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SVADBY * FIREMNÉ A RODINNÉ OSLAVY * STUŽKOVÉ * RECEPCIE * ŠKOLENIA * RAUTY  

 

Súkromná hotelová akadémia ponúka možnosť zabezpečiť školenia, firemné prezentácie, obchodné 
rokovania, ale i vianočné či novoročné posedenia, oslavy výročí, svadby, garden party a iné.  K dispozícii je: 

 Banketová miestnosť pre 85 osôb 
 Reštaurácia pre 35 osôb a kaviareň pre 15 osôb 
 Salónik pre 20 osôb 
 Ubytovanie rôzneho štandardu pre 20 osôb v ubytovacom 

zariadení školy 
 Bezdrôtové internetové pripojenie v celom objekte 

Ponúkané priestory vybavíme nasledovnou audiovizuálnou 
technikou:  

 dataprojektor 
 notebook  
 interaktívna tabuľa  
 projekčné plátno  
 tabuľa Flipchart papier/blok, fixky 

V prípade záujmu nás kontaktujte, a my Vám pripravíme 
komplexnú ponuku, resp. návrhy, z ktorých si môžete vybrať 
podľa Vašich požiadaviek.       
                            reštaurácia Balans 
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PONUKA PRE SVADOBNÉ HOSTINY:  

 Cena svadobného menu (prípitok, predjedlo, polievka, hlavný chod, 
II., III. chod, káva, nealko nápoje) je daná výberom jedla zo strany 
objednávateľa podľa predložených ponúk alebo podľa vlastného 
výberu (cena: ± 40 eur/osoba) 

 Možnosť donesenia si vlastných zákuskov a alkoholických nápojov 
(bez účtovania štopľovného) 

 Zostatkové porcie teplého bufetu sú po svadbe odovzdané 
objednávateľom do vlastných (prinesených) nádob 

 Svadobný apartmán zdarma k dispozícii už deň pred svadobnou 
hostinou 

 Cenník izieb od 15,00 € do 20,00 € osoba/noc podľa štandardu izby 
 Možnosť výberu z 20 farieb slávnostného nastretia a dekorácií 

 

 

 

 

 

banketová miestnosť 
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NAŠE SLUŽBY SME POSKYTLI AJ TÝMTO FIRMÁM A ORGANIZÁCIÁM: 

 VÚB, a. s. Banská Štiavnica, 
 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica,  
 EMED (Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s. r. o),  
 Mestský úrad Banská Štiavnica, 
 Múzeum vo Sv. Antone, 
 Berndorf Sandrik s.r.o. 
 Technická univerzita, Košice, 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 Slovenské banské múzeum, 
 Združenie historických miest a obcí SR, Banská Štiavnica,  
 Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava, 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 Combin – stavebná spoločnosť 

 

 

 

  

    


