
Ako viac ukázať krásy Slovenska
Na lákanie turistov treba okrem zaujímavostí aj fungujúcu kvalitnú infraštruktúru služieb

Turizmus je biznis s nespravodli-
vosťou. Keď má región či krajina 
more, môže s peniazmi od turis-
tov počítať takmer naisto. No mu-
sí to vnútrozemská krajina v boji 
o dovolenkárov zo zahraničia rov-
no zabaliť? To určite nie. Pretože 
medzi prirodzené aktíva využiteľ-
né v turizme možno rátať aj hory, 
históriu či vodu, ktorá nemusí byť 
slaná, ak je horúca a liečivá. Ani to 
však nestačí.
Lákadlom pre turistov súčasnosti 
je totiž kombinácia zážitku z nie-
čoho zaujímavého či príjemné-
ho a kvalitných služieb okolo. 
Jednoducho povedané, ak ľudia 
niekam cestujú, chcú nielen nie-
čo zaujímavé vidieť a zažiť, ale po-

trebujú aj pohodlne bývať, dob-
re jesť a chcú sa zabávať. A získa-
vať o tom všetkom bez námahy 
presné a užitočné informácie. Do-
kopy sa tomu hovorí infraštruktú-
ra pre turizmus.

Cesta ku kvalite
Pre bežných podnikateľov v tu-
rizme – malé a stredné firmy – je 
už budovanie ubytovacích kapa-
cít, reštaurácií či wellness centier 
pomerne nákladná záležitosť. Ne-
hovoriac o spoločných informač-
ných centrách či iných službách, 
ktoré môžu mať podnikatelia v tu-
rizme spoločné.
Pre podporu všetkých týchto ak-
tivít boli na programové obdobie 

2007 až 2013 v rámci Operačného 
programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast vyčlenené pro-
striedky v rámci Prioritnej osi 3 - 
Cestovný ruch. Dokopy, pre celú 
prioritnú os, v sume vyše 222 mi-
liónov eur. Dominantnú časť z to-
ho, vyše 195 miliónov eur, tvori-
li v rámci opatrenia 3.1 Podpora 
podnikateľských aktivít v cestov-
nom ruchu nenávratné finančné 
prostriedky pre malé a stredné 
podniky v turizme. Do polovi-
ce októbra 2012 dosiahla miera 
čerpania v tomto opatrení niečo 
vyše 48 percent. Druhou odnožou 
osi operačného programu zaciele-
nej na turizmus je opatrenie 3.2 – 
Rozvoj informačných služieb ces-

tovného ruchu, prezentácie regió-
nov a Slovenska.
Oficiálny cieľ celej prioritnej osi 
3 je rast konkurencieschopnosti 
a výkonnosti cestovného ruchu 
na Slovensku, teda čo najširšej 
skupiny ľudí, firiem aj organizá-
cií aktívnych v turizme. Adminis-
tráciu a vyhodnocovanie projek-
tov dostala od Ministerstva hospo-
dárstva SR ako riadiaceho orgánu 
na starosť Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch, príspevková orga-
nizácia rezortu.
Ako hlavný cieľ využitia peňa-
zí zo štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie bolo stanovené po-
môcť domácemu cestovnému 
ruchu a prednostne financovať 
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budovanie komplexných služieb 
pre turizmus s celoročným využi-
tím. Práve tak sa má podporiť pre-
daj služieb, ktoré poskytujú miest-
ni podnikatelia, a priniesť ekono-
mický rozvoj a pracovné miesta aj 
do regiónov, kde je práce menej. 
Aby sa službám dodala pridaná 
hodnota, je v centre pozornosti 
rozvojových projektov využívanie 
prírodných a kultúrnych daností 
Slovenska, minerálnych a geoter-
málnych prameňov. Práve pri roz-
voji pobytovej letnej i zimnej turis-
tiky vzniká možnosť predaja doda-
točných produktov a služieb, či sú 
to fakultatívne výlety, ochutnávky 
vín, prezentácia ľudových reme-
siel alebo predaj ich produktov.

