
Hlavným cieľom spoločnosti KONTAKT M,
spol. s r.o., ktorá wellness hotel Kontakt
prevádzkuje, bolo zvýšenie konkurencie-
schopnosti rozšírením letnej ponuky slu-
žieb. Ako vysvetľuje konateľka spoločnos-
ti Iveta Turkovičová, projekt pozostával
z piatich častí. 

Prvou bola výstavba vonkajšieho sau-
nového zrubu. Táto doplnková služba
v kombinácií s ochladzovacími a masáž-
nymi kaďami ponúka relaxačnú procedú-
ru klimatických kúpeľov s možnosťou vy-
užitia v letnej aj v zimnej prevádzke. Po-
dobná služba v ponuke ostatných za-
riadení v regióne absentuje a znamená
tak konkurenčnú výhodu práve pre hotel
Kontakt.

Vďaka vybudovaniu dvoch nových rela-
xačných miestnosti pribudli do portfólia
wellness služieb aj orientálne masáže
a hydromasážna vaňa. 

Novú skupinu zákazníkov so  záujmom
o aktívne trávenie voľného času hlavne
v lete má osloviť novovybudované multi-
funkčné športovisko uspôsobené na 
tenis, volejbal, basketbal, futbal i há-
dzanú.

Vybudovanie letnej grilovacej koliby s ka-
pacitou 40 – 60 miest zasa umožní rozší-
riť služby o ponuku tradičnej slovenskej
gastronómie.  

Súčasťou  projektu boli aj sadové a par-
kové úpravy s jazierkom, ktoré dopĺňajú a
prepájajú služby vonkajšieho a vnútorného
vitálneho sveta.

Priaznivý ohlas už pred letnou
sezónou 
Rozšírená ponuka služieb sa podľa I. Tur-
kovičovej už počas prvých troch mesiacov
od otvorenia prejavila vo zvýšenom počte
návštevníkov. Skutočný ohlas sa však bu-
de dať vyhodnotiť až po ukončení letnej
sezóny. „Najväčší záujem zo strany náv-
števníkov je zatiaľ o saunový zrub s ochla-
dzovacími a masážnymi kaďami, ako aj

o nové relaxačné miestnosti. Veríme, že
v letných mesiacoch bude záujem aj
o multifunkčné športové ihrisko a letnú ko-
libu na grilovanie,“ hovorí  I. Turkovičová.

Letná sezóna bude podporená aj po-
nukou nových balíkov služieb pre náv-
števníkov so záujmom o fitnes, wellness či
golf. Pribudnú tiež rôzne podujatia pre ro-
diny s deťmi, ako aj akciové ponuky pre
mladé páry alebo seniorov. Pripravujú sa
tiež firemno-športové hry spojené s grilo-
vaním  vo voľnej prírode. 

Stimuly pre ekonomiku v regióne
Projekt sa podarilo zrealizovať za sedem
mesiacov – od apríla do decembra minu-
lého roka. Najnáročnejšie boli podľa I. Tur-
kovičovej poveternostné podmienky v po-
sledných mesiacoch pri dokončovaní pro-
jektu, ako aj administratíva spojená
s pridelením nenávratného finančného prí-
spevku (NFP).   

Spoločnosť získala na realizáciu pro-
jektu NFP 191 000 eur, pričom celkové
investičné náklady dosiahli 554 596 eur
s DPH. „Myslíme si, že náš projekt pre-
svedčil hodnotiacu komisiu tým, že sme
sa vo Vysokých Tatrách snažili rozšíriť ce-
loročnú ponuku služieb so zameraním na
rekreáciu, šport, relax a kongresovú turis-
tiku,“ uviedla I. Turkovičová. 

Realizácia projektu v súčasnej neľahkej
ekonomickej situácii znamenala cenné sti-
muly pre zapojené dodávateľské firmy z re-
giónu. 

