
KONFERENCIE A KONGRESY
V HOTELI KULTÚRA***+



PRVÁ DÁMA 
RUŽOMBERKA

Od histórie po súčasnosť
Príbeh HOTELA KULTÚRA***+ sa začal písať už v roku 1927, keď základný kameň 
posvätil ružomberský farár Andrej Hlinka, ktorý bol aj hlavným iniciátorom 
stavby. Budova bola dokončená už v roku 1928 a slúžila ako kultúrne centrum. 
Elegantnejší vzhľad získala dostavbou kaviarne v roku 1941 a dlhé roky bola pýchou 
Ružomberka. Následne budova chátrala a rozsiahlejšia rekonštrukcia začala 
až v roku 1997, ktorá bola dokončená v roku 2004. Kultúrne centrum sa rozdelilo  
na 2 časti – Kultúrny dom Andreja Hlinku a HOTEL KULTÚRA. V roku 2018 prebehla 
rekonštrukcia izieb, reštaurácie, kaviarne a hotelovej haly. 

Prvá dáma Ružomberka v novom šate
Nové priestory reštaurácie, kaviarne a spoločných priestorov odzrkadľujú 
eleganciu a históriu budovy, ktorá je už takmer 100 rokov neprehliadnuteľnou 
súčasťou historického centra Ružomberka. Je miestom stretnutí Ružomberčanov,  
ale aj priestorom pre kongresy a komfortné ubytovanie v centre Ružomberka.



IDEÁLNE 
MIESTO 
PRE FIREMNÉ 
AKCIE

Novozrekonštruované priestory historického HOTELA 
KULTÚRA***+ sú ideálnym miestom pre zorganizovanie 
kongresov, konferencií, eventov a ďalších spoločenských 
podujatí. Skvelou variabilitou jednotlivých priestorov 
je možné zorganizovať podujatia až pre 500 osôb. 

Hotel so svojou polohou v centre Ružomberka disponuje 
aj súkromným parkoviskom. O bezproblémovú prípravu 
a chod eventu sa postará skúsený tím s niekoľkoročnými 
skúsenosťami.



Miestnosť Školské sedenie Kino sedenie ,,I” sedenie ,,T” sedenie ,,U” sedenie Cena s DPH

Kongresová 
sála 70 100 24 24 48 200 €

 Sálónik Choč 20 30 20 20 20 150 €

Spoločenská 
miestnosť 1 34 40 20 20 24 150 €

Spoločenská 
miestnosť 2 40 50 24 24 46 150 €

Spoločenská 
miestnosť 3 40 60 30 30 56 150 €

Spoločenská 
miestnosť 

2+3+1
80 100 40 40 80 300 €

Salónik Čebrať 20 20 20 20 20 150 €

Átrium Raut 100 osôb /variabilné sedenie/ 150 €



KONGRESOVÁ SÁLA

SALÓNIK CHOČ

Na usporiadanie recepcií, seminárov, 
či obchodných rokovaní slúži kongresové 
centrum s kapacitou 100 miest. 
Na požiadanie zabezpečíme prezentačnú 
techniku, kvetinovú výzdobu, či iné služby. 

Súčasťou kongresového centra je Salónik 
Choč s kapacitou 20 miest a foyer využívaný 
na občerstvenie počas prestávky.

Cena 
200 € / 0-8 hod.

Cena 
150 € / 0-8 hod.

Kapacita 
max. 100 osôb

Kapacita 
max. 25 osôb

HOTEL KULTÚRA***+ Vám ponúka 
Salónik Choč s kapacitou 20-30 miest, 
ktorý je vhodný na organizovanie 
obchodných rokovaní, školení  
a na príležitostné stretnutia.



SPOLOČENSKÁ SÁLA
S TERASOU

Cena 
300 € / 0-8 hod.

Cena 
Cena podľa 
aktuálneho 
cenníku KDAH

Kapacita 
max. 150 osôb

Kapacita 
max. 500 osôb

Novozrekonštruované priestory 
spoločenskej sály s kapacitou 150 osôb 
poskytujú ideálne podmienky 
pre kongresy, svadby a eventy.

Súčasťou Spoločenskej sály je priestranná 
terasa s výhľadom na okolité hory  
a historické centrum mesta Ružomberok.

