
KONFERENČNÁ 
PONUKA



Vážený klient,

vážime si Váš záujem o  zrekonštruovaný Hotel SKI s  dlhoročnou tradíciou 
a bude pre nás potešením poskytnúť Vám naše služby, ktoré dodajú Vášmu 
podujatiu nezabudnuteľný zážitok. Veríme, že sa u nás budete cítiť príjemne 
a odnesiete si z Nízkych Tatier veľa pekných spomienok.

Hotel SKI, Jasná

Hotel SKI | www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia
Demänovská Dolina 69 | 031 01 Liptovský Mikuláš | Slovakia
+421 911 119 501 | event@tmr.sk

Monika Rigociová
Riaditeľka Hotela SKI
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POPIS HOTELA:
Hotel SKI Vám prirastie k  srdcu svojím jedinečným retro 
dizajnom, ktorý umocní atmosféru horského prostredia, do 
ktorého je zasadený. Vďaka svojej polohe priamo na svahu 
a obľúbeným arès SKI barom v tradičnom duchu je ideálny 
pre nadšencov zimných športov.

POLOHA:
Lokalita Záhradky je vyhľadávaná a  obľúbená všetkými 
vekovými kategóriami. Zažite u  nás chvíle plné zážitkov 
a zábavy, na ktoré budete vždy radi spomínať so svojimi 
priateľmi, spolužiakmi či kolegami. Určite ocenia zjazdovku 
iba 50 m od hotela a nástupnú stanicu lanovky priamo na 
Chopok doslova na pár krokov z hotelovej izby.

Hotel SKI sa nachádza 20 minút autom od mesta Liptovský 
Mikuláš, 1 hodinu od letiska v Poprade a 4 hodiny od letiska 
v hlavnom meste, Bratislave.

KATEGÓRIA: 2*

NADMORSKÁ VÝŠKA: 1 028 m n. m.

POČET IZIEB: 40 izieb
(3x  Dvojizbový apartmán, 2x  Rodinná izba s  výhľadom, 
2x Rodinná izba, 6x Izba Štandard s 2 prístelkami s výhľadom, 
10x  Izba Štandard s  1 prístelkou s  výhľadom, 2x  Izba 
Štandard v  podkroví s  1 prístelkou s  výhľadom, 6x  Izba 
Štandard s 2 prístelkami, 7x  Izba Štandard s  1 prístelkou, 
2x Izba Štandard s 1 prístelkou v podkrovi)

POČET KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ: 3

POČET REŠTAURAČNÝCH ZARIADENÍ: 2

KAPACITA PARKOVISKA HOTELA: 40 miest

CHECK ‑IN: od 14.00 hod.

CHECK ‑OUT: do 10.00 hod.

LATE CHECK ‑OUT: 
do 14.00 hod. 
(poplatok 16,67 € bez DPH / 20 € s DPH/izba)
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IZBA ŠTANDARD
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
sú ideálne pre pobyt vo dvojici aj na dovolenku s rodinou či 
priateľmi. Izby s  dvoma prístelkami sú riešené formou po-
schodovej postele. Niektoré izby majú výhľad na svah.

Počet izieb: 13 + 16 s výhľadom

PODKROVNÁ IZBA ŠTANDARD
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek sú 
ideálne pre pobyt vo dvojici aj na dovolenku s rodinou či pria-
teľmi. Nachádzajú sa priamo v podkroví v komornom a útul-
nom prostredí. Niektoré izby majú výhľad na svah.

Počet izieb: 2 + 2 s výhľadom
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JEDNOSPÁLŇOVÝ APARTMÁN
Priestranné apartmány sú tou správnou voľbou pre rodinnú 
dovolenku aj pre dovolenku s priateľmi. V hoteli sa nachádza-
jú 3 jednospáľňové apartmány - na každom poschodí jeden. 
Apartmány ponúkajú výhľad do doliny.

Počet izieb: 3

RODINNÁ IZBA
Doprajte si skvelú dovolenku pre celú rodinu. V našich rodin-
ných izbách sa rovnako dobre cítia rodičia aj deti. Manželská 
posteľ a rozkladací gauč  v rozmeroch plnohodnotného dvoj-
lôžka zabezpečia komfort počas celej dovolenky. Okná po-
núknu krásny výhľad a dodajú dostatok svetla a pocit tepla. 
Niektoré izby majú výhľad na svah.

Počet izieb: 2 + 2 s výhľadom
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REŠTAURÁCIA
Vychutnajte si lahodné domáce jedlá v  príjemnom prostredí 
reštaurácie Hotela SKI. Varíme pre Vás s  láskou a  podľa 
osvedčených receptúr. Je len na Vás, či si vyberiete pobyt 
s raňajkami formou bufetu alebo uprednostníte polpenziu. Na 
večeru máte na výber z troch jedál.
Kapacita reštaurácie: 100 osôb
Otváracie hodiny: prispôsobíme požiadavkám klienta

SKI BAR
Zavítajte do nášho SKI baru s výhľadom na svah.. Ráno sa ur-
čite hodí prestávka na kávu či koláčik a na obed máme pre vás 
pripravený rýchly, ale výdatný SKI lunch. Posedenie pri dobrom 
čapovanom pive, horúcom tatranskom čaji alebo varenom víne 
určite skvele doplnia chuťovky z našej kuchyne. Odporúčame 
vyskúšať pečené rebrá, domáci hamburger, výborné cestoviny 
a rizotá.

