
INDUSTRIAL PARK 
BANSKÁ BYSTRICA 



V srdci Európy 



V srdci Slovenska 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
o meste Banská Bystrica 

Počet obyvateľov: 77 375 

Rozloha mesta: 103, 38 km2 

Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km2 





Narastajúce hospodárstvo 
a priemysel 



HOSPODÁRSTVO A PRIEMYSEL 
v meste Banská Bystrica 

Strojársky priemysel 
Burgmaier Precision Slovakia, s. r. o. 
Cargotech Slovakia, spol. s. r. o. 
 

Drevospracujúci priemysel 
Lesy Slovenskej republiky, š. p. 
SHP Harmanec, a. s. 
 
Chemický a farmaceutický priemysel 
Biotika, a. s. 
MED – ART, spol. s. r. o. 
 

Stavebný priemysel 
AS Trading, spol. s. r. o. 
I. K. M. REALITY – STAVING BB, a. s. 
 

Informačné technológie 
GAMO, a. s. 
SOFTIP, a. s. 
 
Bankové a poštové služby 

Slovenská pošta, a. s. 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 

Telekomunikácie 
Orange Slovensko, a. s. 
Telefónica Slovakia, s. r. o. 
 

Cestovný ruch 
Informačné centrum Banská Bystrica 
VISIT BB, s. r. o. 
 



Infraštruktúra 



INFRAŠTRUKTÚRA 
v meste Banská Bystrica 



Kvalifikovaná 
pracovná sila 



VZDELÁVANIE 

V Banskobystrickom kraji sú zastúpené  
všetky typy odborných stredných škôl (56): 
 
• stredné odborné školy (19) 
• stredné priemyselné školy (5) 
• technické stredné školy (3) 
• hutnícke stredné školy (1) 
• dopravné stredné školy (2) 
• drevárske stredné školy (1) 
• polytechnické stredné odborné školy (1) 
• iné (24) 
 

Vysoké školy v Banskej Bystrici: 
 
• Univerzita Mateja Bela 
• Akadémia umení 
• Slovenská zdravotnícka univerzita 
 
Vysoké technické školy na Slovensku: 
 
• Slovenská technická univerzita v Bratislave 
• Technická univerzita v Košiciach 
• Technická univerzita vo Zvolene 
• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
• Žilinská univerzita v Žiline 



Industrial park 
Banská Bystrica 



INDUSTRIAL PARK 
Banská Bystrica 

Rozloha: 36 ha 
• možnosť rozšírenia až do 70 ha 
 

Počet priemyselných areálov: 27 

 

Vybudovaná komplexná technická infraštruktúra: 

• elektrická energia: 4,526 MW (súčasný príkon) 

• plyn: 5000 m3/hod. (STL) 

• voda: 16,11 l/s (Q max) 
• kanalizácia: napojenie na priemyselnú čističku 
• odpady 

Dopravná infraštruktúra: 

• výhodná centrálna poloha mesta Banská Bystrica      
    z pohľadu infraštruktúry 
• silný dopravný uzol Európy (železničné trate,  
   rýchlostné cestné komunikácie) 

• napojenie na rýchlostnú cestu R1: 0,5 km 
• železničná stanica (osobná, nákladná): 3 km 
• najbližšie letisko: 15 km 
• najbližší lodný prístav: 170 km 
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INDUSTRIAL PARK 
Banská Bystrica 

• EKO-M Slovakia, spol. s r. o. 

• Trendwood-twd, s. r. o. 

• ROCK–Build s. r. o. 

• FURNI FINISH, spol. s r. o. 

• LAMPER, s. r. o. 

Spoločnosti v Industrial park Banská Bystrica: 
 

• BURGMAIER Precision Slovakia, s. r. o. 

• AS TRADING, spol. s r. o. 

• MED – ART, spol. s r. o. 

• Viliam Turan TURANCAR 

• MB Tech, s. r. o. 

 



Industrial park 
Banská Bystrica 



PREČO INVESTOVAŤ 
v Industrial park Banská Bystrica 

Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

Výhodná geografická poloha 
priemyselného parku 

Komplexná dopravná 
infraštruktúra 

Politická a ekonomická stabilita  
na Slovensku 

Výhodné daňové zaťaženie                      
v porovnaní s krajinami Európskej únie 

Slovensko je od roku 2004 členským  
štátom Európskej únie a euro – oficiálna 
mena od roku 2009 

Investičné stimuly harmonizované  
s legislatívou Európskej únie 



Život v regióne 



ŽIVOT V REGIÓNE 

Zdravotnícke zariadenia: 

 

• Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta 

• Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

• Stredoslovenský   ústav   srdcových  a cievnych   

    chorôb 

• mnohé súkromné kliniky a ambulancie rôzneho      

   zamerania 

Možnosti v Banskej Bystrici a jej okolí 

• Šport a relax: 

 • wellness centrá 

 • golfové ihriská 

 • lyžiarske strediská 

 • bazény, plavárne, kúpaliská  

       minerálne pramene 

 • cyklistické trasy 

• Kultúra a spoločenský život: 

 • divadlá a Štátna opera   

 • galérie a múzeá 

 • hotely a penzióny 

 



PREČO SI VYBRAŤ  
 
Prečo mesto Banská Bystrica a jeho okolie? 

 

• dostatok kvalifikovanej a skúsenej pracovnej sily 

• vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni s možnosťou 

    etablovania požadovaných technických odborov  

    na stredných školách 

• euro - oficiálna mena od roku 2009 

• členstvo v EÚ výhodou najmä pre východný trh 

• rozvinuté podnikateľské prostredie 

• rovnováha medzi pracovným a osobným životom 

Industrial park Banská Bystrica 



PREČO SI VYBRAŤ  
 
Prečo práve Industrial park Banská Bystrica? 

   

• výhodná geografická poloha 

• komplexne vybudovaná technická infraštruktúra 

• možnosť rozšírenia plochy až do 70 ha 

• podpora podnikateľského zámeru od konštrukčných  

   prác cez inžiniering až po realizáciu 

• silné zázemie v službách ako business consulting,  

   právny a účtovný servis 

  

Industrial park Banská Bystrica 




