Innolabbu:

Podporovanie tvorivého myslenia, podnikania, interdisciplinarity a inovácií – vytvorenie
miesta, kde sa môžu stretávať študenti z rôznych prostredí, spájať svoje znalosti a pracovať na
svojich spoločných nápadoch alebo riešiť problémy spoločností alebo verejného sektora.
Mentoring a workshopy – organizácia workshopov s odborníkmi z rôznych oblastí so zámerom
technického vzdelávania a rozvíjania soft-skills. Mentorská pomoc pri práci na vlastnom
nápade, či zadaní.
Poskytovanie dobrej technickej podpory – poskytovanie prístupu k základnému vybaveniu a
nástrojom na podporu kreativity, zvedavosti, technických zručností, prototypingu a inovácií pre
študentov.
Prepájanie motivovaných študentov so spoločnosťami – spolupráca s podnikateľmi,
začínajúcimi start-upmi a výskumnými inštitúciami a ich prepájanie so študentami formou
zadaní, či nadviazania pracovných vzťahov.
Vybudovanie siete zaujímavých výskumných a mimovládnych organizácií – vybudovanie
takejto siete s cieľom poskytnutia priestoru pre výskum a tvorivosť študentov.

Finančné plnenie v roku 2020
Budovanie vzťahov v podnikateľskom prostredí, podpora investícií a klastrovania
Zmluva o dotácii
Rozpočet
Koordinačné a projektové práce Výdavky na aktivity spojené s
koordináciou a sieťovaním v oblasti zamestnávateľov, investorov, univerzít,
výskumných pracovísk a podobne. Prenájom priestorov (630 € Innolabb v
priestoroch coworkingu 365. labb) a nákup zariadení do kreatívneho centra
- 3D skener (2 704 €), 3D tlačiareň (4 558,80) €, 2x výkonné PC zostavy
s príslušenstvom (3704 €), ostatné - materiál na 3D tlač, webstránka
a zariadenie kancelárie
Celkom

15 000 €

Schválený
rozpočet
15 000 €
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k 31.12.2020

Nevyčerpané

13 582,85 €

1 417,15 €

Čerpanie

Prebytok

13 582,85 €

1 417,15 €
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Príloha č 1. Merateľné ukazovatele

Program 002: REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
Zámer: Efektívne fungujúca samospráva ako celok zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj územia.
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Rok

Plán

2018
2019
2020

1 028 900,00
1 692 050,00
4 008 500,00

Schválený

Upravený

1 028 900,00
3 392 050,00
3 888 500,00

2 840 900,00
4 287 450,00
2 603 433,00

Čerpanie
1 977 131,52
3 409 588,41
2 267 522,92

Plnenie
v%
69,60
79,52
87,10

Komentár: Banskobystrický samosprávny kraj na úseku regionálneho rozvoja v zmysle svojich
originálnych kompetencií zabezpečuje vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja, koordinovanie
úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho a sociálneho rozvoja svojho územia.
Obstaráva, prerokúva a schvaľuje územný plán regiónu, určuje funkčné využitie a priestorové
usporiadanie regiónu.
Pre zabezpečenie predmetných aktivít samosprávny kraj financuje okrem iných nasledovné aktivity:
podpora rozvoja vidieka, tvorba a podpora štúdií a stratégií, účasť na výstavách a veľtrhoch, účasť
na investičných fórach, organizácia informačných seminárov a konferencií, príprava systému
ochrany spotrebiteľa, propagácia, publikácia, propagačné a informačné materiály, technická
asistencia programu cezhraničnej spolupráce a iné.

Podprogram 00207: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Zámer: Zabezpečiť poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti.
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Rok

