
Vážený klient,  

 

veľmi si vážime a ďakujeme Vám za záujem o kongresové služby, ktoré ponúka 
náš Penzión s reštauráciou a Pivovarom Sessler. Poskytujeme tie najlepšie 
služby a priestory pre akékoľvek spoločenské, kultúrne či firemné podujatia.  

 

Podnik Sessler je skvelou kombináciou dostupných cien, konferenčných 
priestorov a bezkonkurenčnej polohy s možnosťou parkovania. U nás môžete 
počas Vašich pracovných stretnutí rokovať v príjemnej klíme, ochutnať delikátne 
jedlá, vyplaviť stres v našich unikátnych pivných kúpeľoch s jedinečnou 
receptúrou a oddýchnuť si v novovybudovaných komfortných izbách.  

 

A to nie je všetko. Ponúkame Vám možnosť exkurzií nášho pivovaru, kde sa 
oboznámite s históriou Sesslerky, výrobou piva a sladu. V rámci exkurzie Vás 
prevedieme pivovarom, kde prejdete celú trasu vzniku piva od prípravy varenia 
až po jeho expedíciu. 

 

Tešíme sa na Vás.  

Tím podniku Sessler 

 

 

 

 

 

  



I. Ubytovanie 
Penzión Sessler*** disponuje 16 izbami, rozdelenými do jedno- a dvojlôžkových izieb, 
3 apartmánov Štandard až pre 3 osoby a apartmánu De Luxe s romantickým 
výhľadom na náš parčík s jazierkom, ktorý tvorí krásnu scenériu celého areálu. Izby sú 
rozdelené do dvoch krídel, hlavná budova a pivné kúpele.  
 
 

       Hlavná budova (kapacita 20 lôžok):  

▪        5 x štandardných izieb, ktoré môžu byť obsadené 1 alebo 2 osobami 
▪   1 x štandardná izba, ktorá môže byť obsadená 1 alebo 3   
▪   1 x Apartmán De Luxe s balkónom pre 1 až 3 osoby   
▪   1 x Apartmán Štandard pre 1 až 3 osoby + 1 lôžko možnosť prístelky 

 

 

Pivné kúpele (kapacita 18 lôžok): 

▪        5 x štandardných izieb, ktoré môžu byť obsadené 1 alebo 2 osobami 
▪   2 x Apartmán Štandard pre 3 osoby 

 

 

Všetky izby sú vybavené televízorom a telefónom, izby v pivných kúpeľoch sú 
klimatizované. V rámci penziónu je k dispozícii reštaurácia s terasou.  

 
 
Pre Vašich svadobných hostí ponúkame nasledovne ceny ubytovania: 
 

Hlavná budova: 

 Typ izby Počet nocí 
Suma za izbu 1 

noc/€/s DPH 

1. Dvojlôžková izba 1 47,00€ 

2. Trojlôžková izba 1 67,00€ 

3. Apartmán 1 80,00€ 

4. Mestský poplatok 1 2,00€ 

 



Pivné kúpele: 

 Typ izby Počet nocí 
Suma za izbu 1 
noc/€/ s DPH 

1. Dvojlôžková 1 55,00€ 

2. Apartmán 1 85,00€ 

3. Mestský poplatok 1 2,00€ 

 

 

II. Konferenčné priestory 
Penzión Sessler*** ponúka vhodné priestory na usporiadanie odborných seminárov, 
konferencií či kongresov. Konferenčné priestory disponujú moderným vybavením 
potrebným na zabezpečenie úspešnej firemnej akcie a sú navrhnuté tak, aby spĺňali 
potreby väčších kongresov, ale aj diskrétnych obchodných stretnutí.  

 

A) Hlavná kongresová sála 
Kongresová sála má rozlohu 200m2, kde pri divadelnom sedení sa zmestí až 
200 ľudí. Miestnosť je plne klimatizovaná a disponuje veľkými oknami, 
kadiaľ prúdi dostatok denného svetla a poskytuje krásny výhľad na 
romantický parčík. 
 

B) Kongresový Salónik 
Kongresový salónik má rozlohu 50 m2, teda vyhovuje menšej skupine ľudí na 
súkromné meeting-y alebo školenia do 20 ľudí. Pri divadelnom sedení sa 
kapacita salóniku vie navýšiť na 30 ľudí.  
 

C) Reštauračný salónik 
Reštauračný salónik má rozlohu   m2, teda vyhovuje menším školeniam 
a obchodným stretnutiam. Kapacita reštauračného salóniku je maximálne 
20 ľudí, bez možnosti rozkladania stolov a hýbaním zariadenia.  
 
