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Vážený klient,

ceníme si Váš záujem o Hotel Srdiečko*** - Chopok Juh, Nízke Tatry.

V regióne bohatom na krásy prírody i aktivity prichystáme celý program 
podľa vašich predstáv. Naše konferenčné priestory, reštaurácia i personál sú 
pripravení dotiahnuť váš firemný event či rodinnú udalosť do tých najmenších 
detailov k vašej plnej spokojnosti. Veľkú pozornosť venujeme usporiadaniu 
svadieb. Hotel Srdiečko je priam ideálny svojou atmosférou a jedinečnosťou 
práve pre túto príležitosť. Načerpajte svieži vysokohorský vzduch 
a pokochajte sa pohľadom na naše končiare Nízkych Tatier, ktoré sú prekrásne 
v každom ročnom období.

Hotel Srdiečko*** | www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia
Trangoška 112 | 977 01 Brezno | Slovakia
+421 911 119 501 | event@tmr.sk

Martina Jurošová
Riaditeľka Hotela Srdiečko***
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POPIS HOTELA:
Názov Srdiečko získal podľa poľovníckeho zrubu, ktorý 
mal nad dverami vyrezané srdiečko a nachádzal sa asi 200 
metrov nad starou dvojsedačkovou lanovkou.

Súčasný hotel bol postavený v  roku 1958 a  staval sa 
celých 8 rokov. Jeho výstavba skončila neskôr ako 
stavba a  spustenie prevádzky dvojsedačkovej lanovky 
na Chopok, ktorá fungovala od roku 1954 až do konca 
90-tych rokov.

Hotel prešiel čiastočnou rekonštrukciou v máji - novembri 
2013, bol zrekonštruovaný Lobby bar a  Wellness svet. 
Hotelové izby boli kompletne zrekonštruované v  máji-
-októbri 2019.

POLOHA:
Hotel Srdiečko má jedinečnú ski in  – ski out polohu na 
úpätí južnej strany Chopku, kde sa končí cesta, doslova pár 
metrov od lyžiarskeho svahu.

Hotel sa nachádza v lyžiarskom a turistickom centre Jasná 
Nízke Tatry - Chopok Juh, v  nadmorskej výške 1213 m. 
V  bezprostrednej blízkosti hotela sa nachádza lyžiarsky 
svah. V lete je Srdiečko obľúbeným východiskom mnohých 
turistických trás v Nízkych Tatrách ale aj k ďalším atrakciám 
Horehronia. Hotel Srdiečko sa nachádza hodinu autom 
od popradského letiska, 4  hodiny od letiska v  Krakove 
a 3 hodiny od letiska v hlavnom meste Bratislave.

NADMORSKÁ VÝŠKA: 1 213 m n. m.

POČET KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ: 1

POČET IZIEB: 43 kompletne zrekonštruovaných izieb 
(3x Izba Štandard jednolôžková, 24x Izba Štandard, 
6x Izba Štandard TWIN, 3x Izba Štandard s obmedzeným 
výhľadom, 3x Rodinná izba, 3x Apartmán, 1x Apartmán 
Srdiečko)

POČET REŠTAURAČNÝCH ZARIADENÍ: 2

KAPACITA PARKOVISKA HOTELA: 
Hotelové parkovisko – 25 parkovacích miest 
Centrálne kryté parkovisko 100 m od hotela

CHECK ‑IN: od 14.00 hod.

CHECK ‑OUT: do 10.00 hod.

EARLY CHECK IN/LATE CHECK ‑OUT: 
od 10.00 hod. do 12.00 hod. (poplatok 25 €/izba)
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APARTMÁN SRDIEČKO
Apartmán sa nachádza na 1. poschodí, v tesnej blízkosti hotelového 
wellness sveta, s krásnym výhľadom na svahy Nízkych Tatier. Apart-
mán pozostáva z 2 samostatných izieb - spálňa s manželskou po-
steľou, obývacia izba a kuchynka. V spálni sa nachádza manželská 
posteľ, v obývacej izbe sa nachádza veľký rozkladací gauč a menšia 
sofa, slúžiace tiež ako 3 prístelky, teda apartmán poskytuje kom-
fortné spanie pre 5 osôb. V obývacej izbe sa nachádza satelitná TV, 
telefón. Samostatnú časť tvorí komplet vybavená kuchynka s jedá-
lenským stolom a minichladničkou. V kúpelni sa nachádza vaňa, sa-
mostatné WC, fén. Rozloha apartmánu je 60 m2.

