
 Územie Banskobystrického samosprávneho kraja pat-
rí rozlohou k najväčším krajom na Slovensku. Z hľadiska 
kvalít krajinného a prírodného prostredia sa radí k najvýz-
namnejším regiónom Slovenska. Kraj leží v južnej časti 
stredného Slovenska obkolesený desiatkami chránených 
území a je oblasťou s najväčšou výmerou chránených úze-
mí na Slovensku. To však neznamená, že je neprístupný, 
či nehostinný. Naopak - sú tu zastúpené všetky typy sídel-
ných formácií od miest strednej veľkosti, cez malé mestá, 
vidiecke obce, až po rozptýlené gazdovské osídlenia. 

Mestský a kultúrny cestovný ruch
Ak máte záujem o históriu a banskú techniku, ste na 

správnom mieste. Kraj ponúka najväčšiu koncentráciu ban-
ských historických miest a technických pamiatok na Slovensku. 
Klenotom je „strieborná“ Banská Štiavnica spolu s uni-
kátnym systémom jazier (tajchov), ktoré sú súčasťou 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Turistickým zážitkom je tiež návšteva „kráľovskej mede-
nej“ Banskej Bystrice, „zlatej“ Kremnice či „kráľovského“ 
mesta Zvolen. Zaujímavé historické objekty možno nájsť 
v pamiatkových rezerváciách Štiavnické Bane, Špania 
Dolina, či v komplexe vinohradníckych domčekov v 
Sebechleboch – Starej Hore. Historickú atmosféru dotvá-
rajú aj kultúrne podujatia, ktoré sa periodicky opakujú a 
nadväzujú tak na históriu a tradície našich predkov. Ich 
jedinečnosť umocňuje originálne, historické prostredie, v 
ktorom sa odohrávajú. Festivaly ako Zámocké hry zvolen-
ské, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Hontianska 
paráda Hrušov, Salamandrové dni v Banskej Štiavnici a 
ďalšie si našli svoje pevné miesto v kultúrnom kalendári a 

ich reputácia prekračuje nielen hranice kraja, ale aj repub-
liky. Netreba tiež zabudnúť na množstvo ďalších význam-
ných kultúrnych podujatí, ktoré charakterizujú unikátnosť 
jednotlivých regiónov.

V kraji sa nachádza viac ako 1 700 kultúrnych pamia-
tok, medzi ktorými možno obdivovať stredoveké násten-
né maľby zachované v kostoloch, mestskú architektúru 
alebo zámky, kaštiele, hrady a ich zrúcaniny.  V kraji majú 
svoje sídlo špecializované múzeá a galérie s celosloven-
skou pôsobnosťou. To, čo z histórie nášho kraja nestih-
nete vidieť na mieste, vám ponúkne množstvo ďalších 

kultúrnych inštitúcií, ako sú knižnice, kultúrne a osvetové 
strediská či regionálne múzeá a galérie. Ak máte záujem 
pozrieť sa na život v našom regióne trochu inak, navštívte 
divadlá, hvezdárne a planetáriá.

Letná horská a vodná turistika
Nezabudnuteľné zážitky, spojené s dobrodružstvom, 

ponúkajú naše horstvá počas celého roka. K dispozícii je 
bohatá sieť značených turistických a cykloturistických 
trás, ktoré prechádzajú množstvom chránených krajin-
ných oblastí, území a národných parkov. Ak máte záujem, 
môžete sa vydať po stopách princa Charlesa, ktorý pri 
svojej návšteve Banskej Bystrice zavítal aj do Badínskeho 
pralesa. Alebo sa môžete vydať cestou objavovania prí-
rodných krás uložených hlboko pod zemou. Sprístupnená 
je Harmanecká jaskyňa – Izbica, Bystrianska jaskyňa a 
unikátna jaskyňa Mŕtvych netopierov. 

Stredné Slovensko

Banskobystrický kraj sa predstavuje
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Základná charakteristika BBSK

Rozloha v km2: 9 455

Počet obyvateľov k 31. 12. 2004: 658 368

Hustota obyvateľstva: 69,81 obyvateľov na km2

Sídlo samosprávneho kraja: Banská Bystrica

Počet okresov: 13 (Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, 
Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, 
Žarnovica, Žiar nad Hronom) 

Počet miest: 24

Počet obcí: 516 (z toho 24 miest)

www.vucbb.sk

Banská Bystrica (foto: Juraj Kostúrik)

Vrchárske putovanie (foto: Ján Ľupták)

Banská Štiavnica (foto: Peter Kladivík)

NP Veľká Fatra (foto: Roman Opremčák)



Trvalo udržateľný turizmus
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Súťažný film Envirofilmu 2007
V pralesoch Karpát (Slovensko), autor: Zdeno Vlach

Film predstavuje najcennejšie karpatské pralesy v štyroch ročných obdobiach, pôvodných obyvateľov fauny a 
flóry a jedinečný kolobeh života lesa málo ovplyvneného človekom. 