Plán

Schválený

Upravený

2018
2019
2020

0,00
1 700 000,00
1 617 500,00

0,00
1 700 000,00
1 617 500,00

1 600 000,00
2 047 500,00
1 483 100,00

Čerpanie
891 240,51
1 537 500,00
1 439 100,00

Plnenie
v%
55,70
75,09
97,03

Komentár: Medzi činnosti neziskovej organizácie, ktoré poskytuje, patria verejno-prospešné služby:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

podpora služieb regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre oblasť dopravy, cestovného ruchu,
sociálnej ekonomiky a zvyšovania uplatniteľnosti absolventov stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti zakladateľa,
spracovanie projektových žiadostí a implementácia rozvojových projektov,
tvorba regionálnych štúdií, analýz a odborných prác a účasť na tvorbe koncepčných
a strategických dokumentov,
poskytovanie informačných a poradenských služieb ohľadom čerpania pomoci z fondov EÚ
a ostatných nástrojov regionálneho rozvoja,
vyhľadávanie vhodných výziev a zdrojov na financovanie programových priorít
spolupráca s orgánmi verejnej moci, a to od miestnej úrovne až po ústrednú,
spolupráca s lokálnymi podnikateľskými ako aj nepodnikateľskými subjektmi,
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h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)

podpora jednotlivých regiónov zakladateľa so zameraním sa najmä na najmenej rozvinuté
regióny,
tvorba sociálnych podnikov a uzatváranie strategického partnerstva so zamestnávateľmi,
súkromnými subjektmi a verejnoprávnymi subjektmi so zameraním sa predovšetkým na
sociálny rozmer (bez tvorby zisku),
podpora zvyšovania zamestnanosti s osobitným zameraním sa na absolventov stredných škôl
a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
monitorovanie dopadov projektov a aktivít regionálneho rozvoja,
podpora medzinárodnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a tvorby partnerstiev,
podpora sociálnej starostlivosti s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny
obyvateľstva,
podpora budovania národnej, národnostnej, regionálnej a európskej identity priorít
regionálneho rozvoja.

Prvok 0020701: Činnosť Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.
Zámer: Zabezpečiť poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019
2020

Rok
2018
2019
2020

Plán
218 765,00
140 500,00
160 000,00

Schválený
0,00
140 500,00
160 000,00

Upravený
1 600 000,00
158 000,00
134 000,00

Čerpanie
891 240,51
158 000,00
125 000,00

Plnenie
v%
55,70
100,00
93,28

Mgr. Zuzana Lafférsová
Zabezpečiť prevádzku Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. v programových prioritách kraja.
Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer v riadiacich a podporných pracovných pozíciách.
Plán
3
3
4

Skutočnosť
10
4
4

Plnenie
Splnené
Splnené
Splnené

Poznámka

Komentár: Prevádzku Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. (riadiace a podporné procesy) zastrešujú
4 pracovníci na TPP (riaditeľka n.o., office manažér a 2 ekonómovia) s výpomocou brigádnikov
(praktikantov). V tejto položke sú alokované finančné prostriedky na osobné náklady vrátane
stravných lístkov a cestovných náhrad týchto štyroch zamestnancov. Súčasťou prvku je aj rozpočet
na prevádzkové výdavky (prenájom kancelárií v Radnici, cestovné, kancelárske potreby, telefóny
a internet, propagácia, personalistika, vedenie účtovníctva, finančný audit, služby verejného
obstarávateľa a iné režijné výdavky).
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Prvok 0020702: Koordinácia regionálneho rozvoja
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020

Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019
2020
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020

Plán

Rok
2018
2019
2020

0,00
170 000,00
210 000,00

Schválený

Upravený

0,00
170 000,00
210 000,00

0,00
195 310,00
276 000,00

Čerpanie
0,00
161 310,00
262 000,00

Plnenie
v%
82,59
94,93

Mgr. Zuzana Lafférsová
Zabezpečiť tvorbu regionálnych štúdii a účasť na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov
BBSK
Počet vydaných dokumentov
Plán
3
5