Počet apartmánov: 1

Hotel Srdiečko*** sa stále drží svojej tradície rodinného prístupu, vychutnajte si pohodu, pokojnú atmosféru a hrejivý pocit domova, 
pretože domov je tam kde je Srdce. Objavte čaro hotelových izieb, ktoré sme zrekonštruovali tak, aby dokonale vystihli atmosféru celého 
hotela Srdiečko. Oddýchnite si a naštartujte deň výdatnými a bohatými raňajkami formou bufetových stolov. Spoločne s priateľským 
personálom sa budeme snažiť, aby Váš pobyt bol výnimočný.
Vyberte si z našej ponuky ubytovania v 43 nových luxusných izbách vyššieho komfortu. Použité prírodné materiály a s citom zariadené 
izby zútulnia celý priestor izieb a hotela, s čarovnými výhľadmi na nízkotatranské končiare. Všetky izby majú bezplatné pripojenie na wifi.

APARTMÁN JEDNOSPÁLŇOVÝ
Pozostáva z 2 samostatných izieb. Spálňa s manželskou posteľou, 
obývacia izba s  gaučom, ktorý možno použiť aj ako plnohodnot-
né dvojlôžko, teda komfortné spanie pre 4 osoby. Apartmány na 
horných poschodiach ponúkajú výhľady na južné svahy Nízkych Ta-
tier. V obývacej izbe sa nachádza satelitná TV, telefón, minichlad-
nička. V kúpelni sa nachádza vaňa, fén, WC. Rozloha apartmánu je 
29,7 m2.

Počet apartmánov: 3
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RODINNÁ IZBA
Izby sú určené najmä pre rodiny s deťmi, manželská posteľ a  roz-
kladací gauč v  rozmeroch plnohodnotného dvojlôžka zabezpečia 
komfort počas dňa aj noci. Izba je vybavená satelitnou TV, telefó-
nom. V kúpelni sa nachádza sprchový kút, WC, fén. Rozloha izby je 
24,7 m2.

Počet izieb: 3

IZBA ŠTANDARD, S MOŽNOSŤOU PRÍSTELKY
Izby tohto typu sa nachádzajú na všetkých štyroch poschodiach ho-
tela. Dvojlôžkové izby sú ideálne na pobyt pre dvoch alebo na dovo-
lenku s priateľmi. K dispozícii máme 33 dvojlôžkových izieb, z toho 
21 dvojlôžkových s možnosťou prístelky. V izbách možno sledovať sa-
telitnú TV, nachádza sa tu aj telefón. V kúpelni je sprchový kút, WC 
a fén. Rozloha izby od 17 m2.

Počet izieb: 33

IZBA ŠTANDARD, JEDNOLÔŽKOVÁ
Izby tohto typu sú 3 a  nachádzajú sa na 1. a  3. poschodí hotela. 
Izba poskytne komfort pre samostatne cestujúceho klienta. V izbe sa 
nachádza satelitná TV, telefón a kúpeľňa so sprchovým kútom, WC 
a fén. V izbe je voľné Wifi pripojenie. Rozloha izby od 13 m2.

Počet izieb: 3
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REŠTAURÁCIA
Ponúkame Vám od každodenných bohatých raňajok formou 
bufetových stolov, cez chutné bufetové večere až po slávnostné 
udalosti a podujatia. Počas dňa si vychutnajte špeciality z našej 
domácej kuchyne, ktoré pre Vás rád pripraví náš šéfkuchár.
Kapacita reštaurácie: 80-100 osôb
Otváracie hodiny: 7.00 - 9.30, 18.00 - 20.00 hod.

