


Rok 1992
Otvorenie 
Čiernohronskej
železnice - približne  

10.000 návštevníkov

Rok 2010
Aktivity vidieckeho turizmu - vyše 
50.000 návštevníkov ročne:
• Čiernohronská železnica (od r. 1992)
• Lesnícky skanzen (od r. 2003)
• Národná prírodná rezervácia Dobročský prales
(od r. 1999)
• Marekova farma, Hucul klub v Sihle
(od r. 1999)

• Náučný chodník Č.Balog - Hronec (od r. 1998),  
Č.Balog – Vydrovská dolina (od r. 2009)

• Turistické a cyklo-turistické trasy



Lesy SR - štátny podnik

Obec Čierny Balog -
samosprávna štátna 
organizácia

VYDRA - vidiecka 
rozvojová aktivita

Čiernohronská železnica

PARTNERSTVO
4 ORGANIZÁCIÍ:



• rekonštrukcia nástupiska ČHŽ v Chvatimechu a Vydrovskej doline
• vybavenie múzea ČHŽ v Čiernom Balogu a turistickej informačnej  
kancelárie vo Vydrovskej doline
• výstavba a rekonštrukcia turistického areálu vo Vydrovskej doline -
približne 3 mil. Sk 

- Drevenica s terasou pre zákazníkov bufetu
- prístrešok pre eko-hry vo Vydrovskej doline
- amfiteáter s osvetlením
- vodovod a toalety
- detské ihrisko
- historická chlebová pec  
- nástupisko Čiernohronskej železnice

• budovanie zázemia pre dobrovoľníkov a zamestnancov organizácie
- Drevený zrub a stanové táborisko
- kancelárske priestory s celoročnouprevádzkou TIK

INVESTÍCIE DO CR

Ako sa môže mimovládna organizácia zapojiť do rozvoja CRVydrovská dolina v roku 2001Vydrovská dolina dnes
predaj typických domácich jedál, ako napr. bryndzové pirohy, kyslá

fazuľová polievka, harule, atď.



ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA

Prínos do partnerstva CR:
atraktívna doprava turistov 
do Vydrovskej doliny, 
do areálu Lesníckeho skanzenu

Čiernohronská železnica, n.o.,
ktorá prevádzkuje kultúrnu pamiatku -
historickú úzkorozchodnú
Čiernohronskú železnicu (ČHŽ). 
ČHŽ slúžila v rokoch 1909 - 1982 
na ekologickú prepravu dreva. V 
súčasnosti slúži na prepravu turistov 
na 16 km trase z Chvatimechu cez 
Čierny Balog do Vydrovskej doliny.



Výstupná stanička Čiernohronskej železničky 
sa zároveň stala nástupným bodom 

do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline

ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA



„Výstupná“ stanica 
železničky, nástupný 
bod skanzenu v r. 2003
VZNIK PARTNERSTVA

- vznik Lesníckeho skanzenu 
vo Vydrovskej doline a
zároveň medzisektorového 
partnerstva 4 organizácií

LESNÍCKY SKANZEN



LESNÍCKY SKANZEN

LESNÍCKY SKANZEN
iniciatíva Lesov SR š.p. 
pre zlepšenie komunikácie 
a vzťahov s verejnosťou. 
Z lásky k slovenskej 
prírode, horám, ľuďom, 
ktorí v nich žijú a pracujú.

Jeho dĺžka je 3,3 km s 90 
náučnými zastávkami o 
živote lesa, jeho funkciách, 
harmónii, kráse a tiež o 
lesníkoch, ktorí ho pestujú.



LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik

Lesy SR, š. p. 
Vízia je trvalo udržateľný rozvoj
štátnych lesov, ktorý je základom
pre uspokojovanie potrieb
prírody, spoločnosti, ekonomiky,
a optimálne zhodnotí lesný
majetok štátu.

Prínos do partnerstva CR:
budovanie a prevádzka
Lesníckeho skanzenu,
organizovanie podujatí
pre verejnosť (Deň stromu,..)