DIVADELNÁ SÁLA

Jedným z najväčších priestorov na 
prenájom, ktoré hotel ponúka je „Veľká 
dvorana“. Nachádza sa v kultúrno - 
spoločenskej časti KDAH. Viacúčelová 
divadelná sála je vhodná ako kongresové 
centrum a pre tanečné, či spoločenské 
akcie. Veľká dvorana je bezbariérovo 
prepojená s Átriom a Spoločenskou  
sálou s terasou.



ÁTRIUM

SALÓNIK ČEBRAŤ

Átrium HOTELA KULTÚRA***+ je jedinečným 
priestorom uprostred hotela a je jeho 
srdcom. Átrium je ideálne na organizovanie 
rautov a občerstvenia po kongresoch  
a konferenciách. 

Kapacita Átria je 70-100 osôb + ďalších 150 
osôb obslúžime v priľahlej Spoločenskej 
sále, ktorá je spojená s Átriom. 

Cena 
150 € / 0-8 hod.

Cena 
150 € / 0-8 hod.

Kapacita 
max. 100 osôb

Kapacita 
max. 16 osôb

HOTEL KULTÚRA***+ Vám ponúka 
salónik Čebrať s kapacitou 16 miest, 
ktorý je vhodný na organizovanie 
obchodných rokovaní, školení a na 
príležitostné stretnutia.



PONUKA
COFFEE BREAK

Reštaurácia a terasa v historickom centre mesta  
s výhľadom na okolie a pešiu zónu má celkovú kapacitu 
70 miest, bezbariérový prístup a je vhodná pre firemné 
posedenia a eventy.
 
Ochutnajte tradičnú slovenskú kuchyňu v modernom 
šate, pod vedením nášho skúseného kuchárskeho tímu. 
Výnimočnú atmosféru dotvárajú elegantné priestory 
reštaurácie s výhľadom na námestie. 



COFFEE BREAK 1    
4,00 € / OSOBA

COFFEE BREAK 2 
5,50 € / OSOBA

0,15 l Káva s mliekom
alebo

0,15 l Čaj s citrónom
Džbán s vodou a citrónom

0,15 l Káva s mliekom
alebo  
0,15 l Čaj s citrónom 
Džbán s vodou a citrónom
Slaná zložka

COFFEE BREAK 4 
6,50 € / OSOBA

COFFEE BREAK 3 
5,50 € / OSOBA
0,15 l Káva s mliekom
alebo  
0,15 l Čaj s citrónom 
Džbán s vodou a citrónom
Sladká zložka

0,15 l Káva s mliekom
alebo  
0,15 l Čaj s citrónom 
Džbán s vodou a citrónom
Slaná a sladká zložka

COFFEE BREAK 5 
7,50 € / OSOBA
0,15 l Káva s mliekom
alebo  
0,15 l Čaj s citrónom 
Džbán s vodou a citrónom
Slaná, sladká zložka a ovocie



