
PONUKA PRE FIRMY
FIREMNÉ A SÚKROMNÉ AKCIE, ŠPORTOVÉ HRY,

PODUJATIA A REKLAMA



Novozrekonštruovaný športový areál s celoročnou prevádzkou sa nachádza  

v peknom a príjemnom rekreačnom prostredí na Zlatých pieskoch. K dispozícii 

sú kvalitné upravené antukové kurty, pieskové ihrisko na plážový volejbal, 

vnútorný a vonkajší bar s terasou, párty bazén so slanou vodou ako aj 

možnosť občerstvenia. Po zotmení je k dispozícií umelé osvetlenie, 

vďaka ktorému je možné neobmedzene pokračovať vo všetkých 

rozbehnutých aktivitách. Okrem množstva športových aktivít 

slúži aj na oddych a príjemné posedenie, ktoré dopĺňa  

množstvo zelene v okolí celého areálu. Leon Sport 

Club je súčasne aj základňou Leon Tennis Academy.

 LEON SPORT CLUB
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K DISPOZÍCII MÁME

• veľké bezplatné parkovisko

• celoročnú prevádzku

• 3 antukové kurty

• ihrisko na plážový volejbal

• umelé osvetlenie areálu

• nové šatne, sprchy a toalety

• vnútorný a vonkajší bar 

• párty bazén s letnou terasou

• TV so športovými kanálmi  

• tenisové tréningy a kurzy  

• letné kempy 

ČO PONÚKAME

• kapacitu priestoru pre 100 ľudí

• firemné akcie

• firemné dni a športové hry

• súkromné akcie a oslavy

• prenájom areálu

• organizáciu tenisových turnajov

• organizáciu beachvolley turnajov

• firemný tenis 

• tenisovú ligu pre firmy

• catering a občerstvenie

• priestory na posedenie

AKTIVITY 

• tenis

• mini tenis

• stolný tenis

• nohejbal

• badminton

• plážový volejbal

• mini vodné pólo

• stolný futbal 

• šípky

• spoločenské hry

• bazén



PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE FIREMNÚ  
AKCIU ALEBO ŠPORTOVÉ HRY?
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VOĽNEJŠIE PROSTREDIE
Vďaka lepším vzťahom je aj prostredie vo firme viac uvoľnené. Problémy sa riešia lepšie,  
kolegovia si chcú naozaj pomôcť a nájsť riešenie. Vďaka tomu sa posúvame dopredu všetci 
spolu, nie každý za seba.

LEPŠIE VZŤAHY V KOLEKTÍVE
Pri každodennom pracovnom zhone sa mnohokrát nemajú čas poriadne spoznať ani dlhoroční 
kolegovia. Firemné akcie slúžia práve na to, aby sa ľudia spoznali pri menej únavných aktivitách, 
spolu sa zasmiali a zabavili alebo vylepšili vzťahy.
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BENEFITY PRE SVOJICH ZAMESTNANCOV
Vplyv na výkon a spokojnosť zamestnancov na pracovisku majú aj motivačné prvky vo forme 
benefitov. Každý jeden zamestnanec je súčasťou firmy, a preto určite väčšinu z nich poteší 
spoločný deň strávený v znamení zábavy, radosti, dobrého jedla a športovej aktivity.

ODBÚRANIE STRESU A STEREOTYPU
Práca sa časom stane monotónnou, nudnou a stresujúcou. A to bez ohľadu na to, ako veľmi 
človeka baví. Pohyb a športová aktivita vo všeobecnosti prospieva nášmu zdraviu a taktiež 
pozitívne vplýva na náš pracovný výkon a nasadenie.



FIREMNÉ AKCIE A ŠPORTOVÉ HRY

*Cena   za   akciu   sa   stanovuje   v   závislosti   od   počtu   účastníkov,   
využitých   priestorov,   športovísk,   aktivít,   času   prenájmu   a   občerstvenia6