LOBBY BAR
Príjemnú atmosféru pri krbe si môžu vychutnať milovníci kávy, 
dobrej hudby a  sladkých pochúťok v  útulnom dennom bare. 
Posaďte sa so známymi, priateľmi rodinou či kolegami do po-
hodlného kresla, vychutnajte si praskanie kozuba a kochajte sa 
pohľadmi priamo na majestátny Chopok. Počas horúcich let-
ných dní si môžete užívať posedenie pri osviežujúcom nápoji na 
slnečnej vonkajšej terase priamo pod Chopkom.

Kapacita baru: 60 miest

Otváracie hodiny: 8.00 - 22.00 hod. (v celom jeho priestore 
je free wifi zóna)
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KONFERENČNÉ PRIESTORY
Organizujete firemné stretnutie, konferenciu, alebo chcete 
pripraviť niečo špeciálne pre rodinu a  svojich priateľov? 
Zabezpečujeme školenia, semináre, workshopy, konferencie, 
teambuildingy alebo outdoorové aktivity vďaka prirodzeným 
danostiam regiónu. Náš personál je pripravený dotiahnuť váš 
firemný event či rodinnú udalosť do tých najmenších detailov 
k  vašej plnej spokojnosti, poskytneme Vám vysokú úroveň 
služieb za rozumnú cenu. K dispozícii máme konferenčný salónik 
pre 25 osôb. Ako alternatívu vám vieme ponúknuť reštauráciu 
pre 50  – 60 osôb, ktorú vieme prispôsobiť na konferenčné 
priestory.

Rozmery (m) Rozloha (m2) Kino ‑sedenie Školské sedenie U ‑ sedenie
Konferenčný salónik 4 x 7 28 30 16 18
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CENNÍK KONFERENČNÝCH PRIESTOROV

CENNÍK TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Sála Kapacita Poldenný prenájom 
(4 hod.)

Celodenný prenájom 
(8 hod.)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Konferenčný salónik 20 – 25 41,66 € 50,00 € 83,33 € 100,00 €

Reštaurácia 80 – 100 83,33 € 100,00 € 125,00 € 150,00 €

Druh vybavenia Poldenný prenájom
(4 hod.)

Celodenný prenájom
(8 hod.)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Flipchart (1 ks zdarma) 12,50 € 15,00 € 20,80 € 25,00 €

Premietacie plátno (1 ks zdarma) 20,80 € 25,00 € 33,33 € 40,00 €

Projektor (1 ks zdarma) 50,00 € 60,00 € 83,33 € 100,00 €

WiFi (bezdrôtové pripojenie) v cene prenájmu v cene prenájmu

Tlačenie z PC / Kopírovanie (A4 strana) 0,12 € 0,15 € 0,12 € 0,15 €
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RODINNÉ OSLAVY A SVADBY
Zažite tie najkrajšie momenty v náručí horskej prírody. Oslávte 
veľké udalosti netradičným spôsobom a spoľahnite sa na naše 
dlhoročné skúsenosti, výnimočnú kuchyňu a príjemné priestory, 
ktoré Vám vieme ponúknuť. Reštaurácia s  maximálnou 
kapacitou 80-100 hostí je tým pravým miestom pre vaše 
rodinné stretnutia.
Zvláštnu pozornosť venujeme poriadaniu svadieb, hotel 
Srdiečko je malebný a zároveň jedinečný svojou atmosférou, 
vhodný práve pre túto príležitosť.
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SLUŽBY V OKOLÍ HOTELA
• Bankomat – najbližší bankomat sa nachádza na hoteli 

Partizán, v obci Tále

• Lekáreň – najbližšia lekáreň je v hypermarkete v Brezne 
(ČSA 59), otváracia doba Po – Ne: 8.00 – 20.00 hod.

