
KONFERENČNÁ 
PONUKA



Vážený klient,

Vážime si Váš záujem o Hotel FIS***. Bude pre nás potešením prispieť mnohoročnými 
skúsenosťami a individuálnou radou k plánovaniu a organizácii Vášho podujatia.

V náručí tatranskej prírody ideálne situovaná nadčasová legenda - Hotel FIS*** Vám 
ponúka unikátne prostredie pre každú udalosť, ktoré ju originálne podčiarkne.

Hotel FIS*** Štrbské Pleso

Hotel FIS*** | www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia

K Vodopádom 4028/6 | 059 85 Štrbské Pleso | Slovakia

+421 911 054 391 | event@tmr.sk

Erika Fočárová
Riaditeľka Hotela 

Fis*** Štrbské Pleso
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POPIS HOTELA:
Hotel FIS***, najväčší hotelovo  – športový komplex 
vo Vysokých Tatrách situovaný v  nadmorskej výške 
1346  m  n.  m. neďaleko jazera Štrbské pleso. Svojím 
jedinečným umiestnením sa stáva ozajstnou oázou pre 
športovcov hľadajúcich tie najlepšie podmienky pre kvalitný 
tréning, ako aj pre ľudí túžiacich po dokonalom relaxe 
a uvoľnení v srdci slovenských veľhôr.

KATEGÓRIA: 3*

HISTÓRIA:
Vrcholom športových podujatí Štrbského Plesa boli 
Majstrovstvá sveta v  severskom lyžovaní roku 1970. Pri 
príležitosti tohto podujatia bol vybudovaný Areál snov 
s  hotelom FIS***, ktorý projektovali architekti profesor 
Eugen Kramár, popredná osobnosť slovenskej architektúry 
Ján Šprlák.

POLOHA:
Hotel FIS*** je situovaný na Štrbskom Plese pod vrcholmi 
majestátnych štítov  – Soliska a  Patrie  – pred vstupom 
do Mlynickej doliny. Zo železničnej a autobusovej stanice 
Štrbské Pleso je vzdialený o  niečo viac ako kilometer. 
Odmenou za to vám bude absolútna blízkosť lyžiarskeho 
strediska (len 50 m na zjazdovku) a  dejísk všetkých 
športových podujatí.

Hotel FIS*** sa nachádza 20 minút autom od popradského 
letiska, 2 hodiny od letiska v Krakowe a 4 hodiny od letiska 
v hlavnom meste, Bratislave.

NADMORSKÁ VÝŠKA: 1346 m n. m.

POČET IZIEB: 63 izieb + 15 bungalovov 
3 izby Single, 20 izieb Economy Twin, 27 izieb Štandard 
Double, 11 Rodinných izieb, 2 Apartmány, 15 Bungalovov 
FIS Economy (180 lôžok + 55 prístelok)

POČET KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ: 2

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 SINGLE
Vychutnajte si oddych na Štrbskom Plese vo vynovenej jednolôžkovej 
izbe. Dispozične menšia izba je ideálnou voľbou pre aktívny relax. 
Single izba ponúka výhľad z balkóna a vlastnú kúpeľňu so sprchovacím 
kútom.
Počet izieb: 3

Izba ŠTANDARD DOUBLE
Vynovené dvojlôžkové izby s  manželskou posteľou. Väčšina izieb 
ponúka možnosť jednej prístelky a výhľad z balkóna.
Počet izieb: 27

Izba ECONOMY TWIN
Vynovené izby Economy Twin sú pre turistiku ako stvorené. Menšie 
útulné izby s  2 samostatnými lôžkami sú ideálne na aktívny relax. 
Väčšina z izieb ponúka aj výhľad z balkóna. Každá z izieb má vlastnú 
kúpeľňu so sprchovacím kútom.
Počet izieb: 20
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APARTMÁN
Apartmány s  dvoma samostatnými izbami sú ideálne pre rodiny 
a skupiny, ktoré si chcú počas dovolenky v Tatrách dopriať maximálne 
súkromie. Veľkorysý priestor apartmánov ponúka ubytovanie v 2 izbách 
s veľkou manželskou posteľou a úložným priestorom. Čarovný horský 
výhľad a  ubytovanie priamo v  centre celoročného strediska Štrbské 
Pleso je zárukou vašej spokojnosti počas celého pobytu.
Počet izieb: 2

Bungalovy FIS ECONOMY
Samostatne stojace bungalovy sa nachádzajú približne 70 metrov od 
Hotela FIS*** Ide o dvoj- až trojmiestne murované chatky s turistickým 
štandardom ubytovania pre nenáročných hostí. Vo všetkých 
bungalovoch je možnosť umiestnenia prístelky. Počas pobytu máte 
k  dispozícii spálňu s  manželskou posteľou, obývačku s  posedením 
a satelitnou TV, vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC, úložný 
priestor. Bungalovy FIS predstavujú samostatnú ubytovaciu časť 
turistického charakteru.
Počet bungalovov: 15

