Jméno Tradice Zkušenosti
SIVEK HOTELS je silná a stabilní hotelová společnost působící na trhu již více než dvě desetiletí,

provozující řadu kvalitních hotelů nejen v samém srdci Prahy. Patří k absolutním lídrům ve svém
oboru v oblasti poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, pořádání eventů a firemních akcí.
Čerpáme z více jak 25letých zkušeností firmy v odvětví hotelnictví a cestovního ruchu.

SIVEK
Hotely na nejlepší adrese

Disponuje vlastní silnou incomingovou cestovní kanceláří, která spolupracuje s více jak 250 subjekty v oblasti
cestovního ruchu v zahraničí a ročně přiveze přes 150 000 zahraničních klientů.
Díky silnému obchodnímu zázemí spolupracuje i s externími hotely nejen v Praze, ale i v celé České republice.

SIVEK HOTELS má centrální rezervační oddělení, které se stará o rezervace našich klientů.
Moderní zázemí společnosti zaručuje vlastní online rezervační systém dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Garantujeme tak možnost rezervace ubytování 365 dní v roce.
Současně se může pochlubit silnou cateringovou a eventovou sekcí, zabezpečující významné akce v ČR i zahraničí.
Sivek Hotels provozuje pražské hotely v kategorii 3 a 4 hvězdy na těch nejlepších adresách v Praze a stylové
restaurační a kavárenské provozovny.

Hotel Kampa - Stará zbrojnice 

Všehrdova 16, Praha 1

Rytířská historie

www.hotelkampa.cz

hotel Selský Dvůr 

K Horkám 56, Praha 10

Jedinečné zázemí

www.hotelselskydvur.cz

hotel william 

+

Hellichova 5, Praha 1

Pohádková atmosféra

www.hotelwilliam.cz

hotel melantrich 

Melantrichova 5, Praha 1

V centru dění

www.hotelmelantrich.cz

hotel harmony

Na Poříčí 31, Praha 1

Cestou králů

www.hotelharmony.cz

hotel Prameň

Dudince 8, Dudince, Slovensko

Lázně a odpočinek

www.dudincepramen.sk

restaurace selský dvůr

K Horkám 56, Praha 10

Mistrovská gastronomie

www.restaurace-selskydvur.cz

restaurace Kampa – Stará zbrojnice

Všehrdova 16, Praha 1

Nejen kulinářský zážitek

kavárna modré dveře

náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy

Místo s duší

www.modredvere.cz

SIVEK HOTELS byla během svého působení ohodnocena mnoha významnými
cenami, a to kromě jiných značkou Czech Made – udělovanou Sdružením pro cenu
České republiky za jakost, mnohokrát po sobě patřila do žebříčku Českých 100
Nejlepších, oceněna byla cenou Vizionáři 2011 za přínos v oblasti cestovního ruchu
či v roce 2011 jako Exportér roku. Je držitelem certifikátu Registr solventních firem
2012, 2013 a 2014 a certifikátu Český systém kvality služeb 2015 – 2018.
Zakladatel a majitel společnosti Viliam Sivek je držitelem mnoha ocenění jako
například Manažer odvětví v letech 2005, 2006 a 2007, TOP 100, Manažer roku
České republiky, Mimořádné ceny NFHR ČR za vytváření dobré pověsti
hotelového průmyslu, Hoteliér roku ČR, Finalista soutěže Podnikatel roku
a držitelem ocenění JUDr. Vladimíra Štětiny za dlouholetý přínos českému
hotelnictví a gastronomii. V roce 2005 se stal laureátem ceny Osobnost cestovního
ruchu a tuto cenu znovu obhájil v roce 2015. V roce 2016 byl vyznamenán z rukou
prezidenta republiky státním vyznamenáním - Medailí Za zásluhy o stát I. stupně
v oblasti hospodářské.
SIVEK HOTELS je přímým členem několika významných českých organizací,
jako například Asociace cestovních kanceláří ČR, Smíšené česko čínské komory
vzájemné spolupráce či Komory pro hospodářské styky se Svazem nezávislých států.

