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Hotel Lomnica udáva trend modernému hotelierstvu na Slovensku 

Prvá dáma Tatier píše originálnu novodobú éru 
 

Tatranská Lomnica, 8. novembra 2019 
 

Hotel Lomnica je prvým hotelom, ktorý bol vybudovaný v našich najmenších veľhorách 

sveta. Prvá dáma Tatier, ako sa hotelu zvykne hovoriť, otvorila brány svojim hosťom už 

v roku 1894. Hotel sa stal jednou z najdôležitejších dominánt Tatier a v histórii mal 

dôležité poslanie. Na dlhé roky nastavil štandardy luxusného ubytovania v regióne. Zažil 

svoje zlaté časy v prvej tretine minulého storočia, ale i veľký pád v deväťdesiatych rokoch. 

Po prelomovej rekonštrukcii sa v roku 2016 definitívne vrátil na hotelovú mapu. Dnes 

nielen nadväzuje na svoju výnimočnú tradíciu, ale rovnako tak udáva trend modernému 

a inovatívnemu hotelierstvu u nás.        

 

Chátrajúca stavba povstala ako legendárny Fénix z popola 

Na prvý pohľad možno vyžaruje strohý luxus a pýchu, no honosná trojpodlažná stavba v 

sebe nesie esenciu života. V minulosti – hlavne v časoch pred prvou svetovou vojnou, či po 

nej v tridsiatych rokoch a po druhej svetovej vojne – tu pulzoval čulý turistický ruch. Hotel 

bol jeho osou. Navštívilo ho mnoho významných štátnikov či osobností. Prišiel aj jeho pád, 

a to v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy na dlhý čas skončila jeho prevádzka. 

Na svoje znovuzrodenie čakal pomerne dlho. Prvá dáma Tatier ožila o viac ako dvadsať 

rokov neskôr. Stalo sa tak až v roku 2015 s príchodom nových majiteľov. Pustili sa do 

náročnej rekonštrukcie a výstavby novej hotelovej  prístavby, aby jej prinavrátili zašlý lesk 

a slávu. Celá premena hotela sa podarila za pomerne krátke obdobie. Málokto vie, že 

stavbári pracovali nepretržite, aby za úctyhodných dvadsať mesiacov dokázali priam zázrak. 

S noblesou a šarmom postavili budovu na nohy, aby mohla privítať svojich prvých hostí už 

pred Vianocami 2016. Od tohto momentu sa začala písať nová éra hotela, ktorou už v 

súčasnosti žijú nielen slovenskí, ale aj zahraniční turisti z celého sveta. 

 

Historická verzus moderná časť 

Pri tvorbe konceptu ubytovania si tvorcovia dali záležať na každom detaile. Ubytovanie je 

umiestnené do dvoch dispozičných častí   ̶  historická budova a nová moderná prístavba. 

Zariadenie a vybavenie izieb je vsadené do obdobia neoklasicizmu v kombinácii so 

secesnými prvkami. Hosťom hotel ponúka všetko, čo si moderná doba a komfort vyžadujú. 

Historická časť pozostáva z 30 izieb, prístavba zvýšila kapacitu o 37 izieb. Kapacita hotela je 

teda 67 izieb v šiestich rôznych kategóriách. 

 

Inšpirácia rodom Habsburgovcov 

Hotel sa nesie v duchu Habsburgovcov, a tak bežne môžete natrafiť nielen na názvy 

apartmánov pomenovaných po slávnych panovníkoch, ale aj na reštaurácie, ktoré nesú 

príznačné názvy ako Franz Josef či Sissi. „Uvažovali sme nad tým, ako ešte viac podčiarknuť 

historickú významnosť Hotela Lomnica. Po dlhých úvahách sme sa zhodli na tom, že našou  
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inšpiráciou bude jeden z najväčších panovníckych rodov nielen na našom území, ale i v celej 