RODINNÁ IZBA
Izba svojím priestorom je ideálna pre menšie skupiny a páry hľadajúce 
priestor. V  tejto kategórii ponúkame vynovené izby s  horskou 
atmosférou, kde sa nachádza manželská posteľ s pohodlným gaučom. 
Niektoré izby ponúkajú aj výhľad z balkóna.
Počet izieb: 11

HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENUINFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY



REŠTAURÁCIA
Svetlom zaliata reštaurácia s  terasou je ideálnym miestom na 
povzbudzujúcu rannú kávu. Domáce chute a výhľad vám poskytnú 
energiu a  naštartujú vás na dobrodružný deň v  horách. Počas 
dňa reštaurácia ožíva štrnganím príborov počas obedov či večerí 
podávaných formou švédskych stolov. Športovým klubom radi 
pripravíme špeciálnu stravu prispôsobenú tréningovému programu.
Otváracie hodiny: prispôsobíme požiadavkám klienta
Kapacita reštaurácie: 62 osôb

NOVINKA - TERASA REŠTAURÁCIE:
Súčasťou reštaurácie je novovybudovaná terasa pre 42 osôb 
s  modernou odťahovacou presklenou stenou, z  ktorej sa Vám 
naskytne fascinujúci výhľad na okolitú prírodu a  lyžiarske svahy 
priamo pri skokanských mostíkoch.
Otváracie hodiny: prispôsobíme požiadavkám klienta
Kapacita reštaurácie: 42 osôb

LOBBY BAR – KAVIAREŇ
Príjemné posedenie s  priateľmi si môžete dopriať v lobby bare 
a  kaviarni s  výhľadom na smaragdový les a  jeden zo symbolov 
Štrbského Plesa  – skokanské mostíky. Doprajte si výbornú kávu, 
chutný koláč či aperitív po vzrušujúcom dni strávenom v  čistej 
tatranskej prírode.
Otváracie hodiny: prispôsobíme požiadavkám klienta
Kapacita: 90 osôb
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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 
v športovom areáli. Kombinácia horskej atmosféry, okolitých aktivít, telocvične, prírodného wellness centra a profesionálneho 
fitness centra, vytvárajú ideálne podmienky pre akékoľvek indoor a outdoor športové podujatia, firemné hry či stretnutia 
zamerané na aktivity. Interiér salónikov bol kompletne zrekonštruovaný.

Modrý salónik - ladený do príjemnej modrej, sa nachádza v blízkosti baru, kde sa hostia môžu kedykoľvek pokojne občerstviť. 
Jeho kapacita je 80 osôb a je vhodný na školenia, firemné akcie ako aj rodinné oslavy.

Javorový salónik - pomenovaný po farbe javora, ktorá v ňom prevláda a navodzuje pohodlnú atmosféru. Jeho kapacita je 
15 osôb a je vhodný na menšie školenia a rodinné stretnutia.

Rozmery (m) Rozloha (m2) Kino-sedenie Školské sedenie U - sedenie

Modrý salónik 6 x 11 x 2,13 66 80 42 44

Javorový salónik 6 x 6 x 2,87 36 – – 15

JAVOROVÝ SALÓNIKMODRÝ SALÓNIK

KONFERENČNÉ PRIESTORY
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INFORMÁCIE O HOTELI

TECHNICKÉ VYBAVENIE

HOTELOVÉ IZBY

KONFERENČNÉ PRIESTORY WELLNESS-SPA CENTRUM

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

CENNÍK KONFERENČNÝCH PRIESTOROV

CENNÍK DOPLNKOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Sála Kapacita Poldenný prenájom 
(do 4 hodín) Celodenný prenájom

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Modrý salónik 80 125,00 € 150,00 € 233,33 € 280,00 €