ČIERNY BALOG

Obec Čierny Balog
- viac ako 400 ročná história
- vznik, história aj súčasnosť je 
úzko spätá s lesníctvom

Súčasnosť
- 5170 obyvateľov
- veľkosť chotára 14717 ha
- 8 osád



ČIERNY BALOG

ČIERNY BALOG
V PROGRAME OBNOVY 

DEDINY

dedina na Slovensku
- zachovanie kultúrnej 
kontinuity a identity krajiny 



ČIERNY BALOG

DEDINA ROKA 
2005

Čierny Balog 
- 2. miesto

- obrovský ľudský 
potenciál

- historické a kultúrne 
bohatstvo 

- prírodné bohatstvo
- konkurenčné prostredie



ČIERNY BALOG

PODPORA OBCE
ČIERNY BALOG

z POD

2003 - Územný plán obce

2006 - výherná odmena 
Dedina roka 2005
autobusová zastávka

2007 - Náučný chodník 
o histórii a tradíciách
obce



Obec Čierny Balog, 
samospráva, ktorá zabezpečuje
fungovanie obce, budovanie
základnej infraštruktúry, vytváranie
podmienok pre kvalitný a
plnohodnotný život jej obyvateľov,  
zatraktívnenie obce pre
potenciálnych návštevníkov

ČIERNY BALOG

Prínos do partnerstva CR:
bezodplatný prenájom pozemkov, 
stráženie skanzenu, údržba areálu 
s využitím nezamestnaných vrámci  
verejno prospešných prác (aktívna 
politika štátu)



VYDRA 
- vidiecka rozvojová aktivita
(r. 1997)
Občianske združenie mladých ľudí

z celého Slovenska 

Vznik 1997 - organizácia so 
samostatnou právnou subjektivitou, 
ktorá vznikla z Ekocentra Stromu 
života Vydra, nadväzujúca na 15-
ročnú históriu hnutia na záchranu 

Čiernohronskej železnice

VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita



Vydra, je občianske združenie, ktorej 
misiou je zachovávanie tradícií, 
kultúrnych a prírodných hodnôt a 
podpora trvalo udržateľného rozvoja 
Mikroregiónu Čierny Hron. Počas 
svojej desaťročnej tradície sa Vydra 
vypracovala na organizáciu, ktorá
aktívne ponúka programy a produkty 
cestovného ruchu pre individuálnych 
návštevníkov aj organizované skupiny. 
V súčasnosti sa venuje profesionalizácii 
marketingovej komunikácie.

Organizácia Vydra



Súčasná ponuka a služby, ktoré poskytuje VYDRA, o. z.

• Prevádzka 2 turistických informačných 
kancelárií a múzea Čiernohronskej 
železnice

• Predaj domácich produktov a služieb
• Vydávanie informačných a propagačných 
materiálov o atrakciách regiónu  

• Poskytovanie animačných programov
pre skupiny

• Organizovanie Eko-hier –
environmentálnych aktivít pre školské
skupiny

• Koordinovanie aktivít v službách v
cestovnom ruchu

• Sprievodcovské služby



PRODUKTY VYDRY

BALOCKÝ DREVORUBAČSKÝ DING
Zábavné súťaženie v drevorubačských disciplínach:
- rezanie dreva ručnou pílou,
- chôdza na chodúľoch,
- hod kľuchtou
Víťaz získava zaslúženú odmenu.
veková skupina:
doba trvania: 
skupina:
max. účasť:
miesto konania:

16 - 50 rokov
1,5 hod.
do 15 osôb
45 osôb (3 skupiny)
Vydrovská dolina,
okolie ČB do 30 km podľa 
dohody



PRODUKTY VYDRY

PACHOHRY
Zábavné súťaženie v zbojníckom umení:
- obliekanie sa do kroja
- likvidácia kaštieľov sudmi frndžalice,
- plieskanie bičom
- Pacho byť Herkules - aspoň na chodúľoch,
Víťaz získava zaslúženú odmenu.veková skupina:
doba trvania: 
skupina:
max. účasť:
miesto konania:

16 - 50 rokov
1,5 hod.
do 15 osôb
45 osôb (3 skupiny)
Vydrovská dolina,
okolie ČB do 30 km podľa 
dohody



PRODUKTY VYDRY

LETNÁ PAPIERNIČKA

Návšteva letnej papierničky:
- oboznámenie sa s históriou výroby papiera,
- ukážka tradičnej technológie výroby papiera z 
bavlny
-možnosť vyrobiť si vlastný papier

veková skupina:
doba trvania: 
skupina:
miesto konania:

od 8 rokov neobmedzene
2,5 hod.
do 45 osôb
Vydrovská dolina, Čierny Balog, 
okolie ČB do 30 km podľa 
dohody 



