
Valčianska dolina č. 1054, 038 35 Valča

Skicentrum Valčianska dolina - prestavba a obnova Humna

Realizáciou projektu sa vytvoria komplexné turistické produkty v stredisku s posky-
tovaním služieb počas celého roka, prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti nielen 
žiadateľa, ale aj subregiónu Valčianskej doliny na trhu a k vytvoreniu nových 
pracovných miest.
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OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
http://www.economy.gov.sk/operacny-program-
konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s
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Zrealizovaný projekt financovaný s     príspevkom zo zdrojov EÚ

V rámci programovacieho obdobia rokov 2007 – 2013, určeného Národným strategickým referenčným
rámcom,  spoločnosť  YETI,  s.r.o.  predložila  niekoľko  žiadostí  o získanie  nenávratného  finančného
príspevku. Po viacerých neúspešných projektoch bola posúdená ako formálne správna a následne
schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle nižšie uvedenej špecifikácie:

Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast (OP KaHR)

Riadiaci orgán OP KaHR Ministerstvo hospodárstva SR

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kód výzvy KaHR-31SP-1201

Názov projektu Skicentrum Valčianska dolina - prestavba a obnova Humna

Celkové výdavky projektu podľa schválenej žiadosti 1 907 232,51 EUR

Celková výška schváleného príspevku    799 905,50 EUR

Cieľom  projektu  bola  v prvom  rade  podpora  celoročného  využívania  strediska  cestovného  ruchu
SNOWLAND vo  Valčianskej  doline  rozšírením  poskytovaných  služieb  pre  návštevníkov  strediska,
zvýšením kvality týchto služieb. Špecifickým cieľom projektu je aj podpora zamestnanosti v obci aj
v regióne, nakoľko realizáciou tohto projektu došlo k vytvoreniu štyroch nových pracovných miest.

Po  ukončení  realizácie  projektu  sú  pre  návštevníkov  a  klientov  strediska  k  dispozícii  rozšírené
priestory  obslužnej  reštaurácie  s  terasou  a  vybudovaným  salónikom.  V  prístavbe  vznikla  hala  s
informačným centrom a barom, ski servis, sklad lyžiarskych a športových potrieb, bufet pre obsluhu
vonkajšej  terasy,  posilňovňa,  cvičebňa  s detským  klubom  ,  priestory  pre  masáže  a  spoločenské
aktivity určené pre návštevníkov , šatne , vrátane sociálnych zariadení a kancelárske zariadenia pre
zamestnancov strediska.
  