Nakoľko však hospodárska kríza donú-
tila príjmateľa NFP prehodnotiť opodstat-
nenosť a efektívnosť niektorých pozícií, 
realizácia projektu sa zatiaľ neprejavila

vo zvýšenej zamestnanosti v samotnom
hoteli. „Aj pomocou projektu sa nám však
podarilo zachovať  všetky pracovné mies-
ta a neprepúštali sme. Pri rozšírení slu-
žieb v budúcnosti uvažujeme o nových
pracovných miestach,“ vysvetľuje I. Tur-
kovičová s tým, že už počas leta vznikne
priestor na obsadenie  nových sezónnych
pozícií. 

Ďalšie plány
Okrem posilnenia starostlivosti o existu-
júcu klientelu plánuje prevádzkovateľ ho-
tela v budúcnosti prilákať aj novú nároč-
nejšiu klientelu. Investície budú preto sme-
rovať do zvýšenia štandardu izieb a
postupnej rekonštrukcie apartmánov. Pre
firemnú klientelu bude zasa k dispozícii
nové kongresové a spoločenské centrum. 

Pripravené v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR
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S podporou Operačného
programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (OP
KaHR) sa prevádzkovateľom
hotela Kontakt v Starej Lesnej
podarilo vytvoriť špičkové
zariadenie cestovného ruchu
s komplexnou celoročnou
ponukou služieb. Realizácia
projektu v čase hospodárskej
krízy zároveň priniesla cenné
stimuly pre ekonomiku
v regióne.

Tento projekt je 
spolufinancovaný z prostriedkov 

Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja.

Investícia
do Vašej budúcnosti

Informácie môžu
rozhodnúť

Hotel Kontakt v Starej Lesnej.

Širšia ponuka služieb vo Vysokých Tatrách

NFP v sume 941 835,48 eur použila na
zakúpenie súboru strojov, ktoré jej umož-
nili zefektívniť existujúcu výrobu profilo-
vých nožov, ako i zaviesť úplne novú uni-
kátnu výrobu brúsnych hláv pre drevársky
priemysel.

„Nová technológia nám umožňuje vstup
na trhy okolitých štátov a byť partnerom
významných výrobcov nábytku. Sme pruž-
nejší, nepochybne kvalitnejší a predo-
všetkým máme trhovú výhodu jedineč-
nosti výrobku,“ opisuje prínosy projektu
riaditeľ firmy Boris Bršel. 

Firme sa zavedením novej výroby výraz-

ne zväčšil trhový priestor.
„Možnosti sú s nastupu-
júcou CNC technológiou
v nábytkárskom prie-
mysle skutočne obrov-
ské. Spolupracujeme
s najväčším výrobcom
nábytkárskych strojov na
svete, SCM Italy, čím sa
odkrývajú príležitosti, kto-
ré sme v pôvodných zá-
meroch nepredpoklada-
li,“ pokračuje Bršel. 

Na zúžitkovanie tohto potenciálu však
firma potrebuje dlhší čas. Dôvodom je
aj spomalenie trhu pod vplyvom hospo-
dárskej krízy. „Momentálne si nás trh
testuje. Jednoducho potrebujeme čas na
výraznejší prienik s opakovane dosiah-
nuteľnými výsledkami. Kríza nám mi-
moriadne sťažuje porovnávanie a pre-
dovšetkým hodnotenie správania sa tr-
hu, ako aj nášho pôsobenia,“ konštatuje 
B. Bršel. 

Ako však dodáva, aj vďaka projektu
s podporou OP KaHR sa firme podarilo
zabrániť najmenej 40-percentnému pre-
padu, ktorý je v súčasnom období typický
pre tento sektor. Postupne sa projekt pre-
mietne aj do mierneho rastu zamestna-
nosti. „Plánovaných je desať nových miest,
v tejto fáze máme štyroch nových za-
mestnancov a vzhľadom na krízu sme za-
chránili cca tri pracovné miesta,“ dodáva
B. Bršel.