Ocenění

SIVEK EVENTS - žádná akce nám není cizí, vymyslíme, poradíme, pomůžeme, připravíme
a zorganizujeme soukromé, sportovní, společenské i firemní akce. SIVEK EVENTS zajišťuje
organizaci, gastronomii, ubytování a doprovodný program pro kongresy, konference a meetingy.
SIVEK EVENTS má za sebou řadu významných realizací. Například kompletní zajištění ubytovacích,
stravovacích, cateringových, kongresových a programových služeb pro účastníky a návštěvníky Mistrovství
světa IIHF v ledním hokeji v letech 2004 a 2015, zabezpečení gastronomického provozu Českého domu
v době konání Letních olympijských her v Pekingu, organizaci kongresu EASL s mnoha tisíci účastníky,
tradičně organizuje Evropský týden jakosti a další významné akce sportovního a společenského zaměření.

Events
www.sivekevents.cz

SIVEK HOTELS CULINARY CATERING poskytuje prvotřídní služby v oblasti gastronomie. Zabezpečujeme catering
od těch nejexklusivnějších např. v reprezentačních prostorách Pražského hradu až po menší soukromé či korporátní akce, ale
i narozeninové párty, oslavy a večírky.
Šéfkuchaři Culinary týmu Miloš Kuba společně s Patrikem Bečvářem, oceněným tituly Kuchař roku 2013/14 a vítěz celostátního
kola Bocuse D´or, neustále sledují nejnovější gastronomické trendy. Oba šéfkuchaři jsou tak garancí skvělé gastronomie.
Členové SIVEK HOTELS Culinary Teamu se např. zúčastnili „Českých dní v Číně“ pořádaných agenturou CzechTourism,
nebo zabezpečovali kompletní gastronomický galavečer u příležitosti 70. narozenin značky Ferrari. Další významnou akcí bylo
zabezpečení gastronomického provozu Českého domu v době konání Letních olympijských her (LOH) v Pekingu v Hotelu
Gloria Plaza v roce 2008.
SIVEK HOTELS Culinary Catering po mnoho let nechyběl na prestižních utkáních nejvyšší domácí hokejové extraligy,
ruské kontinentální hokejové ligy KHL či zahajovacího utkání kanadskoamerické hokejové ligy NHL Premiere Challenge 2011.
Je často oslovován dalšími významnými společnostmi jako jsou např. Renault, KB, Český olympijský výbor aj.

Culinary catering

SIVEK HOTELS za dobu své více jak 25leté existence pomáhá potřebným
nejrůznějšími prostředky. Během své dlouholeté historie sponzorsky vypomáhala
Jedličkovu ústavu v Praze, sponzorovala nejrůznější aktivity handicapovaných
spoluobčanů a napomáhala v organizaci dětských zábav a her.
V současné době je SIVEK HOTELS významným partnerem neziskové organizace
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú, které nabízí odbornou péči lidem s psychickými
obtížemi, v krizi, lidem s duševním onemocněním nebo mentálním hendikepem.
V budově Terapeutického centra je provozována společností Sivek Hotels i kavárna
Modré dveře nabízející v rámci sociální rehabilitace pracovního uplatnění klientům, kteří
kvůli svému onemocnění hledají velmi těžko uplatnění na trhu práce.

Pomáháme potřebným

SIVEK
Firemní filosofie

Naším hlavním cílem a odměnou je spokojený klient.
Vždy víme, co slibujeme, a co slibujeme, umíme splnit.
Jsme tým a součástí i našeho osobního života je práce pro tým.
Každou oprávněnou výtku a dobrou radu bereme jako inspiraci pro zlepšení našich služeb.
Ctíme zákony a morální hodnoty života.
Chráníme životní prostředí a přispíváme tím ke kultivovanému vzhledu našich zařízení.
Charita pro nás není jen pojem, je naší součástí.
Naší vizitkou nejsou minulé úspěchy, ale nové úkoly, což nám nebrání se k naší minulé práci hrdě hlásit.
Jsme úspěšní, protože přejeme úspěch ostatním.
Těšíme se na každého hosta, kterému můžeme poskytnout své služby a přesvědčit jej o našich profesionálních kvalitách.

Kontakty
Viliam Sivek
Generální ředitel
+420 272 114 401, sivek@sivekhotels.cz
Viliam Sivek jr.
Výkonný ředitel
+420 272 114 404, sivekjr@sivekhotels.cz
Zdeněk Štěpán
Finanční ředitel
+420 272 114 403, stepan@sivekhotels.cz
Kateřina Kameníková
Obchodní ředitelka
+420 272 114 417, kamenikova@sivekhotels.cz
SIVEK HOTELS s.r.o.
K Horkám 23, 102 00 Praha 10

www.sivekhotels.cz