• Pošta – poštu je možné odoslať priamo z recepcie hotela 
za poplatok

• Potraviny – najbližšie potraviny v obci Bystrá

• Pohotovosť – najbližšia pohotovosť LSPP sa nachádza 
v Brezne (Nám. M.R. Štefánika 11) otváracia doba: 
Po – Pia: 15.30 – 7.00 hod. So – Ne, sviatky: 24 hodín denne

• Infocentrum – infocentrum strediska Jasná Chopok Juh 
sa nachádza v Krupovej 2 km (+421 911 856 391)

HOTELOVÉ SLUŽBY
• úschovňa lyží
• požičovňa spoločenských hier
• parkovisko
• wifi zdarma
• darčekové predmety a na recepcii
• ubytovanie pre domácich miláčikov za poplatok
• kancelárske služby
• požičiavanie hotelových županov za poplatok
• detský kútik
• wellness svet
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WELLNESS SVET
Podľahnite relaxu v našom Wellness svete, kde vás okúzli 
krása prírodného interiéru a  pokojná srdečná atmosféra. 
Doprajte si oddych a  relaxujte v  harmonickom priestore 
nášho wellness.

Nechajte sa rozmaznávať uvoľňujúcimi masážami alebo 
prírodnou pedikúrou a nasávajte plnými dúškami príjemné 
pocity z ničím nerušených, pokojných chvíľ. Navštívte naše 
sauny, oddýchnite si v odpočivárni a skryte sa pred realitou 
v bublinkách vonkajších víriviek.

Vo wellness svete nájdete:

• vonkajšiu vírivku na terase
• parnú saunu
• infra saunu
• fínsku saunu
• odpočiváreň
• ochladzovacie sprchy
• bohatú ponuku masáži

Vstup do Wellness sveta je pre ubytovaných hostí v cene 
ubytovania, vstup je na 3 hodiny v čase otváracích hodín. 
Každý ďalší vstup je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

Kapacita: 35 – 40 ľudí.

Otváracie hodiny: 
16.00 – 21.00 hod.
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Vstup do wellness Trvanie Cena Gopass
Dospelý 120 min. 15 € 11 €+100 b.
Deti do 6 rokov 120 min. zdarma
Deti 6-12 rokov 120 min. 7 € 3 € + 100 b.
Rodinné vstupy 2 + 2 120 min. 35 €
Rodinné vstupy 2 + 1 120 min. 29 €
Skupinový vstup 5-6 osôb 
(každá ďalšia osoba 11 €)

120 min. 65 €

Skupinový vstup 10-14 osôb 120 min. 130 €
Rezervácia jacuzzi alebo sauny 
pre 2 osoby mimo otv. hodín

120 min. 150 €

Prenájom wellness mimo 
otváracie hodiny max. 20 osôb

180 min. 400 €

Masáže Trvanie Cena Gopass
Klasická masáž 25 min. 26 € 24 € + 50 b.
Klasická masáž 50 min. 45 € 42 € + 100 b.
Športová masáž 25 min. 26 €
Športová masáž 40 min. 45 €
Antistresová masáž 
/šija, krk, ramená/

15 min. 20 €

Reflexná masáž chodidiel 35 min. 35 €
Detská masáž 20 min. 21 € 18 € + 100 b.
Rodinná masáž 
(dieťa + rodič súčasne)

20 min. 35 €

Masáž tváre 20 min. 20 €
Relaxačná masáž 25 min. 26 €
Relaxačná masáž 50 min. 45 €
Anticelulitídna banková masáž 30 min. 25 €
Bankovanie 25 min. 24 €
Masážne balíčky
Regeneračný ajurvédsky byl.
zábal s masážou hrudníka

45 min. 30 €

Telové zábaly a starostlivosť Trvanie Cena Gopass
Rašelinový zábal 20 min. 10 € 8 € + 50 b.
Bahenný zábal chrbta alebo 
nôh

25 min. 15 €

BIO Medový zábal / Konopný 
zábal / Ajurvédsky bylinný zábal

20 min. 12 € 10 € + 50 b.

