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Názov projektu: Rekonštrukcia hotela Eminent 

 
Cieľ projektu: 

 rekonštrukciou objektu hotela EMINENT dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti na 

trhu cestovného ruchu 
 

Špecifické ciele projektu: 

 zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

 vytvorenie nových pracovných miest 

 medziročný nárast počtu návštevníkov a turistov 

 zatraktívnenie regiónu prostredníctvom dobudovania centra cestovného ruchu 
 

 
 
 
 

 
Stručný opis projektu: 

Východisková situácia 

 mesto Zlaté Moravce, ako centrum regiónu Horné Požitavie disponuje bohatým 

výrobným potenciálom a podnikateľským zázemím v úzkej väzbe na existujúce aj 

budúce dopravné napojenie 

 v súčasnosti hotel nedostatočne využíva svoj potenciál prameniaci z atraktívnej 

lokalizácie, v blízkosti prírodných a kultúrnych atrakcií 

 hotel s reštauráciou nevyhnutne potrebuje investovať do rozvoja a zvýšenia 

konkurencieschopnosti prostredníctvom rozšírenia ponuky poskytovaných služieb, ktorá 

by pomohla zvýšiť celkovú atraktivitu a prilákať viac domácich ako aj zahraničných 

návštevníkov a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu 
 

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 

 rozšíriť ponuku doplnkových služieb a skvalitniť komfort ubytovania rekonštrukciou 

objektu  hotela  s  cieľom  vytvoriť  komplexné  centrum  cestovného  ruchu  v   meste  

s celoročnou atraktívnou ponukou služieb 

 rekonštrukciou a rozšírením doplnkových služieb hotela sa upevní jeho pozícia hotela na 

trhu, zvýši sa a rozšíri kapacita poskytovaných služieb, zabezpečí sa modernizácia 

priestorov 

 žiadateľ disponuje dostatočne kvalifikovanými projektovými manažérmi, ktorí majú 

predchádzajúce skúsenosti s riadením a implementáciou projektov 
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Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Odkaz na internetové stránky 

riadiaceho orgánu a daného 

operačného programu: 

 
www.economy.gov.sk 

 


 
www.opkahr.sk 

 


 
www.siea.gov.sk 

Výška poskytnutého 

príspevku: 
799 743,25 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotodokumentácia alebo 

vizualizácia realizácie aktivít 

výsledkov projektu (uvedené 

musí byť pravidelne 

aktualizované). 

 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://www.opkahr.sk/
http://www.siea.gov.sk/

