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Miesto realizácie projektu:

Názov projektu:

Malý Slavkov, okres Kežmarok

„Golfový

areál Kráľovské údolie“

Cieľ projektu (výsledky projektu):
Vytvorenie komplexného produktu cestovného ruchu pri účelnom využití prírodných zdrojov
v turisticky najatraktívnejšej lokalite Slovenska.
Výsledkom projektu je vybudovanie golfového areálu, v turisticky atraktívnej lokalite Vysokých
Tatier, využiteľnosť golfového areálu a súvisiacih služieb bude vzhľadom na lokalizáciu
celoročná.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

Stručný opis projektu:

1.

Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s vysokou
pridanou hodnotou pre región.

2.

Zatraktívnenie prírodných zdrojov regiónu vybudovaním novej atrakcie a skvalitnenie
prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu.

3.

Tvorba nových pracovných miest a rozvoj následných služieb za účelom zvýšenia
konkurenieschopnosti regiónu.

4.

Vytvorenie nového typu destinácie uspokojujúceho náročné potreby slovenských aj
zahraničných turistov.

Východiskový stav:
Prešovský samosprávny kraj je už v súčastnosti významným turistickým regiónom v rámci
Slovenska, avšak nízko konkurencieschopný v porovnaní s vyspelými turistickými regiónmi
v Európe. Tento kraj má však významný prírodný potenciál, bohatú históriu a množstvo
významných kultúrnych pamiatok, ľudovú architektúru a jedinečný folklór, pričom tento potenciál
je pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo značne rozsiahly, avšak nedostatočne využívaný
a významne vnútroregionálne diferencovaný. Vzhľadom na potenciál, ktorý má tento región
v oblasti cestovného ruchu, má Prešovský smosprávny kraj veľké rezervy v oblasti poskytovania
hotelových a reštauračných služieb. Ich podiel na tržbách kraja dosahuje len 0,6%. (Údaj
Prešovský samosprávny kraj). Lokalizácia projektu do Tatranského regiónu nie je náhodná.
Región, ktorý je charakteristický ako turistický región I. kategórie, t.j. s medzinárodným
významom, práve Tatranský región má v strednodobej perspektíve najväčšiu šancu stať sa
magnetom pre rozvoj cestovného ruchu v rámci Prešovského samosprávneho kraja a zabezpečiť
dostatočný počet klientely pre golfový rezort. Z pohľadu jednotlivých druhov a foriem
cestovného ruchu je zatiaľ najviac rozvinutý rekreačný cestovný ruch zahŕňajúci horský turizmus
a vodnú turistiku a taktiež kúpeľný (zdravotný) cestovný ruch.
Projekt vytvára nové pracovné miesta priamo v golfovom rezorte a v súvisiacich službách.
Vytvára predpoklad na využívanie iných foriem cestovného ruchu najmä s vyššou pridanou
hodnotou návštevníkmi golfového rezortu.
Stav po realizácii projektu:
Po realizácii projektového zámeru sa zabezpečí vybudovanie golfového rezortu – vytvorí sa
komplexný produkt cestovného ruchu. Veľkým pozitívom pre konkurencieschopnosť žiadateľa
bude vytvorenie golfovej destinácie spolu s ihriskom vo Veľkej Lomnici. takéto produkty

cestovného ruchu získavajú na popularite v západnej časti Európy, Škandinávii, Austrálii
a v Spojených štátoch amerických a ponukou takéhoto produktu by žiadateľ ako aj jeho najbližšia
konkurencia dosiahli konkurenčnú výhodu oproti ostatným golfovým rezortom v SR ako aj
susedných štátoch. Týmto spôsobom sa zabezpečí dosahovanie pridanej hodnoty v oblasti
ponúkaných služieb cestovného ruchu.
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