Čokoládová maska tváre 
a dekoltu

25 min. 20 €

Čokoládová masáž tváre 30 min. 30 €
Čokoládová masáž chrbta 30 min. 30 €
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COFFEE BREAK 2
Cena 4,58 €/osoba bez DPH 

5,50 €/osoba s DPH

0,3 l teplý nápoj 
(káva s mliekom, čaj s citrónom)

0,25 l minerálna voda
70 g obložený chlebík so šunkou

COFFEE BREAK 4
Cena 6,66 €/osoba bez DPH 

8,00 €/osoba s DPH

0,3 l teplý nápoj 
(káva s mliekom, čaj s citrónom),

0,25 l minerálna voda
70 g obložený chlebík so šunkou

60 g sladké pečivo
100 g filetované čerstvé ovocie

COFFEE BREAK 1
Cena 4,16 €/osoba bez DPH 

5,00 €/osoba s DPH

0,3 l teplý nápoj 
(káva s mliekom, čaj s citrónom)

0,25 l minerálna voda
60 g sladké pečivo

COFFEE BREAK 3
Cena 5,83 €/osoba bez DPH 

7,00 €/osoba s DPH

0,3 l teplý nápoj 
(káva s mliekom, čaj s citrónom)

0,25 l minerálna voda
70 g obložený chlebík so šunkou

60 g sladké pečivo alebo 
100 g filetované čerstvé ovocie

minimálny počet 10 osôb
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BUFETOVÉ MENU
Cena 15,00 €/osoba bez DPH; 18,00 €/osoba s DPH

1x polievka, 2x mäsité jedlo, 2x bezmäsité jedlo, 3x príloha, 1x dezert, 2x šalát náš výber, kompót.

POLIEVKY

Zeleninová s haluštičkami
Hráškový krém

Domáci vývar so zeleninou, mäsom 
a rezancami

Šošovicová s údeninou
Fazuľková struková

HLAVNÉ MÄSITÉ JEDLÁ

Ryba na masle s bylinkami
Mini kurací steak s baby zeleninou

Kuracie vykostené stehno na citrusoch
Pečené kuracie stehno 
v slaninovom župane

Mix vyprážaných mini rezňov
Marinovaná pečená krkovička so 

sušenými paradajkami a bryndzou
Bravčové kúsky na pikantný spôsob

Hovädzie pečené na koreňovej zelenine 
a červenom víne

Hov. maďarský guľáš
Hovädzia sviečková na smotane

HLAVNÉ BEZMÄSITÉ JEDLÁ

VEGETARIÁNSKE:
Zeleninové rizoto so syrom

Halušky s kapustou (slaninka zvlášť)
Gnocchi so syrovou omáčkou

Bryndzové pirohy so smotanou 
(slaninka zvlášť)

Zemiakové placky, kyslá smotana, 
strúhaný syr

Špagety s paradajkovou omáčkou
Špagety aglio olio

Vyprážané šampiňóny

VEGÁNSKE JEDLÁ:
Šošovicový dhál

Cícer s cuketou na kari
Mrkva na kari

Grilovaná zelenina s tofu syrom
Kuskus so zeleninou

Organizátor si sám vyskladá menu.
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BUFETOVÉ MENU
Cena 15,00 €/osoba bez DPH; 18,00 €/osoba s DPH

1x Polievka, 2x mäsité jedlo, 2x bezmäsité jedlo, 3x príloha, 1x dezert, 2x šalát náš výber, kompót.

Prílohy

Varené zemiaky
Fučkané zemiaky
Zemiakové pyré

Americké zemiaky
Opekané zemiaky

Zemiakové hranolky
Ryža

Tarhoňa
Kuskus

Cestoviny
Maslové halušky
Kysnutá knedľa

DEZERTY

Domáca štrúdľa, Domáci perník, 
Domáci jablčník, Domáca bublanina 

s posýpkou, Medovníkový rez, 
Zamatová roláda, Punčový rez,

Venček plnený krémom, Smotanový 
krém s ovocím, Šúľance plnené 

makom, Slivkové knedle s makom 
alebo strúhankou.

Organizátor si sám vyskladá menu.

INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

BUFETOVÉ MENU SERVÍROVANÉ MENUCOFFEE BREAK

BREAKS & MENU

BUFETOVÉ MENU



MENU 1
Cena 12,50 €/osoba bez DPH 

15,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Domáci vývar s rezancami

HLAVNÉ JEDLO
Vyprážaný bravčový rezeň, 

zemiakové pyré

ŠALÁT
Uhorkový alebo sterilizovaná uhorka

DEZERT
Domáci koláč

MENU 3
Cena 12,50 €/osoba bez DPH 

15,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Domáca šošovicová s pečivom

HLAVNÉ JEDLO
Bravčová živánska so zeleninou, 

opekané baby zemiaky

ŠALÁT
Miešaný z čerstvej zeleniny

DEZERT
Domáci koláč

MENU 4
Cena 13,33 €/osoba bez DPH 

16,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Zeleninová polievka

HLAVNÉ JEDLO
Sviečková na smotane, 

karlovarská knedľa

DEZERT
Domáci koláč

MENU 2
Cena 12,50 €/osoba bez DPH 

15,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Paradajková so syrom

HLAVNÉ JEDLO
Kurací steak s bylinkovým maslom, 

1/2 ryža, 1/2 hranolky

ŠALÁT
Miešaný z čerstvej zeleniny

DEZERT
Domáci koláč

MENU 5
Cena 13,33 €/osoba bez DPH 

16,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Domáci vývar s mäsom, 
zeleninou a rezancami

HLAVNÉ JEDLO
Hovädzia roštenka na hubách, tarhoňa

ŠALÁT
Uhorkový

DEZERT
Domáci koláč

MENU 6
Cena 13,33 €/osoba bez DPH 

16,00 €/osoba s DPH

POLIEVKA
Domáci vývar s mäsom, 
zeleninou a rezancami

HLAVNÉ JEDLO
Kurací plnený závitok, ryža, 

zemiakové hranolky

ŠALÁT
Miešaný z čerstvej zeleniny

DEZERT
Domáci koláč
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY – LETO

To NAJ pre turistiku
Horehronie ponúka 164 značených turistických trás s dĺžkou 1227 km (napríklad cesta na vrcholy Chopok, Ďumbier, Chabe-
nec, Kráľova hoľa).

Jaskyne
Jaskyňa Mŕtvych Netopierov, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa.

Cyklotrasy
V regióne Horehronie sa nachádza 63 značených cyklotrás s dĺžkou 683 km. Na niektoré z nich sa môžete dostať cyklobu-
som, ako napríklad zo sedla Čertovica odkiaľ vedú 3 cyklotrasy so stálym miernym klesaním. Trasa je bohatá na panorama-
tické výhľady na Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie.

Čiernohorská železnica a lesnícky skanzen Vydrovo
Jazda v drevených vagónoch historickej lesnej železničky s nádherným vidieckym prostredím a očarujúcou prírodou.

Hrad Ľupča
Založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. Stojí na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. 
Národná kultúrna pamiatka.

Múzeá
Horehronské múzeum Brezno, Múzeum Čiernohronskej železnice Čierny Balog, Múzeum zvoncov Šumiac, Slovenské lyžiar-
ske múzeum a skanzen lanoviek Podkonice.
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY – ZIMA

HORSKÉ A LYŽIARSKE STREDISKO JASNÁ
Jasná to je 46 km zjazdoviek, 30 vlekov a lanoviek, 11 športových obchodov, 8 požičovní lyží s lyžiarskou školou a servisom, 
15 apres ski barov a reštaurácií. Nevynechajte návštevu panoramatickej reštaurácie Rotunda v 3 apartmánoch s obrovskou 
strešnou terasou a výhľadom na Horehronie a Západné Tatry.

Lyžiarska škola
Individuálne aj skupinové lekcie s inštruktormi s licenciou.

Černohorská železnica
Celoročne otvorené múzeum lesných železníc a vonkajšia expozícia motorových i parných rušňov v Čiernom Balogu.

Bystrianska jaskyňa
Jaskyňa otvorená aj počas zimy, od januára do októbra.

Pochod na snežniciach
Pod vedením skúsených sprievodcov v čarokrásnom prostredí prírody.

Aquapark Tatralandia a Bešeňová
Celoročný svet vodnej zábavy s novým Tropickým Rajom.
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Hotel Srdiečko*** | www.tmrhotels.com/sk/mitingy ‑a‑podujatia
Chopok – Juh | Horná Lehota 112 Trangoška | 977 01 Brezno

+421 911 119 501 | event@tmr.sk
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