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Miesto realizácie projektu:

NUTS 2 Západné Slovensko, Čierny Brod, Okres Galanta, Trnavský kraj

Názov projektu:

Konferenčné centrum
Cieľom projektu bola výstavba kongresového centra a doplnkových služieb pri existujúcom
penzióne s reštauráciou
Špecifické ciele:
•
Vytvorením nových pracovných miest sa prispelo k zvýšeniu zamestnanosti v regióne
•
Výstavba kongresového centra a zabezpecila zvýšenie konkurencieschopnosti
a vyťaženosti reštaurácie a penziónu

Stručný opis projektu:

Východiskový stav: Spoločnosť Dualita, s.r.o. v minulosti vlastnila reštauráciu a penzión.
Reštaurácia bola zaradená medzi 100 najlepších reštaurácii na Slovensku podľa hodnotenia
časopisu Trend. Získala 149 bodov z 200. Nad reštauráciou sa nachádza penzión s desiatimi izbami.
Uvedomujeme si, že potenciál na trávenie voľného času v blízkom okolí nie je veľký. Návšteva
nášho penziónu a reštaurácie je zväčša cielená a nie náhodná. Nevieme využiť potenciál
náhodného turistu ako v lokalitách, ktoré sa nachádzajú priamo pri lyžiarskych strediskách,
aquaparkoch a podobne. Našou snahou bolo preto prilákať nový druh klientely a vytvoriť
podmienky pre organizovanie kongresov, čím sa zvýšila vyťaženosť penziónu a reštaurácie.
SWOT analýza poukázala na potreby realizácie projektu, pre odstránenie slabých stránok nedostatočné priestory na kongresy a iné kultúrne akcie.
Stav po realizácii projektu: Predmetom projektu bola výstavba kongresového centra pri
existujúcom penzióne s reštauráciou.
V rámci výstavby konferenčného centra sa jednalo o novostavbu nepodpivničenej budovy,
zastrešenú drevenou sedlovou strechou. Riešený objekt bol navrhnutý v štýle príbuznom objektu
reštaurácie Wien, ležiacej v rovnakom areáli. Dlhá hmota objektu je opticky rozdelená štítovými
stenami na 3 časti, výškovo, farebne a materiálovo odlíšené čím vzniká dojem radovej zástavby.
Po ukončení realizácie tohto projektu zabezpečujeme bezproblémový chod kongresového centra a
o robíme kroky na dosiahnutie stanovených cieľov projektu a hodnôt merateľných indikátorov.
Merateľné ukazovatele sme nastavili reálne, aby nebol problém s ich naplnením v horizonte troch
rokov od ukončenia projektu - 2018.
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