Skutočnosť
0
4

Plnenie
Nesplnené
Čiastočne

Plán
10

Skutočnosť
2

Plnenie
Nesplnené

Plán
3
5

Skutočnosť
2
3

Plnenie
Nesplnené
Čiastočne

5

3

Čiastočne

Poznámka

Vypracované sociálno-ekonomické analýzy okresov Žiar
nad Hronom a Revúca, koncepcia športu, spracovaný
komplexný podklad do projektu Catching-up regions.
3
2
Čiastočne
Vypracované boli Koncepcia pre budovanie doplnkových
služieb v cykloturistike na území BBSK a Koncepcia
podpory športu Banskobystrického samosprávneho kraja
na roky 2020 - 2025.
Priebežne sa počas roka 2020 pracovalo aj na Koncepcii
rozvoja udržateľného cestovného ruchu BBSK do roku
2030, Koncepcii rozvoja prírodného cestovného ruchu na
území BBSK a Koncepcii rozvoja práce s mládežou,
ktoré však v roku 2020 ešte neboli sfinalizované
Zabezpečiť činnosť kancelárie vyslanca kraja pre najmenej rozvinuté okresy (NRO)
Počet podporených projektov v najmenej rozvinutých okresoch BBSK
Poznámka
Alokovaných 14 980€ na program zvyšovania
podnikavosti mladých "Projekt je zmena"
5
29
Splnené
Zo schémy vyslanca podporených 29 projektov
prostredníctvom programu "Projekt je zmena".
20
26
Splnené
Podporených 26 projektov prostredníctvom programu
"Projekt je zmena".
Aktívne spolupracovať s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom (KSK a PSK) na agende
najmenej rozvinutých okresov
Počet podporených projektov a spoločných iniciatív
Poznámka
Spoločná participácia s PSK na projekte Catching up
Regions, zriadenie kancelárie pre koordinátora rozvoja
území na hranici krajov - BBSK, PSK a KSK.
Horehronský expres (koordinácia aj s KSK a PSK),
nominácia stredovekých nástenných malieb na Gemeri a
Malohonte na značku Európske dedičstvo (memorandum
o spolupráci BBSK, KSK);
podporený rozvojový zámer (Rekonštrukcia Zvonice na
barokovej Kalvárii v Rožňave) na území mesta Rožňava
(KSK)

Komentár: BBSK považuje vyrovnávanie regionálnych rozdielov za jednu zo svojich hlavných
priorít. Zároveň kladie dôraz na budovanie vlastných kapacít na podporu rozvoja najmenej
rozvinutých okresov, koordináciu s vyslancom kraja pre najmenej rozvinuté okresy a podporu
projektov a aktivít v týchto okresoch. V prvku sú alokované aj finančné zdroje na dátovo-analytické
a odborné práce a na koordináciu a vytváranie projektov v oblasti dopravy, turizmu a rozvoja
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infraštruktúry, ktoré prepájajú hraničné územia národných parkov medzi troma regiónmi:
Prešovským samosprávnym krajom, Košickým samosprávnym krajom a Banskobystrickým
samosprávnym krajom.
Plnenie: Kvôli pandémii COVID-19 niektoré plánované aktivity neboli realizované v plnom rozsahu
a naopak, pribudli nové aktivity v súvislosti s pandémiou a reakciou naň, preto nie sú všetky
merateľné ukazovatele splnené.

Prvok 0020703: Podpora rozvoja cestovného ruchu
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Zodpovedno
sť
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019
2020
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020

Plán

Rok
2018
2019
2020

815 756,00
875 500,00
793 000,00

Schválený
0,00
875 500,00
793 000,00

Upravený
0,00
1 294 927,00
776 600,00

Čerpanie
0,00
921 927,00
763 600,00

Plnenie
v%
71,20
98,33

Mgr. Zuzana Lafférsová
Poskytnúť personálnu pomoc organizáciám cestovného ruchu a miestnym akčným skupinám na území
BBSK.
Udržanie počtu zamestnancov pre oblastné organizácie cestovného ruchu
Plán
16
16

Skutočnosť
15
16

Plnenie
Nesplnené
Čiastočne

Poznámka

Plán
10
15

Skutočnosť
10
15

Plnenie
Splnené
Splnené

Poznámka

Plán
7
32

Skutočnosť
0
5

Plnenie
Nesplnené
Čiastočne

Poznámka

8

7

Čiastočne

Všetky pozície sa podarilo obsadiť aj udržať s prijateľnou
mierou fluktuácie (materská dovolenka a podobne).
15
15
Splnené
Všetky pozície sa podarilo obsadiť aj udržať s prijateľnou
mierou fluktuácie (materská dovolenka a podobne).
Poskytnúť finančnú a znalostnú pomoc organizáciám cestovného ruchu a miestnym akčným skupinám
na území BBSK.
Percentuálne zvýšenie počtu členov oblastných organizácií cestovného ruchu