 
 
 
 
 



Hlavná kongresová sála 

Hodinový prenájom 50€ 

Prenájom do 5 hodín 190€ 

Prenájom do 10 hodín 300€ 

Prenájom nad 10 hodín 500€ 

 
 
 

Kongresový salónik 

Hodinový prenájom 20€ 

Prenájom do 5 hodín 80€ 

Prenájom do 10 hodín 150€ 

Prenájom nad 10 hodín 200€ 

 
 
 

Reštauračný salónik 

Hodinový prenájom 10€ 

Prenájom do 5 hodín 50€ 

Prenájom do 10 hodín 80€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Catering 
Počas Vašich konferencií a školení Vám zabezpečíme občerstvenie priamo do sály,  
Ponúkame na výber z troch typov coffee breakov. 

 

I. Coffee break – ZÁKLADNÝ   5,00 € 
• Káva / bezkofeínová káva 
• Výber čajov 
• Sýtená / nesýtená minerálna voda alebo voda s citrónom 

• Mlieko, cukor, citrón 

 

II. Coffee break – ROZŠÍRENÝ   6,50 € 
• Káva / bezkofeínová káva 
• Výber čajov 
• Sýtená / nesýtená minerálna voda + voda s citrónom 
• Mlieko, cukor, citrón, med 
• 1x slaný slimák 

• 2x sladké mini pečivo (čajové pečivo) 

 

III. Coffee break -  EXCLUSIVE   8,50 € 
• Káva / bezkofeínová káva  
• Výber čajov 
• Sýtená / nesýtená minerálka + džús krabičkový / v džbáne + voda 

s citrónom 
• Mlieko, cukor, citrón, med 
• 1x slané pečivo (croisant/kanapka/oškvarkový pagáč) 

• 1x štrúdľa  

 

Možnosť doobjednať syrovú alebo šunkovú misu. 

 
 
 



IV. Servírovacie menu 
 

Predjedlá 
100g Marinované cviklové carpaccio s kozím syrom, pečená bagetka 
100g Marinovaný žltý melón s prosciuttom, podstielka zo zelených listov, 
zázvorovo-medová zálievka, bagetka 

 
Polievky 

0,25l Silný domáci slepačí / hovädzí vývar s mäsom, zeleninou a domácimi 
rezancami 
0,25l Číry vývar z mäsitých paradajok s bazalkovo-parmezánovým knedlíkom 
0,25l Mrkvovo-zázvorový krém, tyčinka z lístkového cesta  

 
Hlavné jedlo 

200g Kurací steak na zelených fazuľkách zo slaninou, demi glace omáčka, 
príloha podľa výberu zákazníka 
250g Tekvicové krémové rizoto s kuracím mäsom a grilovanou cukinou, 
parmezán 
300g Miešaný šalát s quinou a haloumi syrom a mangom, bagetka 
200g Bravčová panenka na mandľovej kruste, ríbezľový demi glace, 
zemiakové krokety 

 
 

V. Bufetové stoly 
   
 

Studený bufet :   
 
50g Miešaný syrový nárez                                1,25€/ porcia  
50g Miešaný mäsový nárez                               1,35€/ porcia  
50g Oškvarková pomazánka                             1,00€/ porcia  
50g Grécky šalát                                            1,10€/ porcia  
50g Sezónny zeleninový šalát                           0,35€/ porcia  
75g Syrová roláda                                          1,00€/ porcia  
50g Morčacia roládka                                       1,30€/ porcia  
Banketové pečivo, chlieb                                  0,50€/ porcia  
50g Cestovinový šalát                                      1,20€/ porcia  
80g Zemiakový majonézový šalát                      0,60€/ porcia  
 



Teplý bufet :  
 
75g Grilovaná zelenina                                    1,00€/ porcia  
50g Kuracie mini steaky                                   1,80€/ porcia  
50g Kurací vyprážaný rezeň                              1,50€/ porcia  
50g Bravčový vyprážaný rezeň                          1,50€/ porcia  
100g Bravčové pečené rebrá                            2,10€/ porcia  
100g Bavorské koleno                                     2,10€/ porcia  
250g Kačacie stehná pečené s pivnou sladinou,  
        dusená červená kapusta                           5,00€/ porcia  
50g Sviečková na smotane                               3,00€/ porcia  
50g Steak z lososa na holandskej omáčke           2,60€/ porcia  
 
 

