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CENNÍK SLUŽIEB  
2021 

 
Naučili sme sa, že každá skupina, ktorá k nám príde, si vyžaduje individuálny 

prístup v poskytovaní služieb. A individuálny prístup si vyžaduje aj 
individuálne ceny. Vždy Vám preto vypracujeme cenovú ponuku na mieru 

zohľadňujúcu Vaše špecifické potreby a požiadavky. Stačí nás kontaktovať. 

Ceny uvedené nižšie preto majú informatívny charakter  
a je možné ich meniť. 

 
Ďakujeme za Váš záujem o naše služby. 

 

1. január 2021       Mgr. Vladimír Maťaš 
               riaditeľ MEMC Ichthys
  
 
 
 

UBYTOVANIE 
 

Deti a študenti 11,00€/osoba/noc 

Ostatní  12,00€/osoba/noc 

 

 + miestny poplatok za ubytovanie: 0,75€/osoba a noc (platí pre všetkých) 

Mládežnícke centrum je nefajčiarska zóna.  

V celej budove a areáli centra je prísny zákaz fajčenia.  

V prípade porušenia je pokuta 20€. 
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STRAVOVANIE 
 

Raňajky  4,00€/porcia 

Obed*   5,50€/porcia 

Večera**  4,50€/porcia 

 
Vyššie uvedené ceny stravy platia pri skupinách 15 a viac osôb. V cene je 
zahrnutý pitný režim. 
 
Pre menšie skupiny (do 15 osôb) spravidla stravu neposkytujeme; tieto majú 
možnosť prípravy vlastnej stravy v plne vybavených kuchynkách. V prípade, 
že v čase Vášho pobytu je u nás ubytovaná ďalšia skupina, a teda počet porcií 
dokopy presiahne 15, stravu Vám vieme zabezpečiť. Neváhajte sa o tejto 
možnosti informovať pri rezervácii.  
 
Pre detí do 10 rokov poskytujeme na vyžiadanie aj desiatu a olovrant.  
 
V prípade celodenného výletu, pri dohode vopred, pripravíme namiesto obeda 
balíček (v cene večere). V daný deň je potom večera podávaná ako obedové 
menu (polievka a druhé jedlo v cene obeda).  
 
Na vyžiadanie Vám vieme pripraviť podľa Vašich prianí opekačku či 
grilovačku, prípadne občerstvenie. V prípade záujmu Vám vypracujeme 
cenovú ponuku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* dvojchodový obed (polievka a hlavné jedlo) 
** jednochodová večera (teplá kuchyňa)  
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SPOLOČENSKÉ PRIESTORY 

 

 Veľká konferenčná miestnosť   20,00€/hod.  120,00€/deň 
 (prízemie, kapacita: 75 miest)  
 
 Malá konferenčná miestnosť  15,00€/hod. 90,00€/deň 
 (prízemie, kapacita: 35 miest) 
 
 Spoločenská miestnosť  15,00€/hod. 90,00€/deň 
 (podkrovie, kapacita: 25 miest) 
 

Vyššie uvedené ceny prenájmu spoločenských priestorov platia pre 
neubytovaných hostí a skupiny. Ubytovaní hostia majú spoločenské priestory 
v cene pobytu. 

 

V prípade prenájmu viacerých miestností súčasne Vám radi pripravíme 
výhodnejšiu cenovú ponuku na mieru.  

V cene prenájmu spoločenských priestorov je projektor, základný audio 
systém, flipchart, rečnícky pult, prezentér. 

V prípade záujmu o prenájom rozsiahlejšej zvukovej a svetelnej techniky Vám 
na vyžiadanie vypracujeme cenovú ponuku. 

 

VIACÚČELOVÉ IHRISKO 

 

Ubytovaní hostia  zdarma 

Ostatní  7,00€/hod. 

 
Pri použití osvetlenia je príplatok k cene za hodinu vo výške 1,50€. 

Prípadné škody sa uhradia ihneď pri zistení na základe dohody! 

 