PRODUKTY VYDRY

RYŽOVANIE ZLATA

Zábavná (aj súťažná) aktivita s cieľom zbohatnúť
- odborný výklad o ryžovaní a prírodnom bohatstve
- ukážka ryžovania zlata
- získavanie praktických zručností v ryžovaní
Pre úspešných certifikát so zlatinkou.

veková skupina:
doba trvania: 
skupina:
miesto konania:

od 8 rokov neobmedzene 
2,5 hod.
do 45 osôb
Vydrovská dolina,
okolie ČB do 30 km podľa 
dohody



PRODUKTY VYDRY

EKO HRY
Zábavné aktivity v prírode pre deti, vzdelávacieho
charakteru, zamerané na budovanie pozitívneho
vzťahu k prírode, fyzicky nenáročné:
- prírodné pexeso,
- poľovníkove skúšky,
- ako slepý po hore chodil
veková skupina:
doba trvania: 
skupina:
max. účasť
miesto konania:

5 - 16 rokov
1,5 hod.
do 15 detí
45 detí (3 skupiny)
Vydrovská dolina, okolie ČB
do 30 km podľa dohody



PROGRAMY PRE VYBRANÉ SEGMENTY

INDIVIDUÁLNI KLIENTI
Obľúbený program:
9,00 - 9,30 prehliadka múzea ČHŽ v Čiernom
Balogu, možnosť nákupu suvenírov
9,30 - 9,38 jazda Čiernohronskou železničkou
z Č. Balogu do Vydrovskej doliny
9,45 - 12,15 prehliadka Lesníckeho skanzenu
12,15 - 12,45 pochutenie z Handeľskej drevenice
12,45 - 12,53 jazda vlakom z Vydrovskej doliny
do Čierneho Balogu
13,00 - 13,20 presun 10 km na Sihlu 
13,30 - 16,00 aktivita na 2,5 hod. z ponuky:

- prehliadka Marekovej farmy
- jazda na Huculských koňoch
- prehliadka okolo Dobročského
pralesa so sprievodcom



PROGRAMY PRE VYBRANÉ SEGMENTY

ŠKOLY
Obľúbený program pre organizovanú skupinu A:
9,30 - 10,00 prehliadka múzea ČHŽ v Čiernom Balogu, možnosť
nákupu suvenírov
10,00 - 10,08 jazda Čiernohronskou železničkou z Č. Balogu do 
Vydrovskej doliny
10,15 - 12,00 prehliadka Lesníckeho skanzenu vo Vydrove
12,00 - 12,30 občerstvenie z Handeľskej drevenice
12,30 - 13,30 ekologické hry (al. Ryžovanie zlata)
13,45 – 14,50 jazda vlakom z Vydrovskej doliny do Chvatimechu
Obľúbený program pre organizovanú skupinu B:
9,00 - 12,00 prehliadka okolo Dobročského pralesa so 
sprievodcom
12,00 - 13,45 prehliadka Lesníckeho skanzenu vo Vydrove
13,45 - 14,50 jazda Čiernohronskou železničkou z Vydrovskej 
doliny do Chvatimechu



PROGRAMY PRE VYBRANÉ SEGMENTY

FIRMY
Obľúbený program pre organizovanú skupinu:
10,00 - 11,00 - stretnutie účastníkov v hotel, občerstvenie –
„švédske stoly“
12,00 - 12,50 - jazda železničkou s parnou lokomotívou z 
Chvatimechu do Vydrovskej doliny sprevádzaná rezkou
cigánskou muzikou, v priebehu zbojnícky prepad vlaku 
13,00 - 13,30 - Vydrovský piknik pri heligónke
13,30 - 15,30 - zábavné súťaženie „Balocký drevorubačský 
ding“
16,00 - 16,45 - odchod parným vláčikom z Vydrovskej doliny 
na Svätý Ján
16.45 - 20,00 - Vatričkový kráľ - piknikové pečené prasiatko, 
zábava pri cigánskej muzike
20,00 - večierok s vítaním rána v hoteli



OSTATNÉ SLUŽBY NA OBJEDNÁVKU

• folklórne vystúpenie FS Kýčera
• zbojnícky prepad vlaku
• ukážka výroby syrov spojená
s ochutnávkou

• ľudová muzika, heligónka
• piknik v prírode (pečený baran,  
prasiatko, jedlá na rošte ...)