Zvyšovanie počtu členských subjektov OOCR bolo aj vďaka
podpore RA BBSK, n.o. realizované aj v priebehu roku
2019, najviac v OOCR Horehronie a OOCR Turistický
Novohrad a Podpoľanie.
15
17
Splnené
Nárast počtu členských subjektov OOCR oproti roku 2019
Marketingovo podporiť Regionálne pulty v 8 destináciách BBSK a 5 regionálnych značiek pre lokálne
produkty
Počet pultov v 8 destináciách s regionálnymi výrobcami

Pre projekt regionálnych pultov sa v roku 2019 nastavoval
optimálny model ich prevádzky, pričom do konca roku bolo
spustených 5 pultov s tým, že začiatkom roka 2020 sa
doinštaluje šiesty.
Inštalované regionálne pulty v Dolnej Strehovej,
v Dudinciach, hotel Thermal Vyhne, Penzión Zlatá studňa
Detva, Penzión Tajch Žarnovica, hotel Hrádok Jelšava,
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
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Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020

Počet destinačných značiek a regionálnych značiek pre lokálne produkty
Plán
13
15

Skutočnosť
5
15

Plnenie
Nesplnené
Splnené

15

11

Čiastočne

Poznámka
Počet destinačných a regionálnych značiek spracovaných
miestnymi akčnými skupinami (MAS) a oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR) sa rozrástol
v roku 2019 o regionálnu značku Regionálny produkt
Horehronie a destinačnú značku Hont.
Počet nových držiteľov značky RP Horehronie za rok 2020.

Komentár: Na podporu rozvoja cestovného ruchu Rozvojová agentúra BBSK, n.o. uskutočňuje
aktivity vedúce k zvýšeniu odborných a koordinačných kapacít, ich vzdelávania ako aj vytvorením
schémy financovania prioritných projektov pre svojich hlavných partnerov v zabezpečení
strategického rozvoja cestovného ruchu v kraji - 7 oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR),
ktoré pôsobia na území BBSK a spravujú nasledovné destinácie: Stredné Slovensko (okres Banská
Bystrica a Zvolen), Horehronie (okres Brezno), Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica), Gron
(okres Žarnovica), Dudince (okres Krupina), Novohrad a Podpoľanie (okresy: Poltár, Lučenec, Veľký
Krtíš, Detva), Gemer - v zakladaní (okres Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava - KSK). Podpora je
zameraná aj na strešný marketing destinácií kraja a značiek regionálnych produktov tzv. podporný
destinačný marketing, ktorý bude realizovaný s podporou dát získaných z rôznych typov prieskumov.
Spustený bude zároveň projekt "regionálnych pultov" cez aktívne vyhľadávanie, zazmluvnenie
a pilotné umiestnenie lokálnych produktov destinácií kraja na "regionálny pult", konkrétne na
turisticky najnavštevovanejších miestach v kraji. Tento projekt bude realizovaný nielen v spolupráci
s OOCR ale aj so združeniami MAS, ktoré sú nositeľmi regionálnych značiek vo viacerých regiónoch
a znalostí vidieckeho prostredia aj lokálnych produktov. V tomto smere bude zo strany BBSK
stimulovaná spolupráca OOCR a MAS.
Plnenie: Kvôli pandémii COVID-19 niektoré plánované aktivity v oblasti cestovného ruchu neboli
realizované v plnom rozsahu a naopak, pribudli nové aktivity v súvislosti s pandémiou a reakciou
naň, preto nie sú všetky merateľné ukazovatele splnené.

Prvok 0020704: Sociálna ekonomika
Rozpočet v EUR
Kód EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019
2020

Rok

Plán

Schválený

Upravený

2018
2019
2020

0,00
253 000,00
239 500,00

0,00
253 000,00
239 500,00

0,00
73 000,00
85 000,00

Čerpanie
0,00
69 000,00
82 000,00

Plnenie v %

94,52
96,47

Mgr. Zuzana Lafférsová
Šíriť povedomie o sociálnej ekonomike počas roku 2019 pod odbornou gesciou RABBSK, n.o..
Počet seminárov, workshopov a stretnutí na území BBSK v odbornej gescii RABBSK, n.o.
Plán
20
50
50