Unikátna technológia v Nových Zámkoch

V Trenčíne sa v tomto a uplynulom
roku konalo 8 seminárov k výzvam
OP KaHR, ktoré  spoluorganizovali
Slovenská inovačná a energetická
agentúra v Trenčíne, SARIO a Národná
agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania. Aj vďaka
tomu už žiadatelia z kraja uspeli so
68 projektmi s nenávratnou pomocou
27 mil. eur, pričom 27 z nich je už
zazmluvnených. Najvyššiu pomoc
získali žiadatelia z okresov Trenčín,
Myjava, Ilava a Púchov. 
Najvyšší záujem žiadateľov je o nákup
inovatívnych strojov a zariadení, čo
umožňovali v rokoch 2008 – 2009
štyri výzvy pre Podopatrenie 1.1.1 –
Podpora zavádzania inovácií

a technologických transferov a jedna
aktuálna výzva do 11. mája 2010.
Najbližším podujatím je seminár
k výzve KaHR-22VS-1001 – Podpora
hnedých priemyselných parkov, ktorý
sa bude konať 28. apríla 2010
o 10.00  hod. na Úrade Žilinského
samosprávneho kraja.

Kontakt:
Rozvojová agentúra
Trenčianskeho
samosprávneho kraja, n.o. 
ICPK pre OP KaHR
Ing. Radoslava Dolná
email: radoslava.dolna@tsk.sk
Tel.: 032/6555 432

Predstavujeme Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK)

Trenčiansky samosprávny kraj

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk 
aprílové vydanie prílohy venovanej Operač-
nému programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (OP KaHR). Aj táto príloha
je súčasťou rozsiahlych aktivít informovania
a publicity, ktoré koordinuje Odbor monitoro-
vania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF
pod Sekciou podporných programov na 
Ministerstve hospodárstva SR. Informačné ak-
tivity o možnostiach čerpania pomoci z OP
KaHR štartujú vždy zverejnením aktuálnych
výziev v tlači a elektronických médiách. Zá-
roveň spomeňme fakt, že MH SR ako jediný
rezort iniciovalo zriadenie Informačných cen-
tier prvého kontaktu (ICPK) pri jednotlivých
VÚC. Tie poskytujú uchádzačom bezplatné po-
radenstvo a metodickú pomoc, no zároveň
v spolupráci s implementačnými agentúrami
pripravujú semináre ku každej aktuálnej výz-
ve. S veľkým záujmom sa stretol aj informač-
ný portál www.opkahr.sk, ktorého priemerná
mesačná návštevnosť bola pôvodne odhado-
vaná na 1 500 prístupov, no v skutočnosti je
to už viac ako 3500. „Informovanie a publici-
ta vo veľkej miere napomáhajú uchádzačom
v procese prípravy žiadostí, čo nielenže po-
tvrdzujú ohlasy zo strany podnikateľov a sa-
mospráv, ale zároveň dokumentuje aj mimo-
riadne vysoká miera zazmluvnenosti, ktorá už
v rámci OP KaHR prevýšila 43 %,“ uviedol ria-
diteľ odboru monitorovania, kontroly OP, hod-
notenia a publicity ŠF, PhDr. Emil Pícha, CSc.

www.mhsr.sk
www.opkahr.sk

Pri realizácii informačných aktivít na podporu OP KaHR zohrávajú dôležitú
úlohu Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK). Dnes bližšie
predstavujeme ICPK v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Súčasťou projektu boli aj sadové 
a parkové úpravy areálu.

Multifunkčné ihrisko uspôsobené na päť druhov športov.

Nenávratný finančný príspevok
(NFP) z Operačného programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (OP KaHR)
získal aj dodávateľ strojov
a zariadení pre nábytkársky
priemysel, firma BOTO spol. s r.o.
Slovakia z Nových zámkov.

Snímka: www.boto.sk