Sezóna bez konca
Projekt prestavby a dostavby are-
álu termálneho kúpaliska v Dolnej 
Strehovej mal cieľ zvýšiť atrakti-
vitu pre návštevníkov, pridať no-
vé služby, no najmä rozšíriť vyu-
žitie kapacít.
Oblasť, v ktorej kúpalisko leží, je 
známa početnými termálnymi 
prameňmi. Poloha obce na juhu 
Banskobystrického kraja, blízko 
hraníc s Maďarskom dáva šancu 
zaujať okrem turistov aj ľudí zo ši-
rokého okolia. Základom projektu, 
ktorý mal celkové oprávnené vý-
davky takmer 10,24 milióna eur, 
bolo okrem rekonštrukcie bazé-
nov predĺžiť prevádzku. Na celo-
ročné využitie malo areál uspôso-
biť vybudovanie hotela s wellness 
centrom. Nenávratný finančný prí-
spevok zo štrukturálnych fondov 
EÚ a štátneho rozpočtu SR dosia-
hol 5,12 milióna eur. Investorom 
aj prevádzkovateľom projektu je 
firma s 50-percentným podielom 
obce. Tá plní dobudovaním kúpa-
liska svoj dlhodobý cieľ využívať 
tamojšiu termálnu vodu po ce-
lý rok.
Bazény kúpaliska dostali počas 
trvania projektu, ktorý štartoval 
na jar 2009 a končil sa tento rok, 
novú technológiu a pribudli oko-
lo nich atrakcie. Napríklad tobo-
gan pri novom bazéne či detské 
ihrisko.
Konštatovanie, že z pôvodné-

ho kúpaliska sa stal menší aqua-
park, nie je prehnané. Okrem to-
ho, že bazény ostali na pôvodnom 
mieste, zmenilo sa v areáli takmer 
všetko.
Hlavnou novinkou je celoročne 
prevádzkované wellness a kon-
gresové centrum s ubytovaním. 
Kúpalisko sa tak stalo mimoriad-
nym relaxačným centrom, kto-
ré v kombinácii s niekoľkými de-
siatkami izieb s takmer stovkou 
lôžok, reštauráciou, barmi a kon-
ferenčnými miestnosťami výraz-
ne rozšírilo ponuku pre návštev-
níkov Dolnej Strehovej. Okrem 
relaxu sa ponuka rozšírila o mož-
nosti na kongresovú turistiku, fi-
remné školenia a iné akcie.

Obohatiť liečivý vzduch
Kúpele Štós neďaleko Rožňavy 
vznikli pred vyše 129 rokmi. Jad-
rom ich ponuky je liečivý vzduch 
– ide o klimatické kúpele. Podľa 
prísneho hodnotenia v kúpeľníc-
kej brandži, takzvanej švajčiarskej 
klasifikácie, disponujú prostredím 
triedy so stupňom stimulácie 1. La-
icky povedané, ide o najlepšiu klí-
mu, ktorá je vhodná na liečenie dý-
chacích ciest.
Za klimatické kúpele boli uznané aj 
zákonom. Majú tiež ďalšie špecifi-
kum, vďaka ktorému sú na Sloven-
sku ojedinelé. Môžu totiž poskyto-
vať liečbu respiračných ochorení 
s využitím speleoterapie. To zna-
mená ozdravných procedúr, kto-
ré pacienti – návštevníci kúpeľov 
– podstupujú v prírodnej jaskyni. 

Môžu prijať stodvadsať detských 
a vyše stotridsať dospelých pacien-
tov. Kúpeľný park, hlavné aktívum 
tohto liečebného zariadenia, je zá-
roveň národná kultúrna pamiatka.
K naozaj štedrej prírodnej výbave 
sa v Kúpeľoch Štós rozhodli výraz-
ne rozšíriť a skvalitniť služby zdra-
votného, no aj voľného, teda nie 
priamo liečebného cestovného ru-
chu. Základný cieľ bol skvalitniť kú-
peľnú liečebnú starostlivosť, zvý-
šiť jej štandardy. Práve to si kúpe-
le naplánovali ako cestu k vyššej 
návštevnosti. Teda prilákať výrazne 
vyšší počet klientov, pričom cieľom 
boli najmä potenciálni návštevní-
ci z radov turistov. Okrem toho si 
v Kúpeľoch Štós určili aj technic-
ko-ekonomický cieľ s dosahom na 
životné prostredie. Znížiť energe-
tickú náročnosť prevádzky, a to aj 
s využitím obnoviteľných zdrojov 
energie.