Okrem cykloturistiky a turistiky kraj ponúka aj výborné 
podmienky pre aktívny odpočinok v podobe skalolezectva, 
paraglidingu, tenisu či golfu. A keď vás omrzí chodenie po 
zemi, bádanie pod zemou a adrenalín vo vzduchu, vydajte 
sa na dobrodružstvo po vode. Svoju popularitu si opäť 
získava aj splavovanie rieky Hron. Vykúpať sa však mô-
žete aj iným spôsobom. Buď dáte prednosť chladivej vode 
horských tajchov, alebo sa zohrejete v teplejších vodných 
nádržiach na juhu kraja. Pre milovníkov termálnych vôd 
sú k dispozícii kúpaliská v Dolnej Strehovej, Dudinciach, 
Sliači, Kováčovej, Sklených Tepliciach, Vyhniach alebo 
Kremnici. 

Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch
Kde je voda tam je život... A ak je tá voda naviac živá, 

je tu o dôvod viac, prečo treba navštíviť kúpele Sliač, 
Brusno, Kováčová, Dudince, Číž a Sklené Teplice, ktoré 
okrem liečebných procedúr ponúkajú aj široké rehabilitač-
no-rekreačné možnosti. Tradícia kúpeľníctva na našom 
území, siahajúca až do obdobia Rímskej ríše, založená na 
množstve liečivých minerálnych a termálnych prameňov, 
sa v súčasnosti využíva najmä formou vytvárania welness 
centier so širokou škálou doplnkových služieb. 

Ak chcete zdravo dýchať, vydajte sa do jaskyne Bystrá, 
kde sa v rámci speleoliečby liečia choroby dýchacieho 

ústrojenstva. Vďaka unikátnym vlastnostiam prirodzené-
ho prostredia krasových jaskýň si prečistíte nielen pľúca, 
ale aj mozog. 

Zimný cestovný ruch
Severná časť kraja vytvára výborné podmienky na roz-

voj zimného cestovného ruchu. Nesporne, medzi päť najlepších 
zimných stredísk na celom Slovensku patrí lyžiarske stre-
disko Donovaly. Kvalitou svojich tratí a ponukou služieb sa 
radí medzi turistické centrá európskeho významu. Výbornú 
lyžovačku však zažijete aj v ďalších lyžiarskych stredis-
kách, ako sú napríklad Selce – Čachovo, Šachtičky, Tále, 
Mýto pod Ďumbierom, Krahule, Kokava, Čertovica a mnohé 
iné. Na atraktivite opäť získavajú v minulosti mimoriadne 
populárne lyžiarske centrá Turecká a Chopok Juh. 

Celoeurópskym unikátom sa, po vzájomnom prepoje-
ní, stane komplexná sieť bežeckých tratí v Kremnických 
vrchoch, prístupné rovnako z Kremnice, ako aj z Banskej 
Bystrice. V takmer všetkých zimných strediskách sú vý-

borné podmienky pre čoraz populárnejšie zimné športy 
ako napr. snowboarding či skialpinizmus. K zimnej po-
nuke kraja neodmysliteľne patria aj podujatia, ako napr. 
preteky psích záprahov alebo krňačkové preteky. 

Vidiecka turistika a agroturistika
Bohaté ľudové tradície, zvyky a obyčaje spolu s prírod-

ným prostredím kraja vytvárajú najlepšie predpoklady pre 
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. Na severe 
žijú farmári, salašníci a kovboji, na juhu - vinári. 

Ak máte radi folklór a zaujíma vás práca ľudových re-
meselníkov, navštívte horehronské obce a tie splnia vaše 
očakávania. Naše tradície a zvyky vám v koncentrovanej 
podobe ponúka tiež festival Hontianska paráda, ktorý sa 
koná každý rok, koncom augusta, v rázovitej obci Hrušov. 
Popri príjemných chvíľach odpočinku v hrušovských dvo-
roch ochutnáte tradičnú kuchyňu, hruškovicu, ucho poteší 
ľudová hudba a oko ukážky remeselných prác v autentic-
kom prostredí ľudových domov a pieskovcových pivníc. 

Dúfame, že sa nám podarilo preniesť vás do očarujú-
ceho prostredia nášho kraja. Návštevník má u nás všetky 
predpoklady na to, aby si z pestrej palety vybral práve to, 
čo ho zaujíma. Banskobystrický kraj ponúka  nesmierne 
bohatstvo a jedinečnú krásu. 

(Zdroj: VÚC B. Bystrica) 

Pustý hrad (foto: Václav Hanuliak)

Kremnica (foto: Tomáš Kopečný)