Skutočnosť
4
100
50

Plnenie
Nesplnené
Splnené
Splnené

Poznámka

Stretnutia so starostami a inými záujemcami o založenie
sociálneho podniku.
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Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020

Merateľný
ukazovateľ
Rok

Počet integrácií znevýhodnených robotníkov do pracovno - právneho vzťahu po dobu minimálne
6 mesiacov
Plán
Skutočnosť
Plnenie
Poznámka
20
14
Nesplnené
40
11
Čiastočne
Celkový počet pracovníkov zamestnaných v sociálnych
podnikoch počas roka 2019 bol 37, ale nie všetci spadajú
podľa zákona do kategórie znevýhodnených alebo
zraniteľných osôb, alebo neboli zamestnaní po dobu
6 mesiacov.
40
27
Čiastočne
Celkový počet pracovníkov zamestnaných v troch
sociálnych podnikoch počas roka 2020 bol 37, ale nie
všetci
spadajú
podľa
zákona
do
kategórie
znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, alebo neboli
zamestnaní po dobu 6 mesiacov. Celkovo bolo od
založenia sociálnych podnikov zamestnaných na trvalý
pracovný pomer 69 zamestnancov.
Počet vyhľadaných pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
u minimálne 5 zamestnávateľov nad 100 zamestnancov
Plán
Skutočnosť
Plnenie
Poznámka

2018
2019

50
100

0
0

Nesplnené
Nesplnené

2020

120

89

Čiastočne

Agentúra práce BBSK, n.o. bola založená koncom
októbra 2019, reálnu činnosť začína až v roku 2020.
Prostredníctvom Agentúry práce BBSK boli klienti
zamestnaní v štátnom ako aj v súkromnom sektore,
priamou spoluprácou s organizáciami ako aj
prostredníctvom intervencií. Z 89 ľudí, ktorí získali
prostredníctvom Agentúry práce platené zamestnanie, je
44 Rómov, 4 klienti sa zamestnali viackrát (spolu 93).

Komentár: Sociálna ekonomika ponúka možnosti a príležitosti prostredníctvom aktivít, ktoré
ponúkajú pri riešení kľúčových sociálnych problémov našej súčasnosti, najmä v oblasti sociálneho
začleňovania a riešenia nezamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva. BBSK preto
považuje aktívne využívanie možností sociálnej ekonomiky, zvlášť ako medzitrhu práce, za potrebný
nástroj zvyšovania zamestnanosti, ktorý prispieva k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju kraja.
BBSK má záujem vytvárať motivačné prostredie pre samosprávy aj podnikateľov na zvyšovanie
povedomia o pozitívnych efektoch sociálneho podnikania na trvalo udržateľný rozvoj regiónov
a napomáhať týmto subjektom v úspešnom sociálnom podnikaní. BBSK zároveň aktívne pristupuje
v vytváraniu krajských sociálnych podnikov alebo uzatvoreniu strategického partnerstva s inými
sociálnymi podnikmi ako aj subjektmi štátnej a verejnej správy, neziskovými organizáciami
a zamestnávateľmi v Banskobystrickom kraji, ktoré napomôžu získavaniu pracovných návykov,
zvyšovaniu zručnosti a osobnostných kompetencií dlhodobo nezamestnaných s cieľom ich
postupného plynulého prechodu na trh práce. Žiadny z troch založených krajských sociálnych
podnikov nevytvára konkurenciu miestnym firmám, nakoľko primárnym účelom ich vzniku nie je
ekonomický, ale sociálny rozmer a produktivita práce bude prirodzene nižšia ako v komerčnej sfére.
Zisk zo svojej činnosti bude investovať do ďalšieho rastu a rozvoja sociálneho podniku (do nákupu
technológie, do zamestnávania ďalších znevýhodnených osôb a pod.) Agentúra práce BBSK
pripravuje dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených klientov na zamestnanie. Hlavným
cieľom Agentúry práce BBSK je pomoc klientom pri hľadaní, získavaní a udržaní pracovného miesta
najmä na otvorenom trhu práce. Sprostredkuje zamestnancov nielen pre sociálne podniky a subjekty
sociálnej ekonomiky ale aj pre domovy sociálnych služieb a komerčné firmy v banskobystrickom
kraji aj mimo neho. Agentúra práce BBSK podporuje klientov aj po umiestnení a napomáha
odbúravaniu predsudkov pri zamestnávaní sociálne vylúčených obyvateľov kraja.
Plnenie: Kvôli pandémii COVID-19 sa firmy dostali do finančných problémov a preto niektoré aj
dohodnuté spolupráce neboli realizované, firmy nenaberali nových zamestnancov, pribudli nové
aktivity v súvislosti s pandémiou a reakciou naň, preto nie sú všetky merateľné ukazovatele splnené.
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Prvok 0020705: Zvyšovanie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019