Javorový salónik 15 75,00 € 90,00 € 133,33 € 160,00 €

Druh vybavenia Prenájom

bez DPH s DPH

Flipchart od 12,50 € od 15 €

Premietacie plátno od 20,83 € od 25 €

Whiteboard od 12,5 € od 15 €

Projektor od 58,33 € od 70 €

Ozvučenie od 41,67 € od 50 €

Mikrofón od 25 € od 30 €

Wifi (bezdrôtové pripojenie) v cene prenájmu

Tlačenie z PC - A4 strana/ Kopírovanie 0,13 € 0,15 €

V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom dataprojektoru, 
premietacieho plátna, 1 ks flipchartu, fixy a predlžovacie káble.
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NATURAL WELLNESS & SPA
Nespočetné tatranské poklady – nedotknutá príroda, 
roztopený ľad, krištáľovo čistý vzduch je ideálne prostredie 
na zregenerovanie a  nabratie vitality. Vysoká nadmorská 
výška, legendárna architektúra a  dokonalá príroda robí 
wellness hotela Fis výnimočným. Nechajte sa rozmaznávať 
Natural Wellness & Spa a  vychutnať jedinečné procedúry 
zostavené podľa ročného obdobia.
Wellness centrum disponuje nasledovnými možnosťami 
relaxu: Fínska sauna suchá sauna s  vôňou eukalyptu, 
Parná sauna s  bylinkovou vôňou, Infrasauna, Vírivka, 
Tepidárium a Masážne miestnosti.
Otváracie hodiny: 15.00 – 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 €

ŠPECIÁLNE MASÁŽE bez DPH s DPH
Masáž tatranským 
drevom 50 min 25,00 € 30,00 €

Hĺbková  
masáž chrbta 25 min 20,83 € 25,00 €

Medová detoxikačná 
masáž 25 min 16,67 € 20,00 €

Zábal rašelinový 
/parafínový 15 min 6,67 € 8,00 €

PROCEDÚRY bez DPH s DPH

Klasická masáž
25 min 20,00 € 24,00 €
55 min 32,50 € 39,00 €

Športová masáž
25 min 20,83 € 25,00 €
55 min 35,00 € 42,00 €

Medová Aromatera- 
peutická masáž 25 min 20,83 € 25,00 €

Masáž olejom  
z liečivých bylín 50 min 31,67 € 38,00 €
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FITNESS CENTRUM
Hotel FIS*** je skutočným rajom pre športovcov a  milovníkov 
aktívneho životného štýlu. K najlepším športovým výkonom ponúka 
hotel svojim hosťom profesionálne športové vybavenie. Fitness 
centrum je zariadené profesionálnymi posilňovacími prístrojmi 
značky TECHNOGYM a troma stacionárnymi bicyklami. K dispozícií 
je aj športová hala s rozmermi 26 x 18 x 6 m.
Otváracie hodiny: 8.00 – 21.00
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COFFEE BREAK MIX
Cena 7,50 €/osoba bez DPH

9,00 €/osoba s DPH

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

100 g Obložená ciabatta s pečeným bravčovým mäsom, 
zeleninou a dressingom

100 g Pečivo s údeným lososom, cream fresh a zeleninou
60 g Štrúdľa z lístkového cesta

0,25 l Minerálka

COFFEE BREAK FIT
Cena 9,17 €/osoba bez DPH

11,00 €/osoba s DPH

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

100 g Pečivo s údeným lososom, cream fresh a zeleninou
40 g Domáce makové  závitky z lístkového cesta

50 g Filetované čerstvé ovocie
0,25 l Nealko mix

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

7,00 €/osoba s DPH

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

40 g Sladké pečivo z lístkového cesta
70 g Toast s jemne pikantnou šunkovou penou  

a zeleninou 
0,25 l Minerálka

COFFEE BREAK KLASIK
Cena 4,58 €/osoba bez DPH

5,50 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj 
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s citrónom)
70 g Obložený chlebík so šunkou, syrom  

a suchou salámou
Voda v džbánoch

minimálny počet 10 osôb

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 17,50 €/osoba bez DPH

21,00 €/osoba s DPH

Polievka
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami a julien zeleninou

Tradičná kapustnica s údeným mäsom, hríbmi a klobáskou

Teplé jedlá a prílohy
Vyprážaný rezeň z morčacích pŕs v obale  

z kukuričných lupienkov  
Bravčová sviečková s ratatouille zeleninou
Diviak dusený s borievkami a kuriatkami

Bulgur s rukolovým pestom, stonkovým zelerom, 
julien zeleninou a baby špenátom

Opekané zemiaky 
Petržlenová ryža 
Kysnutá knedľa

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix

Ovocie

BUFET 1
Cena 14,17 €/osoba bez DPH

 17,00 €/osoba s DPH

Polievka
Mrkvová polievka so zázvorom

Slepačí vývar s mäsom a domácimi rezancami 

Teplé jedlá a prílohy
Bravčový chrbát upravený na anglický spôsob

Mladé gazdovské kurča pečené s maslom a bylinkami
Hovädzie dusené na koreňovej zelenine
Zemiakové šúľance s hríbovou omáčkou

Varené zemiaky s maslom 
Dusená ryža

Kysnutá knedľa

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix

Ovocie

Náš šéfkuchár a jeho tím pripravili pre Vaše podujatie nasledovné návrhy servírovaného a bufetového menu. V prípade,  
ak sa Vaša predstava líši od uvedenej ponuky, radi Vám pripravíme menu šité na mieru práve pre Vás a Vaše podujatie.