10-100 osôb  1/2 deň, 
celý deň

Leon Sport Club, 
Zlaté piesky

každý deň v týždni
medzi 8:00-00:00

tenisové   kurty,   ihrisko   na   plážový   volejbal   počas   leta,  

vnútorný   a   vonkajší   bar,   párty   bazén   s   letnou   terasou  

AKTIVITY   A   PRIESTORY

tenis, volejbal, mini vodné pólo, stolný futbal, šípky, stolný 

tenis, spoločenské hry, sledovanie športových TV kanálov

ZÁBAVA
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NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?
Plánujete počas roka robiť športové aktivity pre svojich zamestnancov, chcete  

si spríjemniť letný alebo zimný deň, dopriať si množstvo športových zážitkov a kopec  
srandy v kruhu Vašich zamestnancov? Ponúkame Vám možnosť zorganizovania akcie 

podľa vlastných požiadaviek. Či už aktívne alebo pasívne sa môžete zapojiť do všetkých 
kolektívnych športov a aktivít, ktoré v našom areáli poskytujeme a samozrejme sa  

postaráme aj o catering (dodanie jedla a nápojov). Počas letnej sezóny (máj  
až september) prebiehajú všetky aktivity vonku, “pod šírym nebom”. V zimnej sezóne  

(október až apríl) realizujeme akcie vo vnútri v krytých priestoroch a nafukovacej hale.



SÚKROMNÉ   AKCIE   A   OSLAVY

* Cena za akciu sa stanovuje v závislosti od počtu účastníkov, 
využitých priestorov, športovísk, aktivít, času a občerstvenia8

10-100   osôb
 1/2 deň, 
celý deň

Leon Sport Club, 
Zlaté piesky

každý deň v týždni
medzi 8:00-00:00

 tenis, mini tenis, stolný tenis, nohejbal, 

badminton, plážový volejbal, plážový futbal

AKTIVITY A PRIESTORY

mini vodné pólo, stolný futbal, šípky, stolný tenis, 

spoločenské hry, sledovanie športových TV kanálov

ZÁBAVA



NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?
Chcete   organizovať   súkromnú   akciu   alebo   oslavu   v   príjemnom   a   tichom   prostredí    

s   množstvom   aktivít   či   možností?   Prostredie   areálu   Leon   Sport   Club   je   na   to   ako   
stvorené.   Okrem   rôznych   športových   aktivít   ponúka   veľa   ďalších   možností.   K   dispozícii   

máme   vnútorný   a   vonkajší   bar   s   letnou   terasou.   V   prípade,   že   by   ste   sa   chceli   v   letných   
horúcich   dňoch   trochu   schladiť,   pripravený bude pre Vás   aj párty   bazén so slanou   
vodou.  Aby   nebola   núdza    o   zábavu,   tak   čas   strávený   u nás si môžete okrem tenisu   

a volejbalu spestriť  stolným   futbalom,   šípkami   alebo   spoločenskou   hrou.   Pre   všetkých
návštevníkov   je   k   dispozícii   veľké   parkovisko,   takže   nemusíte   strácať   čas hľadaním   

 parkovacieho   miesta.   Na   základe   požiadaviek   zabezpečujeme   catering a rôzne    
formy   občerstvenia   a  iných  aktivít.    
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ORGANIZÁCIA TURNAJOV

*Cena za sa stanovuje v závislosti od počtu účastníkov, využitých
priestorov, športovísk, aktivít, času prenájmu a občerstvenia10

   
10-100   osôb  1/2 deň, 

celý deň
Leon Sport Club, 

Zlaté piesky
sobota až nedeľa 
medzi 8:00-00:00

 tenis, mini tenis, stolný tenis, nohejbal, 

badminton, plážový volejbal, plážový futbal

TURNAJE

mini vodné pólo, stolný futbal, šípky, stolný tenis, 

spoločenské hry, sledovanie športových TV kanálov

ZÁBAVA



NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?
Ste športoví nadšenci, súťaživé typy a máte radi rôzne športové aktivity? Možno 

sa už dlhšie pohrávate s myšlienkov, čo tak stráviť príjemný deň v spoločnosti svojich 
kolegov či kamarátov pri turnaji alebo súťaži. V Leon Sport Club ste určite na správnom  

mieste. Ponúkame hneď niekoľko možností na zorganizovanie vlastného turnaja, či už  
v tenise, plážovom volejbale, nohejbale alebo badmintone. Okrem toho sa môžete  

tešiť na rôzne druhy občerstvenia a príjemné posedenie v krásnom prostredí.
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Máte v kolektíve viacero súťaživých hráčov so zápalom pre tenis, ktorí by si  

chceli vyskúšať niečo výnimočné? Ak áno, tak máme pre Vás špeciálnu ponuku. 