Kapacita baru: 50 osôb

Otváracie hodiny: prispôsobíme požiadavkám klienta
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KONFERENČNÉ PRIESTORY
Preneste svoje firemné podujatie priamo pod tatranské štíty do legendárneho ski -in & ski -out hotela s jedinečnou polohou 
priamo pod zjazdovkou. Kombinácia horskej atmosféry, okolitých aktivít, fitness a wellness centra vytvárajú ideálne podmienky 
pre akékoľvek outdoor športové podujatia, firemné hry či stretnutia zamerané na indoor aktivity, ku ktorým vám poskytneme 
tri konferenčné miestnosti.

Rozmery 
(m)

Rozloha 
(m2)

Kino 
sedenie

I 
sedenie

U 
sedenie

Celodenný prenájom 
(8 hod.)

bez DPH s DPH

1. konferenčná miestnosť 4,4 x 4,0 17,6 – 10 – 125,00 150,00 €
2. konferenčná miestnosť 13,0 x 5,6 72,8 25 10 12 125,00 150,00 €
3. konferenčná miestnosť 6,5 x 2,0 13,0 15 10 – 125,00 150,00 €
Celý konferenčný priestor 415,00 500,00 €

V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom dataprojektoru, premietacieho plátna, 1 ks flipchartu, fixky 
a predlžovacie káble (v prípade potreby po dohode).

projekčné plátno projekčné plátno

stĺp

ko
m

o
d

a
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HOTELOVÉ SLUŽBY
• úschovňa lyží
• parkovisko
• wifi zdarma
• ubytovanie pre domácich miláčikov za poplatok
• detský kútik
• stolný futbal a biliard
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WELLNESS A FITNESS CENTRUM
Doprajte si oddych po celom dni na svahu či po túre 
a relaxujte v harmonickom priestore nášho wellness.
Wellness centrum disponuje fínskou saunou, infrasaunou, 
vírivkou, ochladzovacím bazénom a oddychovou miestnosťou. 
K dispozícii je tiež masážna miestnosť a fitness centrum.
Otváracie hodiny: 16.00 – 21.00

WELLNESS VSTUP bez DPH s DPH
Dospelí 120 min 12,50 € 15,00 €
Deti do 12 r. 120 min 6,67 € 8,00 €
Prenájom 180 min 375,00 € 450,00 €

*Neplatí pre ubytovaných hostí, ktorí majú vstup v cene pobytu.
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minimálny počet 10 osôb

COFFEE BREAK KLASIK
Cena 4,80 €/osoba bez DPH

6,00 €/osoba s DPH

Teplý nápoj 0,3 l - káva, čaj
Obložený chlebík so šunkou a syrom

Jablková štrúdľa so škoricou
Voda s citrónom v džbáne

COFFEE BREAK ŠTANDARD
Cena 6,00 €/osoba bez DPH

7,50 €/osoba s DPH

Teplý nápoj 0,3 l - káva, čaj
Chrumkavý chlebík 

so syrovo -šalviovou nátierkou
Pizza slimáky

Hrozienkovo -vanilkové pečivo
Miešaný zeleninový šalát

Voda s citrónom v džbáne

COFFEE BREAK MIX
Cena 8,00 €/osoba bez DPH

10,00 €/osoba s DPH

Teplý nápoj 0,3l - káva, čaj
Bagetka s kačacím paté

Šunkovo-syrová misa
Čokoládové pečivo
Maslový croisant

Miešaný ovocný šalát
Voda s citrónom v džbáne

Ovocný džús 0,2l (pomaranč, jablko)

Servis ponúkaných coffee breakov je kalkulovaný na maximálne 60 minút.
Ceny sú kalkulované pri minimálnom počte 10-tich osôb. V prípade nižšieho počtu hostí nás, prosím, kontaktujte.
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BUFET 2
Cena 18,40 €/osoba bez DPH

23,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Zeleninový vývar
Tekvicový krém

TEPLÉ JEDLÁ A PRÍLOHY
Cuketové krémové rizoto s parmezánom

Kuracie grilované steaky
Penne s hubovo syrovou omáčkou

Ryža
Opekané zemiaky

ŠALÁTY
Miešaný listový šalát

DEZERTY
Slivkové gule s maslom

BUFET 1
Cena 15,20 €/osoba bez DPH

19,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Slepačí vývar s rezancami

