




ŠK Slovan Bratislava vznikol v  roku 1919 a s  takmer 100-ročnou históriou je najúspešnejším 
futbalovým klubom na Slovensku. Právom sa môže pýšiť najväčším klubovým úspechom 
na Slovensku i v regióne V4, a to ziskom európskej trofeje z roku 1969 pod vtedajším názvom 
Pohár víťazov pohárov UEFA (aktuálne Európska liga). Počas svojej bohatej histórie sa stal 
24-násobným majstrom republiky a 19-krát získal domáci národný pohár. 

ŠK Slovan Bratislava je od roku 1940 úzko spätý so svojím domovom, legendárnym štadiónom 
na Tehelnom poli.
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Kapacita štadióna
22 500 miest na sedenie.

Názov štadióna
Futbalový štadión na Tehelnom poli 
predstavuje jedinečnú príležitosť 
pomenovať tento štadión 
komerčným názvom partnera.

Úroveň štadióna
**** kategórie UEFA.

Lokalita štadióna
Nový moderný futbalový štadión 
sa nachádza v širšom centre 
mesta Bratislava. Lokalita štadióna 
patrí do mestskej časti Bratislava 
Nové Mesto s názvom územia 
Tehelné pole.

Futbalový štadión na Tehelnom poli je najmodernejší a technologicky najvyspelejší štadión v strednej Európe. 
Svojím vybavením a možnosťami ponúka maximálny komfort a zážitok pre všetky kategórie náročností návštevníkov. 
Tento štadión je dlho očakávaným reprezentatívnym stánkom pre športovo-kultúrne podujatia futbalového klubu 
ŠK Slovan Bratislava, obyvateľov mesta Bratislavy a celého Slovenska, ktorý určite zaujme aj  zahraničných návštevníkov.

ŠTADIÓN TEHELNÉ POLE

Konferenčné priestory
4 – 6 konferenčných miestností.
Rozloha až 3500 m2.
Ojedinelé a špecifické miesto 
pre podujatia v srdci Bratislavy.

VIP zóna a Skyboxy
VIP zóna s kapacitou 900 miest.
42 skyboxov.
1 prezidentská lóža.

Parkovanie
1000 miest na parkovanie.

Plánované podujatia
Domáce zápasy ŠK Slovan Bratislava.
Domáce zápasy reprezentácie SR.
Iné športové podujatia (winter classic...).
Kultúrne podujatia (koncerty...).

História štadióna
Výstavba historicky prvého štadióna 
na Tehelnom poli začala v roku 1939. 
Počas svojho obdobia prešiel štadión 
rôznymi rekonštrukciami a zmenami. 
V roku 2016 sa začala výstavba úplne 
nového moderného štadióna.





Skyboxy Tehelné pole umožňujú majiteľom a ich hosťom relaxovať 
a užívať si podujatia v maximálnom pohodlí a súkromí.

Umiestnenie skyboxu poskytuje možnosť sledovať futbalové zápasy 
ako aj všetky ostatné podujatia s najlepším výhľadom na hraciu plochu.

Kapacita priestorov je komfortná pre 12 osôb.

Situované sú na 4. a 5. nadzemnom podlaží hlavnej tribúny štadióna.

Skyboxy poskytujú exkluzívnu platformu pre biznis partnerstvá.

Interiéry sú zariadené luxusným nábytkom a hostia majú k dispozícii 
televíziu a internetové pripojenie.

Samostatný VIP vstup, hosteska k dispozícii, prístup výťahom 
aj schodiskom, možnosť parkovania v podzemnej garáži.

SKYBOX





Skybox je k dispozícii počas celého roka 24/7 vrátane všetkých podujatí:

• Domáce futbalové zápasy ŠK Slovan Bratislava.  
 (Fortuna liga, Slovnaft Cup, Liga majstrov, Európska liga a iné).

• Domáce futbalové zápasy slovenskej reprezentácie. 
 (súťažné aj priateľské zápasy).

• Zorganizované koncerty.

• Ďalšie zorganizované športové alebo kultúrne podujatia.

Skybox je možné: 

• Využiť ako ideálne miesto pre reprezentatívne stretnutia a rokovania.

• Zariadiť podľa firemného dizajn manuálu za účelom prezentácie.

• Využiť ako vhodné miesto pre umiestnenie vlastnej reklamy, 
 propagácie firmy alebo značky.

MOŽNOSTI VYUŽITIA





DISPOZIČNÉ RIEŠENIA

Klient má k dispozícii výber z troch interiérových  riešení navrhnutých autorom projektu.

Skyboxy Tehelné pole ponúkajú aj možnosť personalizácie – možnosť odovzdania 
ako holopriestor a následné zariadenie interiéru podľa požiadaviek klienta.  





Exkluzívna ponuka jedál najvyššej kvality 
(teplé jedlá, studené misy, snacky, dezerty).

K dispozícii je široká ponuka značkového vína, prémiových destilátov 
a nealkoholických nápojov. Samozrejmosťou je výber z kvalitných pív.

Top cateringová služba, kvalitný personál a hostesky zabezpečujú 
profesionálny servis a komfort pre návštevníkov skyboxu.

Počas podujatí ŠK Slovan je plný catering v cene.

Možnosť objednať catering kedykoľvek mimo podujatí ŠK Slovan.

VIP CATERING





ĎALŠIE BENEFITY

Biznis raňajky so Slovanom
Vychutnajte si raňajky priamo na štadióne a nadväzujte nové kontakty
s ďalšími klientmi ŠK Slovan.

Možnosť doobjednania špeciálneho menu
Máte špeciálne požiadavky na jedlo alebo pitie? Špeciálne menu pre vás
pripravíme tak, ako si budete želať.

Darček od klubu
Dvanásť exkluzívnych darčekov ŠK Slovan pre jeden Skybox.

Vlastná karta na vstup
Bezpečnostná karta Skyboxu, ktorá zabezpečí bezproblémový prístup.

Možnosť usporiadať oslavu
Firemná či narodeninová oslava na štadióne? Žiadny problém.

Reklama pre partnera
Skybox poskytuje aj možnosť zviditeľnenia značky vašej spoločnosti
formou reklamy na štadióne.

Služby pre klienta
Plne fungujúci VIP manažment za účelom komunikácie s klientom 
a naplnenia jeho špeciálnych požiadaviek.