Prílohy :   
 
100g Opekané/Varené zemiaky                         0,80€/ porcia  
100g Dusená ryža                                          0,80€/ porcia  
2 ks  Domáce lokše                                         2,00€/ porcia  
2 ks  Domáci pivný chlieb                                 0,50€/ porcia  
100g Karlovarská knedľa                                  1,00€/ porcia  

  



VI. Doplnkové služby penziónu  
Trnava je krásne mesto s historickým centrom, ktoré ponúka návštevníkovi dostatok 
príležitostí na oddych a relax. Nakoľko sa naša firma zaoberá viacerými odvetviami, aj 
naše priestory ponúkajú zaujímavé využitie voľného času. 

 

Zábavné centrum 

Naše zábavné centrum disponuje dvomi bowlingovými dráhami, elektrickými šípkami, 
biliardom a k dispozícii je aj air hockey. K dobrej spoločnej zábave neodmysliteľne 
patrí aj niečo na pitie, kde prichádza na rad náš bar, kde sa môžete osviežiť našim 
pivom, miešanými drinkami alebo si vybrať spomedzi našej ponuky alkoholických 
i nealkoholických nápojov. 

 

Cenník Bowlingu 

Pondelok – Piatok 

09:00 – 13:00 8,00€ 

13:00 – 17:00 10,00€ 

17:00 – x 14,00€ 

Sobota 
12:00 – 17:00 10,00€ 

17:00 – x 14,00€ 

Nedeľa 12:00 - x 10,00€ 
 

 

Pivné kúpele 

Po náročnom dni strávenom v práci alebo pri kongrese, sú Vám k dispozícii Pivné 
kúpele a wellness Sessler, ktoré poskytujú dokonalý relax. Pivný kúpeľ, ktorý máme pre 
Vás pripravený, pochádza z dielne nášho pivovaru. Receptúra kúpeľu má blahodarné 
účinky na telo i dušu. Súčasťou pivných kúpeľov je aj vírivka a dva typy sauny ( fínska 
a infrasauna) a naše tepidáriá, ktoré Vám pomôžu pri oddychu a odbúraní stresu.  

 

 

 

 



Reštaurácia s terasou 

Reštaurácia ponúka okrem výbornej „pivnej kuchyne“ aj mnoho skrytých pokladov, 
ktoré sú obsiahnuté napríklad v kvalitných steakoch alebo domácich receptoch na 
naše produkty. Reštauračné priestory sa skladajú s troch častí, salónika a letnej terasy, 
ktorej súčasťou je aj náš krásny romantický parčík, ktorý s dobrým jedlom a pivom 
tvorí dokonalý zážitok. Reštaurácia je Vám k dispozícii následovne: 

Otváracie hodiny pre reštauráciu s terasou 

Pondelok – Štvrtok 10:00 – 22:00 

Piatok 10:00 – 23:00 

Sobota 11:00 – 23:00 

Nedeľa 11:00 – 22:00 

 

 

Prehliadka pivovaru 

Pivovar Sessler má ako jediný pivovar na Slovensku aj vlastnú sladovňu, ktorá je 
v prevádzke už od 19. storočia. Naše pivá majú viacero Pivných pečatí, ocenení ktoré 
sa dávajú za kvalitu piva. Okrem pestrej palety piva Sessler, varíme aj 3 druhy 
nealkoholického piva, dve sú klasické horké, jedno je ochutené. Hrdí sme však najviac 
na našu PIVEU, nealkoholický chmeľovo-sladový nápoj, ktorý je vhodný aj pre deti, 
pretože neobsahuje ani stopové množstvo alkoholu.  

Aby si zákazník odniesol z návštevy u nás nie len spomienku na dobré pivo, 
organizujeme aj prehliadky pivovaru. Máme k dispozícii prehliadky typu S, M, L, 
pričom sprevádzať Vás bude náš sládek, ktorý je majster vo svojom remesle. Pri type 
exkurzie M a L sa prehliadka končí degustáciou našich pív. 

 

 

Oddychová zóna Štrky 

Ak ste fanúšikmi zbraní, alebo by ste si to chceli len tak vyskúšať, toto je jedinečná 
príležitosť. Neďaleko nášho areálu sa nachádza trnavská strelnica, ktorá svoje 
priestory ponúka na prenájom aj so strelnou inštruktážou. Ak by ste sa skôr chceli 
prejsť do prírody a užiť si krásy zelene, potom je pre Vás neďaleko strelnice 
vybudované Štrkovecké jazero. 
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