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A/ História a dôvody vzniku propagácie investičných príležitostí

B/ Predošlé formy propagácie investičných príležitostí

C/ O internetovom portáli podrobnejšieC/ O internetovom portáli podrobnejšie



Strategické programové a plánovacie 
dokumenty BBSK

Hlavný dokument – Program ekonomického, 
sociálneho a kultúrneho rozvoja kraja 2007 – 2013

• Z toho vyplývajúce následné rozvojové stratégie:
- stratégia získavania investorov
- regionálna inova čná stratégia (BaByRIS)
- stratégia rozvoja cestovného ruchu a kultúry
- stratégia rozvoja systému dopravy (cestná sie ť)
- stratégia rozvoja systému vzdelávania
- stratégia rozvoja zdravotníctva a sociálnej staros tlivosti



Regionálna investi čná stratégia

Činnos ť krajskej samosprávy:

• Prezentovanie kraja ako miesta atraktívneho a priat eľského k investorom a miesta pre 
rozvoj ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktiví t

• Prezentovanie konkrétnych investi čných možností a príležitostí

• Vyhľadávanie a párovanie vhodných partnerov• Vyhľadávanie a párovanie vhodných partnerov

• Vypracovávanie h ĺbkových informa čných analýz

Úlohy vo vz ťahu k investorom:

• Sprostredkovate ľský a koordina čný článok napomáhajúci umiestneniu sa investora a 
pri zahájení svojich aktivít v kraji

• Kontaktný bod pre investorov v kraji

• Koordinácia vyjednávaní



B/ Predošlé formy propagácie investičných príležitostí kraja

1. Tlačený propaga čný materiál



2. Elektronický propaga čný materiál – CD a DVD



C/ www.bbsk-invest.sk
Internetový portál – databáza nehnuteľností 

a investičných príležitostí kraja

- informácie o investičnom prostredí kraja

- informácie o priemyselných parkoch- informácie o priemyselných parkoch

- interaktívna online databáza nehnuteľností vhodných na 

podnikanie a obsahujúca ponuky súkromného a verejného 

sektora v 5 kategóriách:

- priemyselná nehnuteľnosť (min. 250 m2)

- zelená plocha (min. 500 m2)

- hnedá plocha (brownfield) (min. 500 m2)

- komerčný objekt (min. 500 m2)

- kultúr. pamiatka využiteľná na komerč.účely (od 250 m2)





















Umiestnenie najvä čších zahrani čných investorov
FAGOR EDERLAN  E, Metallurg
SAPA S/GB
SLOVALCO N
THERMOSOLAR  Photovoltaics
VICKTOR 

,  ic
, , 

, ,  

, ing

Metallurgic
Metallurgic

Metallurgic

, D,
BÜCK L, Print

MWL CASTING, A, 

CORTIZO, E
IZOMAT-KNAUF A

, 
, , Construction

Metallurgic
RETTENMEIER D, , Wood-Processing 

CONTINENTAL, Automotive D, 

EVONIK-DEGUSSA, D, Chemical
HOLCIM, CH, Construction
DOKA-DREVO, A, Wood-Processing
K  Automotive
WITZENMANN, Metal Working

ÜSTER, D,

JOHNSON CONTROLS,USA Machinery, 

IZOMAT-KNAUF A
TRELLEBORG S
TUBEX

, , Construction
, , 

, 
Automotive

Metallurgic

TECHNOGYM, I/L, Sport Tools & Equipment
SISME, I, Electrotechnical
VITRI E Electrotechnical, , 

LVD S2, B, Machinery

YURA ELTEC, Korea, Automotive

CONTINENTAL, Automotive D, 

BROTHER INDUSTRIES, JPN GB Electrotechnical
A Machinery

LIND MOBLER DK Furniture

/
WITTUR

, 
, , 

, ,  



Vybrané priemyselné parky v kraji / zelené plochy

Názov priem. parku/Lokalita Mesto/obec plocha
(ha)

Etablovaní investori

PP Majer-Šalková Banská Bystrica 35,7 V jednaní, 1.inve stor podpísal zmluvu

PP Vígľaš Pod Bachtárom Víg ľaš 37,8 V jednaní

PP Krupina Juh Krupina 26,6 Lind Mobler, DK; Wittur, A ; Brother JPN/GB

PP Lučenec Juh Lu čenec 70,8 Johnson Controls, USA;

PP Malý Krtíš Malý Krtíš 22 Technogym, I; SISME, I



Príklad hnedej plochy v kraji – mesto Torna ľa

Celková ponúkaná plocha 28 000 m2, severná časť mesta

Vlastníctvo mesto

Spôsob využitia Bývalá textilka firmy OZETA, vhodná na výrobné činnosti alebo technologické 
činnosti/výrobu

Preferovaný typ investície priemysel

Súčasný stav Zahájená rekonštrukcia, v sú časnosti prebiehajú stavebné práce, revitalizácia hn edej 
plochy, predpokladaný termín ukon čenia december 2010

Plánované stavebné činnosti Dve výrobné haly, každá po 3 000 m2



Ďakujeme za pozornosť!

Ing. Vladimír Laššák 
Kontaktná osoba:
Ing.  Ladislav Valach 
Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a ž ivotného prostrediaOdbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a ž ivotného prostredia
Banskobystrický samosprávny kraj

V prípade požiadavky na informácie nás kontaktujte na:

Adresa: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Tel.: +421 48 47 22 147
E-mail: ladislav.valach@vucbb.sk
Web-Site: www.vucbb.sk