2020

Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019
2020

Rok

Plán

2018
2019
2020

0,00
261 000,00
200 000,00

Schválený
0,00
261 000,00
200 000,00

Upravený
0,00
326 263,00
196 500,00

Čerpanie
0,00
227 263,00
192 500,00

Plnenie
v%
69,66
97,96

Mgr. Zuzana Lafférsová
Pripraviť a implementovať Banskobystrickú malú školskú reformu
Počet zapojených škôl do Banskobystrickej malej školskej reformy
Plán

Skutočnosť

Plnenie

15
15

15
17

Splnené
Splnené

Plán

Skutočnosť

Plnenie

Poznámka

V školskom roku 2018-2019 bolo zapojených 15 škôl.
V školskom roku 2019-2020 bude zapojených minimálne 17
škôl.
5
16
Splnené
V školskom roku 2019/2020 bolo zapojených 18 škôl.
Z dôvodu pandémie COVID 19 sa realizácia projektu na 2
školách presúva na školský rok 2020/2021.
Pripraviť a realizovať motivačný program "Zostaň v kraji"
Počet subjektov zapojených do programu "Zostaň v kraji"

50
200

0
825

Nesplnené
Splnené

Plán
0
15

Skutočnosť
0
1

Plnenie
Splnené
Čiastočne

15

3

Čiastočne

Poznámka

Spustený koncom roka, chýba ešte údaj
Do programu bolo zapojených 825 mladých ľudí, pričom
akcelerovaných
bolo
17
nápadov.
Vyškolených
ambasádorov a zapojených škôl bolo 38.
200
1856
Splnené
Do programu bolo v školskom roku 2019/2020 zapojených
1856 mladých ľudí a prihlásených podnikateľských
nápadov bolo 46.
Pripraviť a realizovať programy vzdelávania pre učiteľov stredných škôl
Počet zapojených stredných škôl
Poznámka
Podporené 1 vzdelávanie učiteľov v SOŠ OaS Krupina.
Tento program v roku 2019 nebol systematicky
podporovaný.
Vzdelávanie učiteľov v rámci projektu Show your talent.
Vzdelávanie zamerané na princípy neformálneho
vzdelávania v školskom prostredí, typológia osobnosti
žiaka, Colbov cyklus a vypracovanie modelovej hodiny
neformálneho vzdelávania.

Počet zapojených učiteľov
Plán
0
150

Skutočnosť
0
0

Plnenie
Splnené
Nesplnené

150

70

Čiastočne

Poznámka
Nemáme informáciu o presnom počte zapojených učiteľov
do aktivity v SOŠ OaS Krupina.
Vzdelávanie učiteľov v rámci projektu Show your talent.
Vzdelávanie zamerané na princípy neformálneho
vzdelávania v školskom prostredí, typológia osobnosti
žiaka, Colbov cyklus a vypracovanie modelovej hodiny
neformálneho vzdelávania.
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Komentár: Cieľom je zvyšovanie zamestnanosti študentov stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti BBSK so zámerom pripraviť absolventov s vedomosťami a zručnosťami, ktoré trh práce
požaduje. Kontakt s podnikateľským prostredím na prospech siete základných a stredných škôl
a motiváciu k spoločným programom so strednými školami chce Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
docieliť prostredníctvom uceleného programu kariérového poradenstva. Zároveň participatívne
pripraví krajskú stratégiu rozvoja práce s mládežou vrátane akčného plánu na podporu aktivít
v oblasti práce s mládežou, športu a dobrovoľníctva. Jednou z kľúčových strategických úloh
Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. je aj pomoc pri príprave a postupnej realizácii reformy siete
študijných a učebných odborov na území Banskobystrického kraja vrátane racionalizácie škôl
podporenej kvalitnými dátovými analýzami.
Plnenie: Kvôli pandémii COVID-19 niektoré plánované aktivity v oblasti vzdelávania neboli
realizované v plnom rozsahu, preto nie sú všetky merateľné ukazovatele splnené.

