
 

 

 

 
 

Cenník ubytovania, stravy a služieb 

 Všetci návštevníci môžu bezplatne využívať wi-fi, detské ihrisko, trampolínu, ohnisko, či si prezrieť interaktívnu 

výstavu o alternatívnej energii a ukážky prírodného staviteľstva.   

 Ceny uvedené nižšie sú vrátane DPH, bez ďalších doplatkov a pokrývajú prevádzkové náklady Vzdelávacieho centra 

Zaježová. Rozvojové aktivity a rekonštrukcie sú, či boli realizované vďaka získaným grantom, darom a nie sú hradené 

z príjmov centra.  

 Naše centrum má dva seminárne priestory. Je bežné, že v centre prebiehajú paralelne dva semináre. Podmienky pre 

výhradnú rezerváciu centra dohadujeme s každou skupinou osobitne, ktorá prejaví záujem. 

 Cenník platí od 1.1. 2019 až do vydania nového cenníka. 

 

Ubytovanie bez výhradnej 

rezervácie so seminárnou 

miestnosťou v hlavnej budove 

 

 

Skupina s počtom 

osôb menej ako 20 

Skupina  

nad 20 osôb 

 

Jednotlivci 

(Ubytovaní, ktorí 

nie sú súčasťou 

skupiny.) 

Poplatok za 

ubytovaného psa 

 

Čaká na Vás pripravená posteľná 

bielizeň bez uterákov. Sociálne 

zariadenia sú spoločné. 

 

 

210 € /skupina/noc 

 

 

 

 

 

 

10,50 € / osoba / 

noc 

 

 

 

 

 

 

12 € / osoba / noc   

(1 – 2 noci) 

 

 

 

11 € / osoba / noc   

(3 a viac nocí) 

 

5 € / pes / noc 

 

Ubytovanie pre 

psa treba nahlásiť 

vždy dopredu, 

možnosti sú 

limitované. 

Ubytovanie bez výhradnej 

rezervácie so seminárnou 

miestnosťou vo vedľajšej 

budove 

 

 

Skupina s počtom 

osôb menej ako 15 

Skupina  

nad 15 osôb 

 

Jednotlivci 

(Ubytovaní, ktorí 

nie sú súčasťou 

skupiny.) 

Poplatok za 

ubytovaného psa 

 

Čaká na Vás pripravená posteľná 

bielizeň bez uterákov. Sociálne 

zariadenia sú spoločné. 

 

 

157 € /skupina/noc 

 

10,50 € / osoba / 

noc 

 

12 € / osoba / noc   

(1 – 2 noci) 

 

11 € / osoba / noc   

(3 a viac nocí) 

 

5 € / pes / noc 

 

Ubytovanie pre 

psa treba nahlásiť 

vždy dopredu, 

možnosti sú 

limitované. 

 

Ubytovanie - zľavy   Poznámka 

Školy -15,00 % 

Platí pre neziskové a vzdelávacie akcie 

žiakov materských, základných 

a stredných škôl. 

Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko bezplatne 

Dieťa spí s rodičmi na posteli 

a nepožaduje vlastnú posteľnú bielizeň 

s perinou a vankúšom 

 

Ak máte záujem o VÝHRADNÚ REZERVÁCIU (t.j. ak požadujete celé centrum výlučne pre svoju akciu) 

podmienky prenájmu a ceny za ubytovanie a stravu sa určujú osobitne s každou skupinou.  



 

 

STRAVA 

 

Strava  Plná penzia Raňajky Obed Večera Poznámka 

Celá porcia (pri skupine 

nad 10 osôb) 

12,50 € / 

osoba/ deň 
3 € / osoba 

5,50 € / 

osoba 

4 € / 

osoba 

Kvalitná vegetariánska strava.  

Raňajky, obed (polievka + hlavné jedlo), 

večera (hlavné jedlo). K jedlám 

podávame čaj alebo vodu. K raňajkám 

navyše poskytujeme na vyžiadanie kávu.  

Skupina s počtom osôb 

menej ako 10 

125 € / 

skupina/ deň 

30 € / 

skupina 

55 € / 

skupina 

40 € / 

osoba 

Polovičná porcia  8,20 € / deň 2 € / osoba  

 

3,50 € / 

osoba 

 

 

2,70 € / 

osoba 

 

 

 

Strava * ceny pre školy Plná penzia * Poznámka 

Materská škola a I. stupeň ZŠ 10,10 € / deň 
 

Strava 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).  