• vínny vozeň s ochutnávkou
Tokajských vín

• prípitok aj občerstvenie počas
jazdy vlakom

• paintball
• jazda na konskom záprahu
v historickom kočiari 

• letné tábory



- kultúrne podujatia 
- folklórne vystúpenia 
- environmentálne programy: 
Dobšinského rozprávkové hry, 
Pachov drevorubačský ding, 
Ekohry
- sprievodcovské služby 
k NPR Dobročský prales
- dobudovanie náučn.chodníka
o histórii a tradíciách obce

VYDRA
napĺňanie poslania
VIDIECKY CESTOVNÝ 
RUCH

VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita



ĽUDSKÉ ZDROJE ORGANIZÁCIE

Zamestnanci: 
- Manažér cestovného ruchu 
- Manažér pre spolkovú činnosť

Sezónni zamestnanci:
- pracovníci informačných centier (poskytovanie informácií
a predaj suvenírov)
- sprievodcovia, animátori

Dobrovoľníci:
- ročne cca 60 dobrovoľníkov
- programy pre verejnosť, letné tábory



ROZVOJ UBYTOVACÍCH 
SLUŽIEB V ČIERNOM BALOGU

UBYTOVACIE KAPACITY V REGIÓNE

v roku 2000 
cca 100 lôžok
(ubytovanie v súkromí)

v roku 2010
vyše 300 lôžok
(ubytovanie v súkromí + 3 
penzióny)



ŠTRUKTÚRA TRŽIEB Z CESTOVNÉHO RUCHU

Animačné programy
10%  

Organizované podujatia
25%

Predaj suvenírov
45%

Prenájom vlastného majetku
5%

Letné tábory
15%



VYDROVSKÁ DOLINA

- spracovanie marketingovej 
stratégie Vydrovskej doliny 
- vydanie propagačných
materiálov 
- vytvorená značka
- Vydrovská dolina  
komplexný produkt (atrakcie 
služby, ubytovanie, info...)
- projekt u EÚ fondov

VYDROVSKÁ DOLINA
Destinácia vidieckeho CR



VÝSLEDKY PROJEKTU

DESIGN MANUÁL PRE VYDROVSKÚ DOLINU

• Logo Vydrovská dolina
• Design manuál pre marketingovú
komunikáciu
• Profesionálna fotobanka
• Propagačné materiály o Čiernohronskej
železnici, Lesníckom skanzene, 
Dobročskom pralese, materiály pre cieľové
skupiny - 5 druhov, Sprievodca pre Lesnícky 
skanzen, Cestovný poriadok pre 
Čiernohronskú železnicu, obal, kalendár 
podujatí



spoločný cieľ - rozvoj 
Vydrovskej doliny 
vzájomne výhodným a 
udržateľným spôsobom

hľadanie spôsobov a cesty 
pre úspech spoločného 
produktu a partnerstva k 
vzájomnému a verejnému 
prospechu 

korektný prístup všetkých 
partnerov 

efektívne využitie ľudských, 
materiálnych a finančných 
zdrojov

efektívna komunikácia 

PRINCÍPY PARTNERSTVA



PRÍNOS PARTNERSTVA

Vydrovská dolina - miesto 
oddychu, poučenia a zábavy
52 tisíc návštevníkov ročne
35 sezónnych zamestnancov
330 lôžok v ubytovacích 
zariadeniach
rozvoj doplnkových služieb
zviditeľnenie obce a regiónu
budovanie náučných
chodníkov 
rozvoj destinácie Vydrovská
dolina prostredníctvom 
miestnych ľudí (remeselníci, 
ubytovatelia, ...)



VYDRA – Vidiecka Rozvojová aktivita 
občianske združenie

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, B. Bystrica
štátny podnik

OBEC ČIERNY BALOG
samospráva

ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA
Nezisková organizácia

PARTNERI SPOLUPRÁCE



kontakt: 
VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita, o. z. 

Hlavná 56
976 52  Čierny Balog

tel.: +421 48 619 0944
www.vydrovskadolina.sk, 

www.vydra.sk
tik@vydra.sk

konateľka: Zuzana Sitarčíková
predseda správnej rady: Csilla Droppová

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ



ČIERNY BALOG


