
 Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej Únie 

 
 
 
Spoločnosť MOUNTAIN GATE Suites&Spa, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 06/2015 do 
12/2015 bol realizovaný projekt s názvom  

 
Wellness hotel ŠPORT Donovaly. 

 
Tieto projekty boli realizované 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: 
1 161 895,23,- € 
Výška nenávratného finančného príspevku: 
580 947,61 €.  
 
Miesto realizácie projektu: obec Donovaly 
 
Cieľ projektu: 

 vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu obnovou a rekonštrukciou Wellness hotel 
ŠPORT s pridanými doplnkovými službami cestovného ruchu, 

 dosiahnuť rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v tomto regióne prostredníctvom 
zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným 
využitím, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania hotela tejto kategórie.  
 

Aktivity projektu: 
• rekonštrukcia existujúcich priestorov wellness centra, • prepojenie bazénovej a saunovej časti 
wellness centra, • vybudovanie tepidária, vírivej vane, moderného fitness, oddychovej miestnosti, • 
rekonštrukcia recepcie a lobby baru, • rozšírenie miest v lobby bare, • vybudovanie kongresovej 
miestnosti prepojenej s existujúcou reštauráciou, • vybudovanie multifunkčného ihriska, • úprava 
koncepcie vybraných hotelových izieb (dopyt hotelových hostí), • energetický audit - úspora energií.  
 
Zariadenie cestovného ruchu Wellness Hotel Šport sa po realizácii projektu stalo jedinečným 
miestom na Donovaloch. Bolo vytvorené moderné wellness centrum v najstaršom hoteli na 
Donovaloch. Po zrealizovaní projektu sa zvýšil počet zamestnancov o 6 pracovných miest (4 ženy a 2 
muži). Tri pracovné miesta boli a sú priamo obsadené mladými nezamestnanými.  
 
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/


 Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej Únie 

 
 
 
MOUNTAIN GATE Suites&Spa, s.r.o. takisto informuje verejnosť, že v období od 07/2015 do 12/2015 
bol realizovaný projekt s názvom  

 
Renovácia hotela Šport Donovaly. 

 
Tento projekt bol realizovaný 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: 
206 130 ,28 
Výška nenávratného finančného príspevku: 
144 291,19 
 
Miesto realizácie projektu: obec Donovaly 
 
Cieľ projektu: 

 zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. 
prostredníctvom rekonštrukcie Wellness hotela ŠPORT v Donovaloch ETAPA II.  

 modernizácia hotela s cieľom zvýšenia kvality ponúkaných služieb, podpora zamestnanosti 
mladých ľudí v regióne a poskytovanie komplexných doplnkových služieb v rámci regiónu 
s celoročným využitím.  
 

Aktivity: 
- zmodernizované lôžkové izby (nákup nového interiérového vybavenia – postelí, nočných stolíkov, 
TV panelov, skriňových zostáv, svietidiel, záclon, atď., nákup elektronických spotrebičov (televízorov, 
minibarov), 

- zmodernizované chodby hotela (obstaranie chodbových kobercov), 

- nové schodiskové zábradlia, 

- rekonštruovaná miestnosť s bazénom.  
 
Po zrealizovaní projektu sa zvýšil počet zamestnancov o 2 pracovné miesta (1 žena a 1 muž). 
Pracovné miesta boli a sú obsadené mladými nezamestnanými.  
 

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/