Výber z bufetového menu na obedy alebo večere možný pre skupiny minimálne 30 osôb
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BUFET 3
Cena 22,50 €/osoba bez DPH

27,00 €/osoba s DPH

Polievka
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom
Slepačí vývar s mäsom a rezancami

Teplé jedlá a prílohy
Morčacie prsia pečené, krupoto so zeleninou

Jelenie stehno s ríbezľovou omáčkou
Filet mignon z bravčovej sviečkovice v slaninkovom obale

Rizoto z červenej repy s rukolou
Opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou 

Dusená ryža

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix

Ovocie

BUFET 4
Cena 25,00 €/osoba bez DPH

30,00 €/osoba s DPH

Polievka
Krémová polievka z pečenej červenej repy so smotanou

Slepačí vývar s mäsom a domácimi rezancami 

Teplé jedlá a prílohy
Grilovaný zubáč na červenej šošovici s koriandrom

Hovädzie líčka pomaly dusené vo vlastnej šťave
Pečené kačacie prsia s hruškovo- jablkovým  chutney

Vyprážané kuracie rezne v sezamovom obale
Zapekaná  zelenina so syrom

Tekvicovo - hubové rizoto s cherry rajčinami  
a parmezánom

Opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou 
Viedenská knedľa

Dusená ryža

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix

Ovocie

Výber z bufetového menu na obedy alebo večere možný pre skupiny minimálne 30 osôb
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MENU 1
Cena 12,50 €/osoba bez DPH

15,00 €/osoba s DPH

Hubová krémová polievka
Kurací steak plnený ementálom 

a špargľou, zemiakové pyré, 
restovaná zelenina

 Domáce perky s čučoriedkovým 
džemom a praženou strúhankou

MENU 3
Cena 15,00 €/osoba bez DPH

18,00 €/osoba s DPH

Slepačia polievka s mäsom 
a rezancami

Ragú z diviaka na  lesných hríboch 
s karlovarskou knedľou

Marhuľové knedličky s maslom 
a tvarohovou posýpkou

MENU 2
Cena 14,17 €/osoba bez DPH

17,00 €/osoba s DPH

Zeleninová polievka s mrveničkou 
Bravčová sviečkovica pečená 

s grilovanou koreňovou zeleninou, 
varené zemiaky

Jablková štrúdľa s višňovým coulis 
a citrónovým  púdrom

výber z menu na obedy alebo večere
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MENU 4
Cena 16,67 €/osoba bez DPH

20,00 €/osoba s DPH

Carpaccio z červenej repy ochutené wasabi, 
toast s čerstvým maslom

Slepačia polievka s mäsom a rezancami
Losos na grile, čierny koreň, limetková 

omáčka, pažítkové zemiaky
Krupicová tortička s karamelom a lesným 

ovocím

MENU 5
Cena 23,33 €/osoba bez DPH

28,00 €/osoba s DPH

Rolka z údeneho lososa s bryndzovým 
mousse / paradajkový tartar / toast

Hovädzí steak s dubákovým ragú 
 / zemiakový gratin / malá zelenina

Lávová čokoládová tortička  
s pomarančovým krémom, limetkovým  

sorbetom a drobným ovocím

výber z menu na obedy alebo večere
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

LOMNICKÝ ŠTÍT
Vystúpte až nad oblaky a pozrite si celé Slovensko z vtáčej perspektívy. Jedinečný 
výlet na druhý najvyšší štít Slovenska (2 632 m n. m.) je vždy neopakovateľným 
zážitkom.

ŠTRBSKÉ PLESO
Najvyššie položená tatranská osada a to vo výške 1346 m n. m. Nachádza sa 
v prostredí Tatranského národného parku a svoju tradíciu v cestovnom ruchu si 
pestuje už viac ako 100 rokov. V lete si tu z pohodlia lanovky vychutnáte výhľady 
na tatranské končiare či podtatranskú kotlinu a po návrate sa počlnkujete na 
priezračnej hladine Štrbského plesa. Okrem krásne zasneženej scenérie vám tu 
v zime vyplaví na povrch endorfíny šťastia i šport ako je lyžovanie, skialpinizmus, 
bežky či nordic walking.

SPIŠSKÝ HRAD
Patrí k najväčším hradným komplexom v Európe. Spišský hrad je zapísaný do 
zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

EVENTY A AKTIVITY PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK A PREDSTÁV
Spoznajte svojich kolegov z  iného uhla pohľadu, zabavte sa spoločne na 
netradičnom teambuildingu a utužte svoj kolektív.
• 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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