Európe – Habsburgovci. Pri tvorbe konceptu sme vychádzali predovšetkým z historických 

faktov, keďže hotel bol pôvodne postavený pre uhorskú šľachtu v období vládnutia tejto 

monarchie. Aj preto sme sa rozhodli držať pôvodnej historickej línie a tematicky sme dané 

fakty rozvinuli do hlavnej myšlienky Hotela Lomnica. Jednotlivé apartmány sme pomenovali 

po významných rakúsko-uhorských panovníkoch, preto sa naši hostia môžu ubytovať v 

apartmáne Rudolf, Maximilián, Ferdinand, v suite Mária Antoinetta či v apartmáne Mária 

Terézia,“ hovorí riaditeľka Hotela Lomnica Ing. Zuzana Semanová. 

 

Miesto, kde sa láme chlieb modernej slovenskej gastronómie 

Jedným z dôležitých pilierov Hotela Lomnica bola od začiatku gastronómia. Gastronomický 

koncept bol už od prvopočiatkov navrhnutý tak, aby splnil aj tie najnáročnejšie očakávania 

návštevníkov. Za múrmi dvoch priestorov Reštaurácie Sissi a Reštaurácie a vinárne Franz 

Josef, sa preto spája originalita s kvalitou, k čomu dopomáha najmä výber čerstvých, 

sezónnych a lokálnych surovín. Na dokonalú súhru vín a menu prísne, ale s láskou dohliada 

tím profesionálov, ktorí vo svojom kuchárskom a someliérskom umení prelínajú tradíciu 

spojenú s invenciou a súčasnými trendmi. Obe reštaurácie tak ponúkajú hosťom gurmánsky 

zážitok spojený s dokonalými kombináciami ingrediencií a s kreatívnym servisom. À la carte 

menu je inšpirované históriou Hotela Lomnica siahajúcou až do čias Rakúsko-Uhorska. 

Reštaurácie Hotela Lomnica sú v súčasnosti bezpochyby jednými z najlepších, ktoré na 

Slovensku máme. Špeciálne postavenie má Reštaurácia Sissi, ktorá je synonymom pre 

novodobý „fine-dining“. Hostia tu prostredníctvom rôznych gastronomických formátov 

a podujatí zažijú to, čomu sa v móde hovorí „haute couture“.  Čerešničku na torte dotvára 

v hoteli Kaviareň Mozart s ponukou originálnych receptov z vlastnej hotelovej cukrárne, 

pravou a veľmi príjemnou kaviarenskou atmosférou i bezkonkurenčným výhľadom na 

Lomnický štít. 

 

Hotel šetrnejší k životnému prostrediu 

Imanentnou súčasťou každého segmentu je v súčasnosti ochrana životného prostredia. Tá 

sa stáva jedným z najdôležitejších pilierov spoločensky zodpovedného podnikania. Hotel 

Lomnica má od začiatku svojho znovuotvorenia nastavený vlastný EKO program s názvom 

ReUSE&ReCYCLE. Je inšpirovaný, nastavený a priebežne dopĺňaný o nové ekologické prvky 

na základe štandardov ISO 14001 (požiadavky na zabezpečenie environmentálneho 

inžinierstva). Hotelový program ReUSE&ReCYCLE sa týka komplexne viacerých oblastí – či 

už ide o energiu, vodu, recykláciu a odpady, detergenty a dezinfekčné prostriedky alebo 

environmentálny manažment.  

 

Unikátna Galéria Lomnica  

Súčasťou historických priestorov Hotela Lomnica sa stala aj Galéria Lomnica, v ktorej máte 

príležitosť nasať kus histórie, umenia a tradície, a to nielen tatranskej. Návštevníci tu nájdu  

viac ako 400 originálnych umeleckých diel, ktoré sa nachádzajú doslova v každom kúte 

hotela. Zaujímavosťou je, že vstup do galérie je voľný, a to platí aj v prípade neubytovaných  
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hostí. V priestoroch Veľkej a Malej sály Galérie Lomnica sú inštalované impozantné diela 

maliarskych velikánov z obdobia Rakúsko-Uhorska, signované mnohými známymi autormi. 