Prvok 0020706: Podpora investícií, klastrovania a inovačného prostredia
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600

Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky

Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2020

Rok

Plán

2020

15 000,00

Schválený

Upravený

Čerpanie

15 000,00

15 000,00

14 000,00

Plnenie
v%
93,33

Mgr. Zuzana Lafférsová
Vytváranie podmienok pre tvorbu pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, podpora
inovačného ekosystému v kraji, podpora vzniku nových odvetvových klastrov za týmto účelom.
Počet zorganizovaných konferencií pre firmy
Plán
2

Skutočnosť
0

Plnenie
Nesplnené

Poznámka
Tento rok Rozvojová agentúra BBSK odstúpila od
plánu organizovať väčšie konferencie aj z dôvodu
pandémie COVID-19.

Komentár: Cieľom je vytvárať podmienky pre tvorbu pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou,
ktoré pomôžu udržať vysokokvalifikovanú pracovnú silu v kraji a vytvoriť podmienky na to, aby
kvalifikovaní absolventi nemuseli odchádzať žiť mimo kraj. Ďalším z cieľov je podporiť a spolu
vytvoriť inovačný ekosystém v kraji, prepojiť existujúce inovačné centrá s firmami v kraji a podporiť
vznik nových odvetvových klastrov za týmto účelom.
Plnenie: Tento rok Rozvojová agentúra BBSK odstúpila od plánu organizovať väčšie konferencie aj
z dôvodu pandémie COVID-19, preto nie je merateľný ukazovateľ splnený. Financie sa však využili
na rozbeh kreatívneho komunitného centra innolabb (nákup zariadení a príslušenstva), ktoré vytvára
komunitu ľudí a spoločne buduje priestor na podporu kreativity, nových technológií a inovatívnych
riešení. Innolabb je miestom, kde študenti získajú vedomosti, zručnosti a prístup k rôznym
technológiám. Organizuje workshopy, spolupracuje s podnikateľským prostredím a poskytuje
podporu pri realizácii nápadov.
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Prvok 0060303: Vzdelávací program pre žiakov
Rozpočet v EUR
Kód
EK
600
600
600

Ekonomická
klasifikácia
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

Zodpovednosť
Cieľ
Merateľný
ukazovateľ
Rok
2018
2019
2020

Rok

Plán

Schválený

2018
2019
2020

0,00
10 000,00
10 000,00

0,00
10 000,00
10 000,00

Upravený
5 000,00
15 000,00
10 000,00

Čerpanie
3 920,00
12 250,00
9 261,00

Plnenie
v%
78,40
81,67
92,61

Mgr. Zuzana Lafférsová
Podporiť u mladých ľudí rozvoj kritického myslenia, porozumenie ľudským právam a dôležitosti
demokracie. Pozitívna zmena v postojoch a hodnotách žiakov
Počet zrealizovaných workshopov na školách
Plán
0
64
80

Skutočnosť
23
67
40

Plnenie
Splnené
Splnené
Čiastočne

Poznámka

V školskom roku 2019/2020 bolo do projektu
zapojených 10 stredných škôl, kde sa
zrealizovalo 40 workshopov.

Komentár: Úrad BBSK si dal za cieľ podporiť u mladých ľudí rozvoj kritického myslenia,
porozumenie ľudským právam a dôležitosti demokracie. Za týmto účelom podporí na 10 stredných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK celoročný vzdelávací program pre žiakov v oblasti
kritického myslenia a vedomostí v oblasti ľudských práv. Požadovaným prvkom Vzdelávacieho
programu pre žiakov je pravidelná celoročná práca so žiakmi a taktiež vyhodnotenie projektu.
Plnenie: Tento rok sme odstúpili od plánu v programe pokračovať aj v prvom polroku školského
roka 2020/2021, preto je ukazovateľ splnený len na polovicu.
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