
 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“   

Miesto realizácie projektu: Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy 

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia Penziónu HOFFER 

Stručný opis projektu: 

Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti Penziónu HOFFER modernizáciou existujúcich 

ubytovacích kapacít za účelom poskytovania komplexných celoročných služieb. 

Špecifické ciele:  

 vytvorenie 6 nových pracovných miest 

 rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom modernizácie 

ubytovacej časti 

 

Východiskový stav: Lesmi obklopený Penzión HOFFER sa nachádza v pokojnej oblasti Nitra Zbehy, 
len 5 km od centra mesta. Ponúka ubytovanie s výhľadom na Nitru a vrch Zobor, stravovacie služby 

a v blízkosti penziónu sa nachádza vlastná zoologická záhrada. Základným predpokladom, aby sa 
cestovný ruch presadzoval a rástol ako odvetvie, je existencia turisticky atraktívnych lokalít, kvalitná 
a dostupná infraštruktúra, kvalita, rozsah služieb a ponuka kvalitných produktov podnecujúca 

spokojnosť klientov, ktorá je zárukou zvyšovania návštevnosti a teda aj zvyšovania tržieb 
z cestovného ruchu. Vzhľadom na súčasný trend v poskytovaní ubytovacích služieb sú nevyhnutné 
viaceré investície do modernizácie a rekonštrukcie penziónu, ktoré novovybudovanými službami 
podporia aj rozvoj regiónu. Zámerom žiadateľa je rekonštrukcia ubytovacej časti penziónu.                    

Po realizácii projektu bude penzión disponovať dvanástimi dvojlôžkovými izbami vyššieho štandardu 
a jedným dvojpodlažným apartmánom pre náročnejšieho klienta. V rámci projektu nedôjde                       
k vytváraniu nových ubytovacích kapacít. Plánovanou investíciou sa zvýši kvalita a rozsah 

poskytovaných služieb, podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v regióne.  
 
Stav po realizácii projektu: Realizáciou projektu sa dosiahne vyšší štandard ubytovania spĺňajúci 

slovenské a medzinárodné normy a kategorizáciu. Zrekonštruovaný, moderne zariadený penzión 
bude konkurencieschopný na medzinárodnom trhu cestovného ruchu poskytujúci komplexný balík 
služieb. Prostredníctvom investície bude zlepšený manažment a marketing penziónu a doplnené 

doplnkové služby, ktoré zabezpečia komplexnosť a celoročné využitie penziónu. Realizácia projektu 
bude mať pozitívny vplyv na rozvoj regiónu prostredníctvom podpory CR v cieľovej oblasti. Moderný 
penzión napomôže k lepšiemu využívaniu turistického potenciálu územia, ktoré doteraz 

neposkytovalo dostatočné služby turistom, ktorí navštívia daný región. Penzión bude mať 
jednoznačne pozitívny dopad na propagáciu a zatraktívnenie oblasti medzi domácimi i zahraničnými 
turistami. Žiadateľ si stanovil reálne ciele a merateľné ukazovatele. So zvýšeným objemom prác 

súvisiacich s novými službami bude súvisieť aj nárast počtu zamestnancov v počte 6, z ktorých                 
2 budú vytvorené pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov. 
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