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Miesto realizácie projektu:

104, Malatíny

Názov projektu:

Modernizácia Relax Hotela SOJKA
Cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti hotela Sojka
Špecifické ciele:
• modernizácia zariadenia a vybavenia hotela
• upevnenie štruktúry klientov hotela a podpora segmentu
hostí ubytovaných viac ako 5 nocí
• dosiahnutie komplexnosti poskytovaných služieb
cestovného ruchu
• zvýšenie počtu zamestnancov hotela do roku 2018
• dosiahnutie vyváženejšej celoročnej obsadenosti hotela
Východiskový stav:

Stručný opis projektu:

Relax hotel Sojka sa nachádza v obci Malatíny, v strede medzi mestami Liptovský Mikuláš a
Ružomberok v Žilinskom kraji. Obec patrí do okresu Liptovský Mikuláš a podľa Regionalizácie
cestovného ruchu SR do regiónu Liptov, ktorý patrí k regiónom s medzinárodným významom.
Realizáciou projektu zvýšime konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri lepšom využívaní
potenciálu, so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorbou nových pracovných
príležitostí a prispejeme k napĺňaniu cieľa podľa Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenska.
Hotel je v prevádzke od roku 2004 a má pevnú pozíciu na trhu. Cieľové skupiny hotela sú: mladí
ľudia, rodiny s deťmi, staršie páry, seniori, obchodní cestujúci a návštevníci hľadajúci zdravý
životný štýl. Hotel je členom manažérskej organizácie OOCR Región Liptov a má výborné
podmienky na rozvoj komplexných služieb cestovného ruchu
s celoročným využitím. Realizáciou projektu dôjde k modernizácii zariadenia a inovácii
štandardu poskytovaných služieb. Projekt zároveň pozitívne vplýva na rozvoj cestovného ruchu
v rámci obce Malatíny, regiónu Liptov ako aj OOCR Región Liptov.
Stav po realizácii projektu:
Realizáciou projektu zabezpečíme:
- inováciu štandardu, kvality a komplexnosti služieb s celoročným využitím,
- minimalizujeme sezónnosť,
- zvýši priemernú dobu pobytu hosťa,
- zlepšíme podmienky pre aktívny odpočinok a tvorbu produktov.
Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín firmy, najmä tržieb a pridanej
hodnoty, ako aj počtu pracovníkov a bude motivovať klientov k dlhodobejšiemu pobytu počas
celého roka. Projektom sa vytvoria dve pracovné miesta (pre mladého nezamestnaného a
znevýhodnenú skupinu) ešte pred ukončením realizácie projektu, ďalšie dve v horizonte troch
rokov od ukončenia realizácie projektu. Uvedené merateľné ukazovatele výsledku budú
dosiahnuté samou podstatou projektu. Indikátory projektu boli plánované majiteľmi firmy v
spolupráci s ekonómom firmy a využitím dlhoročných skúseností, dávajú záruku reálnosti.
Realizácia predkladaného projektu bude pozitívne motivovať majiteľov ostatných ubytovacích
zariadení a zariadení cestovného ruchu, k rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu
štrukturálnych fondov EÚ.
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