Pre všetkých návštevníkov je k dispozícii aj mobilná aplikácia Galéria Lomnica, ktorá je 

multimediálnym osobným sprievodcom galériou. Pomocou nej sa môžu hostia dozvedieť 

viac o každom obraze, ktorý sa tu nachádza i jeho autorovi. V prípade potreby je možné 

zapožičať si tablet s aplikáciou na recepcii hotela. 

 

Wellness centrum 

Wellness centrum Hotela Lomnica je príjemným miestom, ktoré blahodarne pôsobí nielen 

na telo, ale i na dušu. Útulná relaxačná oáza je sčasti zasadená do historickej časti hotela a 

plne vybavená moderným zariadením, ponúkajúca širokú škálu procedúr a komplexných 

služieb podľa aktuálnej sezónnej ponuky. 

 

Miesto, kde pulzuje život 

Hotel Lomnica bol od nepamäti centrom kultúrneho života. Jeho unikátnosť preto v 

súčasnosti podčiarkujú nielen originály obrazov v jeho priestoroch, ale aj vlastná galéria či 

kultúrne eventy. V interiéroch a exteriéroch hotela preto návštevníci môžu zažiť  programy 

uznávaných umelcov, hudobníkov či divadelníkov, ktorí svojím talentom vedia pravidelne 

všetkých nadchnúť. Keďže sa hotel snaží rozprúdiť kultúrny život v Tatrách, podujatia sú 

plánované sezónne. V zime nechýbajú tradičné vianočné trhy a v horúcich dňoch 

exteriérové koncerty. Hotel má vskutku bohatú zbierku raritných historických vozidiel. 

Jazdy na veteránoch si môžu hostia dopriať za priaznivé ceny. 

 

Selaví – most medzi Tatrami a hlavným mestom 

Hotel Lomnica má ešte iné výnimočné miesto, kde svojim hosťom i bežným návštevníkom 

ponúka, čo nikto iný. Pri dokončovaní rekonštrukcie hotela sa zrodil nápad vytvoriť tu prvú 

vínotéku s konceptom Selaví (C´est La Vie – To je život ). Koncept Selaví je zameraný na 

umenie žiť výnimočný život. Hosťom ponúka „zažiť zážitok z každého dňa“, no zároveň, aby 

si popritom vychutnali skvelé vína zo špičkových rodinných a butikových vinárstiev zo 

Slovenska, z Moravy a regiónu bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. Celú atmosféru 

dotvárajú veterány z obdobia prvej republiky, keď ľudia zobrali do svojho „veterána“ košík 

plný dobrôt s fľašou vína a vyrazili na piknik, užiť si život.  

 

Mladšieho súrodenca má tatranské Selaví aj v Bratislave, priamo v centre mesta na 

Klobučníckej ulici. Na tomto mieste bol tento koncept rozšírený aj o špičkovú gastronómiu, 

ktorej DNA vychádza zo základu „fine-dining“ Reštaurácie Sissi v Tatranskej Lomnici. 

V bratislavskej Reštaurácii a vínotéke Selaví vedie tím český šéfkuchár Jiří Zajíček. Jeho 

kuchyňa je postavená predovšetkým na súlade modernosti a tradície z obdobia Rakúsko – 

Uhorska, na poctivých lokálnych surovinách, z ktorých sa tu koncipuje špičková gastronómia 

s vhodne spárovanými vínami.  
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Zaujímavosťou tohto podniku je, že v ponuke sú aj vína, ktoré už nie sú štandardne v predaji 

u výrobcov, alebo z neho majú iba zopár fliaš. Ku každému pokrmu vám zároveň someliér 

odporučí hneď niekoľko vhodne spárovaných vín. V ponuke objavíte viac ako päťsto druhov 

vín, ktoré môžete ochutnať formou „by the glass“,  t. j. po pohári, rovno viac ako štyridsať. 

Pre milovníkov kvalitného vína a originálnej gastronómie je Selaví voľbou číslo jeden.   

 

 

 

 

 

 


