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Vážený záujemca, 
 
ponúkame Vám na prenájom voľné administratívne priestory v bezprostrednej blízkosti areálu 
rafinérie, lokalita Vlčie hrdlo, Bratislava II - Ružinov. 
 
V okolitých administratívnych budovách nájdete príjemné administratívne zázemie Vašej spoločnosti.  
V prípade potreby sú Vám k dispozícii moderné konferenčné priestory ideálne na pracovné posedenia, 
konferencie, školenia či workshopy. 
 

Prečo si prenajať priestory práve u nás? 
výhodná cena vrátane energií už od 6,64 Eur 
bez DPH/m2/mesiac 

► cena zahŕňa upratovanie spoločných priestorov (hygienické zázemie, chodba, schodište, 
kuchynka, príp. výťah), dodávku energií, deratizáciu a dezinsekciu spoločných priestorov, odvoz 
komunálneho odpadu, odvoz triedeného odpadu (papier, plasty), drobné úpravy predmetu nájmu 
pred jeho užívaním a pod. 

► možnosť získať 5 % alebo 10 % zľavu podľa výšky mesačného prenájmu 

► 24/7 hodinový vstup do prenajatých priestorov na čipové karty 
 

 

AKCIA! Parkovacie miesto v cene nájmu! 

 

Plocha prenajatých priestorov Nárok nájomcu 

do 70,99 m2 1 parkovacie miesto v cene nájmu počas celej doby nájmu 

od 71,00 do 100,99 m2 2 parkovacie miesta v cene nájmu počas celej doby nájmu 

od 101,00 m2 3 parkovacie miesta v cene nájmu počas celej doby nájmu 
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Ďalšie výhody lokality: 

▪ Výborná dopravná dostupnosť autom, MHD, bicyklom či motorkou. 

▪ Priame spojenie s vlakovou stanicou Podunajské Biskupice, blízkosť letiska M. R. Štefánika. 

▪ Rýchlo sa rozvíjajúca lokalita - bytová výstavba (Nové pálenisko, Domové role, Nové záhrady), 
finalizácia projektu D4/R7, príprava distribučného a logistického centra v lokalite Čierny les. 

▪ Dobrá dostupnosť cyklotrasami z centra mesta, Petržalky, Podunajských Biskupíc či Šamorína 
(zdroj: https://mapa.cyklokoalicia.sk/bratislava/public/#l5,6,99/3|z13|c48.11780,17.13126 ). 

▪ Skvelá občianska vybavenosť – jasle, materská škola so základnou školou, reštaurácia, výdajňa 
zdravej strany, ďalšie stravovacie možnosti, zrekonštruovaný hotel s wellness a spa, moderné 
kongresové a školiace priestory vybavené kvalitnou IT technikou, poliklinika s lekárňou a optikou, 
potraviny, pošta, bankomaty, kaderníctva, tenisové kurty, Bratislavské bedmintonové centrum, 
Slovnaft RELAX otvorený aj pre verejnosť (fitness, wellness, profesionálna kolkáreň, netradičný 
priestor na školenia/vianočné večierky a teambuildingy), atraktívne kultúrno-spoločenské centrum 
REFINERY GALLERY, Malý Dunaj, prístav a pod. 

▪ Ponúkame možnosť využiť naše bohaté portfólio služieb ako benefit pre Vašich zamestnancov - 
prenájom priestorov pre voľnočasové aktivity (plavecký bazén, telocvičňa, vstup do Slovnaft 
RELAXu), príspevok na cestovanie (tankovacie karty). 

▪ Možnosť ubytovať zamestnancov v dvoch ubytovacích zariadeniach vo vlastníctve Slovnaftu. 

▪ Služba Slovnaft BAjk pred hlavným vstupom do Slovnaftu. 

▪ Ponúkame služby podnikovej podateľne na príjem, spracovanie a odosielanie pošty (aj kuriérske). 

▪ Reprezentatívne priestory vo vstupnej hale Slovnaftu s kaviarňou v koncepte FRESH CORNER. 

 
 
 

Ak Vás ponuka zaujala, neváhajte nás obratom kontaktovať. Naplánujeme spoločnú obhliadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongresová miestnosť v Slovnaft 

Business Centre 
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https://slovnaftacik.sk/
https://www.hotelmodena.sk/wellness.php?id=19&lang=sk
http://www.bedminton.com/index.php?siteName=mainsites/main.php
https://www.slovnaftrelax.sk/
https://www.refinerygallery.sk/
https://slovnaftbajk.sk/
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Školiaca miestnosť/ salónik v Slovnaft 
Business Centre* 

 

*organizačne zastrešuje zmluvný partner vrátane 

profesionálnych cateringových služieb 
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