SLANÉ A SLADKÉ ZLOŽKY

DOPLNKOVÉ ZLOŽKY

1 ks / 80 g Obložený chlebík / šunkový, syrový, salámový / 

1 ks / 60 g Čokoládový muffin  

1 ks / 50 g Domáci slimák s kysnutého cesta 

1 ks / 80 g Štrúdľa / jablková, tvarohová, makovo-višňová /  

1 ks / 80 g Kysnutý koláč s posýpkou    

1 ks / 25 g Croissant  

100 g / os. Čerstvé ovocie  

1 ks / 4 1 g Dánske sladké pečivo  

2 ks / 50 g Pagáč škvarkový  

2 ks / 50 g Pagáč syrový 

1 ks / 40 g Čokoládový brownie 

50 g Oriešky 3,00 €

70 g Čajové pečivo  3,00 €

70 g Sušené ovocie  3,00 €

0,25 l Nealko 1,70 € 

100 g Syrová misa    3,50 €

100 g Šunková alebo salámová misa 3,50 €

150 g Zeleninová misa  3,50 €

100 g Bageta / šunková, syrová, salámová /  3,50 €

100 g Plnený Croissant / syrový, šunkový, lososový, zeleninový / 3,50 € 

30 g Pečivo    0,50 €



PONUKA
CONGRESS MENU

CONGRESS MENU 1
11 € / OSOBA

CONGRESS MENU 4
13 € / OSOBA

CONGRESS MENU 2
12 € / OSOBA

CONGRESS MENU 5
15 € / OSOBA

CONGRESS MENU 3
13 € / OSOBA

Zemiaková krémová polievka 
so slaninovým chipsom

Grilovaný kurací steak na cviklovom 
rizote s parmezánom

Domáce tiramisu

Palacinka plnená ricottou a špenátom

Hovädzie ragú na víne s karlovarskou 
knedľou

Panna cotta 

Francúzska cibuľová polievka 
so syrovým toastom

Bravčová panenka na hubovom ragú 
a pečené zemiaky s rozmarínom

Ovocný koláč

Hovädzí vývar s mäsovými knedličkami

Pečené kačacie prsia s pomarančom, 
dusená červená kapusta, zemiakové lokše

Domáci škoricový lievanec s medom

Hydinová paštéta s brusnicovým želé

Grilovaný losos s citrónovou omáčkou 
a hráškovo-zemiakové pyré

Čokoládový brownie s orechami

Minimálna objednávka 10 osôb - jednotné menu.



BUFETOVÉ MENU

BUFETOVÉ MENU 1 
24 € / OSOBA

Predjedlo

Plnené vajíčko s penou z modrého syra

Syrová roláda plnená hroznom a orechami

Hlavné jedlo

Kuracie a bravčové rezne, opekané zemiaky

Bravčové plnené sušenými slivkami s omáčkou 
a varenými zemiakmi na masle

Hovädzie ragú na červenom víne, viedenská knedľa

Grilovaný sumček na anglickej zelenine

Šaláty

Miešaný listový šalát so cherry paradajkami

Mrkvový šalát s ananásom

Dezerty

Selekcia dezertov
Minimálna objednávka 30 osôb.



BUFETOVÉ MENU 2 
30 € / OSOBA

Predjedlo

Divinová terinka

Chlebík s avokádovou penou a údeným lososom

Hlavné jedlo

Kuracie a bravčove rezne

Hovädzie líčka na koreňovej zelenine, gratinované zemiaky

Konfitované kačacie stehno s červenou kapustou 
a karlovarskou knedľou 

Grilovaný ostriež so špenátom a limetkovou omáčkou, 
baby zemiaky

Bryndzové pirohy so smotanou a slaninou

Šaláty

Miešaný listový šalát s grepom 

Grécky šalát

Dezerty

Selekcia dezertov

Ovocie



Typ izby Cena

Jednolôžková izba 57,00 €

Dvojlôžková izba 67,00 €

Komfort izba 
obsadená 1 osobou/ obsadená 2 osobami 80,00 € / 90,00 €

Apartmán 110,00 €

Prístelka 25,00 €

Parkovanie
1 hodina / noc 1,00 € / 5,00 €

Miestny poplatok 1,00 €

Raňajky pre ubytovaných hostí bezplatne

Prenájom wellness 
pre skupinu na 3 hodiny 500,00 €

UBYTOVANIE 
V HOTELI KULTÚRA***+

Ceny sú uvedené za izbu a noc vrátane DPH.

Hotel si vyhradzuje právo zmeny. 
Cenník je platný od 1.1.2020. 



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
HOTEL KULTÚRA***+, SLOVAKIA REAL-IN, A.S.

1/ Potvrdením objednávky odberateľ a spoločnosť SLOVAKIA REAL-IN, a.s. ako prevádzkovateľ HOTELA KULTÚRA (ďalej „Hotel“)  
uzatvárajú na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Zmluvu, ktorou sa Hotel zaväzuje poskytnúť odberateľovi alebo osobám 
určeným odberateľom prechodné ubytovanie a ďalšie objednané služby (ďalej len „ďalšie služby“) a odberateľ sa zaväzuje ubytovanie 
a ďalšie služby využiť a zaplatiť dohodnutú odplatu.

2/ Po uzatvorení Zmluvy Hotel vystaví odberateľovi predfaktúru na uhradenie zálohy vo výške 50-80 % z celkovej ceny dojednaných 
ubytovacích a ďalších služieb so splatnosťou 3 dni pred prvým dňom ich poskytnutia. V prípade ak odberateľ zálohovú platbu riadne 
a načas neuhradí, je Hotel oprávnený ubytovanie a ďalšie služby odoprieť. Dňom úhrady je deň pripísania peňažných prostriedkov na účet 
Hotela resp. ich zloženia do pokladne Hotela. Bankové poplatky sú v réžii objednávateľa.