Zahrajte si proti profesionálnemu tenistovi v rámci Vašej firemnej alebo súkrom-

nej akcie formou turnaja, individuálnych zápasov či štvorhry.  Na kurte budete 

čeliť niektorému z profíkov s ATP alebo WTA rebríčkom, ktorý má množstvo 

medzinárodných skúseností. Jednou z nich je aj bývalá profesionálna tenistka 

Michaela Hončová. Ste pripravení na túto výnimočnú výzvu?

ZAHRAJ SI  
S PROFESIONÁLNYM TENISTOM
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Michaela je 6 násobnou majsterkou SR v juniorke.  

V seniorskej kategórii ju zdobí 14 titulov z medzinárod-

ného okruhu ITF. V rebríčku WTA tour sa vyšplhala  

na 218. pozíciu, ktorá jej priniesla aj pozvánku  

do fedcupového tímu Slovenska. V roku 2016 bola 

druhou najvyššie postavenou Slovenkou v rebríčku 

štvorhry WTA tour. Počas bohatej tenisovej kariéry 

dokázala poraziť množstvo hráčok zo svetovej špičky,  

a dokonca získala aj skalp troch bývalých členiek top 10.
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MICHAELA HONČOVÁ

MICHAELA HONČOVÁ
Hlavná trénerka 



Leon Sport Club v spojení s Leon Tennis Academy ponúka veľa možností  

na reklamu Vašej spoločnosti. V rámci množstva športových aktivít, ktoré sú  

k dispozícii v našom klube ako aj tenisovej akadémii, ponúkame široký priestor  

na online a offline reklamu alebo prípadnú vzájomnú partnerskú spoluprácu.

REKLAMNÝ PRIESTOR 
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LEON SPORT CLUB LEON TENNIS ACADEMY

• branding v areáli vo forme bannerovej       

   reklamy alebo plachiet

• reklama a bannery priamo na 

    3 tenisových kurtoch

• reklama a bannery priamo na ihrisku

  plážového volejbalu a v okolí

• reklama produktov spoločnosti 

   v rôznej forme

• plagáty a letáčiky v priestoroch 

    celého športového areálu

• reklama na webe a sociálnych sieťach

• reklama na oblečení trénerského tímu 

• reklama počas pravidelných turnajov 

   akadémie

• logo a reklama partnera na webe akadémie

• prezentácia na sociálnych sieťach 

   a systéme academyapp

• reklama v tenisových táboroch a kempoch

• možnosť spolupráce s niektorými  

   profesionálnymi tenisovými hráčmi s  ATP  

   a WTA rebríčkom 

• reklama na oblečení hráčov a ich 

   sociálnych sieťach



Našim partnerom, firmám a širokej verejnosti 

ponúkame rôzne zľavy a benefity v závislosti od druhu aktivity

ZĽAVY 
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FIREMNÉ AKCIE A ŠPORTOVÉ HRY 

SÚKROMNÉ AKCIE A OSLAVY

PRENÁJOM PRIESTOROV 

DLHODOBÝ PRENÁJOM TENISOVÝCH KURTOV

DLHODOBÝ PRENÁJOM IHRISKA NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

TENISOVÉ TRÉNINGY A KURZY PRE ZAMESTNANCOV FIRIEM 

SPARINGY S PROFESIONÁLNYM TENISTOM

NA VŠETKY DRUHY AKTIVÍT V PRÍPADE DAROVANIA 2% Z DANÍ



NÁŠ TÍM
Skúsený tím pozitívne naladených a priateľských ľudí sa už dlhoročne stará o spokojnosť  

a pohodu všetkých zákazníkov a návštevníkov areálu. Časť tímu má na starosti bežnú   
prevádzku areálu, od úpravy tenisových kurtov, volejbalového ihriska a bazénu, až po   

dôležité technické veci nevyhnutné na bezproblémové fungovanie prevádzky. Ďalšia časť   
ľudí zabezpečuje plynulú prevádzku tenisovej akadémie, organizáciu firemných  akcií, 

 športových hier, turnajov či osláv a poskytuje tým našim zákazníkom kvalitný servis.   
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V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU A SPOLUPRÁCU

LEON SPORT CLUB
 Cesta na Senec 12, 821 04 Bratislava - Zlaté piesky

Email: info@leonsportclub.sk

Mobil: 0948 938 837 (manažér Leon Sport Club)

www.leonsportclub.sk