 

II. stupeň ZŠ 11,30 € / deň 

Stredná škola  12,50 € / deň 

 

SLUŽBY 

 

Doplnkové služby  Cena Poznámka 

Seminárny priestor 

1 priestor pre skupinovú akciu s ubytovaním  

 

bezplatne / deň 

 

K dispozícii je wifi, stoly, stoličky, flip-chart 

stojan (bez papiera, tie si treba priniesť 

vlastné), tuli vaky, reproduktory, 

karimatky, vankúše 

Priestor pre akciu bez ubytovania, resp. prenájom 

druhého priestoru 

60 € / deň 

 

 

5 € / osoba/ deň 

pri počte osôb do 12 

 

 

pri počte 12 osôb a viac 

Poplatok používania priestoru bez ubytovania 

4 € / osoba/ deň 

 

6 € / osoba/ deň 

Pre účastníkov semináru bez ubytovania  

 

Pre účastníkov semináru so spaním na 

karimatke vo vlastnom spacáku (pokiaľ je 

ubytovacia kapacita centra plne obsadená) 

Wi-fi  bezplatne  

Dátový projektor / Interaktívna tabuľa 5 € / hodina  

Sauna 
30  € / jeden a pol 

hodiny 

Prírodná zrubová sauna s kapacitou max. 10 

osôb. V cene sú zahrnuté aj plachty 

Drevo k ohnisku 12 € / 0,25 priest.m3 Potrebné vopred nahlásiť.  

Zážitkový program - lektorovanie ---------- 
Ponuku s cenníkom vám zašleme po 

vyžiadaní. 

 

 

 

 

 



 

 

Občerstvenie *  Cena * Poznámka 

Koláč domáci     1  € / kus 

 

Občerstvenie je potrebné objednať vopred. 

Podávaná káva je v kvalite „bio“ a „fair 

rade“. Čaje sú z veľkej časti z miestnych 

byliniek. 

 

 

Káva v termoske, čaj v džbáne, koláč domáci  2,40  € / osoba 

Káva v termoske, čaj v džbáne, ovocie   2,40  € / osoba 

Káva v termoske, čaj v džbáne, koláč domáci, 

ovocie 
3  € / osoba        

Čaj (džbán 2 l)     

Káva (termoska 2 l) s mliekom   

3,60  € 

7,20  € 

Čajovňa 
Cenník čajovne 

dostanete na mieste. 

Otvorenie čajovne na konkrétny deň a čas je 

potrebné objednať najlepšie vopred 

v rezervačnom formulári.  

 

*Ubytovanie, prenájom, stravu a občerstvenie oficiálne fakturuje Čarovar s.r.o., ktorého majiteľom je Živica.  Ceny sú 

vrátane DPH. 

 

 

Podmienky rezervácie 

Termín je záväzne rezervovaný až po vyplnení rezervačného formulára a uhradení zálohy vo výške 50% z ceny počtu 

objednaných lôžok  a počtu nocí (resp. pre stálych zákazníkov podľa dohody).  

Zálohu je potrebné zaplatiť do 14 dní od predbežnej rezervácie na základe vystavenej zálohovej faktúry. Po uskutočnení akcie 

je výška zálohy odpočítaná od celkovej sumy za ubytovanie/akciu.  

 

STORNO POPLATKY PRI ZRUŠENÍ AKCIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že organizátor, ktorý stornuje svoju rezerváciu  zabezpečí pre daný termín náhradu v rovnakom rozsahu 

(počet dní a osôb), je možné storno poplatok odpustiť!  

 

Odporúčame vám využiť ďalšie možnosti Vzdelávacieho centra Zaježová: 

- Zážitkový program, teambuilding... - radi pripravíme (budeme spoluorganizovať) aj akciu podľa Vašich požiadaviek. 

Naše programy sú vedené profesionálnymi lektormi CEEV Živica a vyznačujú sa holistickým prístupom, učením (sa) 

zážitkom a pestrosťou. 

- Pobyty v ústraní na Zaježovej - súčasťou Vzdelávacieho centra Zaježová sú aj domčeky pre pobyty v ústraní, ktoré 

poskytujú priestor pre intenzívnu duchovnú prácu na sebe. V samote prírody, bez ohľadu na pohlavie, vek, náboženské 

a spoločenské smerovanie. Momentálne sú k dispozícii: 

 Meditačné ústranie - Jednoduchý domček  sa nachádza neďaleko centra v tichom údolí, obklopenom lúkami a lesmi. 

Ponúka priestor pre čas zámerne strávený v odlúčení a samote prírody, ktorý vytvára ideálne podmienky pre 

meditačné, kontemplatívne či modlitebné ústranie.  

 Ústranie v tme - Domček  na tmu sa nachádza priamo vo Vzdelávacom centre. Poskytuje jedinečnú metódu práce s 

mysľou podporenú úplnou tmou a tichom. 

Viac informácií nájdete na www.zivica.sk/zajezova/ustranie. 

 

Pred termínom začiatku akcie: Storno poplatok: 

viac ako 6 mesiacov 20 € 

6 - 4 mesiace 50 % zo zálohy 

3 - 1 mesiac 80 % zo zálohy 

30 - 3 dni 90 % zo zálohy 

menej ako 3 dni 100 % zo zálohy 

http://www.zivica.sk/zajezova/ponuka-programov
http://www.zivica.sk/zajezova/ustranie