Lepšie a čistejšie
V rozpočte projektu, ktorý tvori-
li celkové oprávnené výdavky vy-
še 738-tisíc eur, predstavoval ne-
návratný finančný príspevok zo 
štrukturálnych fondov EÚ a štát-
neho rozpočtu SR rovnú polovi-
cu, teda viac ako 369-tisíc eur. Za 
takmer pol druha roka medzi za-
čiatkom leta 2010 a jeseňou mi-
nulého roku si kúpele naplánovali 
dokončiť rekonštrukciu hlavnej bu-
dovy, výrazne rekonštruovať bazén 
a vystavať osobný výťah pre lepšiu 
dostupnosť priestorov.
Energetickú časť projektu tvorilo 

zateplenie budov a výstavba vlast-
ného zdroja energie. Ten priniesol 
zvýšený inštalovaný výkon s využi-
tím obnoviteľných zdrojov energie, 
ktorý dosiahol 0,022 megawattu.
Popri tom, ako v kúpeľoch rekon-
štruovali hlavnú budovu Kompor-
day, sa citeľne rozšírilo aj ich vyba-
venie a doplnková ponuka služieb 
pre návštevníkov. Pribudli sauno-
vé a hydromasážne bazény, ktoré 
rozšírili ponuku služieb pre hostí 
v atraktívnom interiéri hlavného 
kúpeľného domu.
Keďže medzi návštevníkmi Kúpe-
ľov Štós dosahujú tradične vyso-
ký podiel astmatici, prispôsobil 
sa liečbe ich ťažkostí aj saunový 
program. Môžu ho využívať vďaka 
zmenenej teplote a vlhkosti a po-
dobne ho upravili aj pre potreby 
liečby iných diagnóz.
Samostatná časť projektu bola vý-
stavba plaveckého hydromasážne-
ho bazéna. Prínos je zjavný – rozší-
riť a skvalitniť služby kúpeľov. To im 
výrazne zvýšilo šance získať uspo-
kojivý počet návštevníkov, ktorí vy-
ťažia ich kapacity.
Projekt priniesol kúpeľom aj vitál-
ny vodný svet, ktorý rozšíril ich po-
nuku služieb pre samoplatiacich 
klientov, no aj hostí ubytovaných 
v areáli. Umožňuje omnoho účin-
nejšie lákať aj denných návštev-
níkov a je k dispozícii pre obyva-
teľov v regióne. Dôležitý je pre 
nich aj praktický význam, niekoľ-
ko nových pracovných príležitos-
tí a najmä stabilizácia zamestna-
nosti v mikroregióne.
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www.mhsr.sk
http://www.mhsr.sk/informacne-aktivity/135405s

Tento projekt je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Stav čerpania prostriedkov z OP KaHR v prioritnej osi 3 Cestovný ruch
(k 15. októbru 2012)

Celková alokovaná 
suma (mil. € )

Vyčerpaná suma 
(mil. €)

Miera čerpania 
(%)

Prioritná os 3 222,56 108,35 48,68

v tom

Opatrenie 3.1. 195,32 93,80 48,02

Pozn.: Rozhodnutím Európskej komisie č. C(2012)7070 zo dňa 4. októbra 2012 bol schválený návrh revízie Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého bola zvýšená suma na tento operačný program o 225 mil. €. Tieto finančné 
prostriedky sú cielené na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a prispejú aj k zintenzívneniu podpory malých a stredných 
podnikov
PRAMEŇ: Ministerstvo hospodárstva SR
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