
                  

 

SLOV INN JASNÁ s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 01/2015 do 12/2015 zrealizovala projekt s názvom EKO-šport hotel Björnson. Tento projekt sa 
realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim 
orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 356 040,48 €,  výška nenávratného finančného príspevku je 678 020,24 €. 
Miestom realizácie projektu je obec Demänovská dolina. Cieľom projektu bolo vytvoriť príjemný horský Eko – šport hotel Björnson, ktorý ponúka široké 
spektrum kvalitných služieb s vysokou pridanou hodnotou, ako aj vytvorenie vhodných podmienok pre oddych a aktívne spoločenské vyžitie po celý rok. K 
ďalším dôležitým cieľom patrí čo možno najvyššia obsadenosť a návštevnosť počas celého roku. Projekt pozostáva z nasledovných aktivít:  Aktivita č. 1: 
Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi; aktivita č. 2: Vytvorenie požičovne so športovými potrebami a aktivita č. 3 – 
Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóny (activity room).  

Prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít a špecifických cieľov projektu sa vytvorilo moderné, multifunkčné a efektívne hospodáriace ubytovacie 
zariadenie – Eko- šport hotel Björnson, ktoré navštevujú domáci aj zahraniční turisti kvôli svojej neopakovateľnej vysokohorskej atmosfére v nádhernom 
prostredí Nízkych Tatier spolu s veľkým spektrom doplnkových služieb pre oddych a relax. Konkrétne výsledky možno zhrnúť do nasledovných bodov: 
zvýšenie kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti cestovného ruchu;  zvýšenie dopytu po ubytovacích službách; rozšírenie spektra poskytovaných 
služieb; nové doplnkové služby prispejú k zvýšeniu kvality ponúkaných služieb cestovného ruchu v lokalite a regióne, hlavne v mimosezónnom období; osloví 
sa nová skupina klientov, ktorí majú o doplnkové služby záujem, čím sa vytvoria predpoklady pre nárast počtu návštevníkov regiónu; predĺži sa pobyt 
návštevníkov v danej lokalite s rozšírenou ponukou možností trávenia voľného času (požičovňa športových potrieb v objekte); zvýšenie atraktívnosti lokality; 
zvýšenie pridanej hodnoty poskytovaných služieb cestovného ruchu a vytvoria sa nové pracovné miesta. 
 
 
Sídlo prijímateľa: Demänovská dolina 77, 031 01 Demänovská dolina, Slovenská republika.  
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  a www.siea.gov.sk 

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