3/ Faktúru za poskytnuté ubytovacie a ďalšie služby vystaví Hotel odberateľovi v lehote 3 dní od posledného dňa ich poskytovania. 
Faktúra je splatná do 10 dní, a ak je odberateľom zahraničná osoba do 14 dní odo dňa vystavenia. Ak sa odberateľ dostane do omeškania 
so zaplatením faktúry, je povinný zaplatiť Hotelu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy denne.

4/ Presný počet odoberaných jedál je odberateľ povinný oznámiť Hotelu najneskôr ďeň pred tým, kedy majú byť stravovacie služby posky-
tnuté. Pri určení výšky úhrady sa vychádza z počtu skutočne odobratých jedál v spojitosti s bodom 6/ a 8/ obchodných podmienok.

5/ Odberateľ je oprávnený vopred písomne stornovať dojednané ubytovanie a ďalšie služby. Doručenie storna je Hotel povinný potvrdiť.

6/ Odberateľ je v prípade úplného alebo čiastočného stornovania dojednaného ubytovania a / alebo ďalších služieb povinný zaplatiť  
Hotelu nasledovné storno poplatky:

a/ stornovanie ubytovacích služieb:

- 30 - 21 dní vopred - 40% z ceny stornovaných služieb 
- 20 - 14 dní vopred - 60% z ceny stornovaných služieb 
- 13 - 7 dní vopred - 80% z ceny stornovaných služieb 
- 6 - 1 deň vopred - 90% z ceny stornovaných služieb 
- v daný deň - 100% z ceny stornovaných služieb 
- 0% (nad rámec uvedeného 100%) neplatí v deň príchodu



7/ Ak odberateľ nevyužije dojednané ubytovacie a / alebo ďalšie služby, považujú sa nevyužité služby za riadne stornované odberateľom  
v deň, keď mali byť poskytnuté. Ak Hotel neodobraté služby poskytne tretej osobe alebo ak je neodobratie služieb spôsobené vyššou mocou 
(vis maior) povinnosť zaplatiť storno poplatok odberateľovi nevzniká. Existenciu vyššej moci je odberateľ povinný písomne preukázať.

8/ Právny vzťah medzi Hotelom a odberateľom vyplývajúci zo Zmluvy sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka riadi Obchodným 
zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na konanie a rozhodovanie o sporoch vyplývajúcich zo Zmluvy je miestne 
príslušný Okresný súd Ružomberok.

9a/ Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú Ubytovací poriadok a Reklamačné poriadky vzťahujúce sa na služby 
poskytované Hotelom.

9b/ Ubytovanie hostí na hotelových izbách je vždy určené počtom postelí. Dieťa vo veku 0 - 3 rokov je možné ubytovať bez nároku na lôžko, 
prípadne hotel poskytne na požiadanie hosťa bezplatne detskú postieľku. Väčší počet hostí v izbe, ako stanovený počet postelí je v hoteli 
neprípustný.

9c/ U študentských skupín si hotel vyhradzuje právo účtovať kauciu pri príchode skupiny na ubytovanie. Kaucia je vždy stanovená hotelom 
pri potvrdzovaní objednávky.

10/ Od týchto obchodných podmienok sa môžu strany odchýliť len písomnou dohodou podpísanou odberateľom a oprávneným 
zástupcom Hotela. Dohoda zmluvných strán o poskytnutí služieb nad rámec pôvodnej potvrdenej objednávky alebo o zmene rozsahu 
služieb je dodatkom k Zmluve.

11/ Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky v platnom znení sa stávajú súčasťou ich budúcich zmlúv 
o poskytovaní ubytovacích a ďalších služieb, a to dňom uzatvorenia takýchto zmlúv.

b/ storno stravovacích služieb:

- viac ako 7 dní pred termínom podujatia - 10 % z ceny stornovaných služieb
- 1 - 7 dní pred termínom podujatia - 50 % z ceny stornovaných služieb
- v termíne podujatia - 100 % z ceny stornovaných služieb

c/ storno konferenčnej miestnosti:

- 31 - 45 dní pred termínom podujatia - 50 % z ceny prenájmu miestnosti
- 8 - 30 dní pred termínom podujatia - 70 % z ceny prenájmu miestnosti
- 1 - 7 dní pred termínom podujatia - 100 % z ceny prenájmu miestnosti

V Ružomberku dňa 1.1.2020
Alena Balková / riaditeľka hotela
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