Cesnakový krém

TEPLÉ JEDLÁ A PRÍLOHY
Kuracie kúsky s prírodnou omáčkou a tymiánom

Bravčové mini rezníky v sezamovej strúhanke
Hovädzie varené s kôprovou omáčkou

Ryža
Varené zemiaky

ŠALÁTY
Miešaný šalát

DEZERTY
Ovocný koláč
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BUFET 4
Cena 23,20 €/osoba bez DPH

29,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Slepačí vývar s rezancami

Boršč

TEPLÉ JEDLÁ A PRÍLOHY
Kuracie krídelka na grilovanej zelenine

Hovädzie steaky zo sviečkovice
Jelenie ragú s domácou žemľovou knedľou

Ryža
Opekané zemiaky

ŠALÁTY
Miešaný listový šalát

DEZERTY
Punčový rez

BUFET 3
Cena 20,00 €/osoba bez DPH

 25,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Slepačí vývar s rezancami

Brokolicový krém

TEPLÉ JEDLÁ A PRÍLOHY
Kuracie stehienka na rozmaríne

Bravčová krkovička na mede s prírodnou omáčkou
Teľacie líčka na koreňovej zelenine

Ryža
Opekané zemiaky

ŠALÁTY
Miešaný listový šalát

DEZERTY
Smotanový rez
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MENU 1
Cena 12,00 €/osoba bez DPH 

15,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Zeleninová polievka

HLAVNÉ JEDLO
Kuracie prsia plnené sušenou 

paradajkou s tymiánovou ryžou

DEZERT
Perníkový rez s ovocím

MENU 3
Cena 16,00 €/osoba bez DPH 

20,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Slepačí vývar s mäsom a rezancami

HLAVNÉ JEDLO
DUO steak z kuracích pŕs  

a bravčovej krkovičky so zemiakovo-
-batatovým pyré

DEZERT
Smotanový pohár s ovocím

MENU 4
Cena 20,00 €/osoba bez DPH 

25,00 €/osoba s DPH

PREDJEDLO
Pečená bagetka s chrenovou nátierkou

POLIEVKA
Boršč alá SKI

HLAVNÉ JEDLO
Bravčová panenka sous vide s dubákovou 

omáčkou a zemiakovo-zelerovým pyré

DEZERT
Tiramisu

MENU 5
Cena 23,20 €/osoba bez DPH 

29,00 €/osoba s DPH

PREDJEDLO
Kačacie paté s brusnicami

POLIEVKA
Hovädzie Consommé

HLAVNÉ JEDLO
Teľacie líčka s koreňovou zeleninou 

so zemiakovými rostami

DEZERT
Choco mousse

MENU 2
Cena 14,00 €/osoba bez DPH 

17,50 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Cuketový krém

HLAVNÉ JEDLO
Marinovaná bravčová krkovička 
na medovo -horčicovej omáčke 

s pečenými zemiakmi a rozmarínom

DEZERT
Jahodové knedlíky s maslom 

a tvarohovou posýpkou
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY

HORSKÉ A LYŽIARSKE STREDISKO JASNÁ, to je viac ako 50 km zjazdoviek, 23 vle-
kov a lanoviek, 12 freeride zón, ale aj 14 après ski barov a reštaurácií. Nechýba ani 
lyžiarska škola, požičovne a servis športového vybavenia či predajne so športovým 
tovarom. V lete stredisko ponúka čistý čerstvý vzduch, relax a množstvo zážitko-
vých a športových aktivít. Nevynechajte návštevu panoramatickej reštaurácie Ro-
tunda s  3 apartmánmi s  obrovskou strešnou terasou a  výhľadom na Horehronie 
a Západné Tatry.

Demänovská jaskyňa Slobody sa nachádza na pravej strane Demänovskej doliny, 
niekoľko kilometrov pod známym lyžiarskym strediskom Jasná. Návštevníkov oča-
ruje bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom 
Demänovky i čarokrásnymi jazierkami.

Music club HAPPY END je novým centrom zábavy so svojou ohromnou kapacitou 
viac ako 1 000 zábavychtivých ľudí tu znie super hudba výborných DJov, live kapiel 
a  revivalových skupín cez špičkovú aparatúru FUNKTION ONE. Využite výhodnu 
polohu, len 100 m od Hotela Grand**** Jasná, kde Vám celoročne zorganizujeme 
firemné podujatie s programom podľa požiadavky.

Tatralandia ponúka celoročnú vodnú zábavu na 28 toboganoch, v 14 bazénoch a na 
jedinečnej surfovacej vlne. Na svoje si prídu aj milovníci termálnej vody a návštevní-
kov očarí aj priestranný saunový svet.

EVENTY a AKTIVITY podľa Vašich požiadaviek a predstáv
Spoznajte svojich kolegov z iného uhla pohľadu, zabavte sa spoločne na netradič-
nom teambuildingu a utužte svoj kolektív s nami.
• teambuildingové aktivity (zábavno -súťažný teambuilding, zážitkový teambuilding, 

extrémny a adrenalínový teambuilding)
• mini eventy (program pre malé skupiny na spestrenie kongresu či semináru a pod.)
• eventy na svahu (preteky – na objednávku, promo akcie na svahu)
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