
Slovakia Ring
Univerzálny a profesionálny motoristický areál je pilotným a dlhodobo jediným zariadením svojho druhu na 
území Slovenskej republiky.

Okruh Slovakia Ring začal písať novodobú históriu motorizmu na Slovensku. Vznikol ako reakcia na absenciu kvalitného výcvikového
a testovacieho zariadenia v Slovenskej republike. Autorom projektu je renomovaný rakúsky architekt Hans Roth, ktorý vytvoril 
unikátnu dráhu s rôznymi jedinečnými pasážami a charakteristikami.

Na  5 922 m dlhej dráhe sa nachádza sedem ľavotočivých a sedem pravotočivých zákrut. Medzi špecifiká trate patria štyri umelé  
prevýšenia – tzv. horizonty, komplexná sieť servisných ciest, široké výbehové zóny ako i vysoká priepustnosť trate. Umiestnenie 
tribún zaručuje návštevníkom pohľad na takmer celú trať.

Okruh je možné jazdiť v 6 variantoch a to obojsmerne, čo znamená až 12 variant dráhy. Rýchlostná dráha spĺňa náročné predpisy 
FIM a FIA pre organizovanie významných medzinárodných motoristických podujatí - Licencia FIA Circuit License Grade 3, Licencia 
UEM Circuit License.



Možnosti využitia okruhu
Športové podujatia
Organizovanie medzinárodných a národných pretekov 
automobilov a motocyklov, klubových tréningov a 
racingových dní.

Jazdy na okruhu:
• jazdy pre verejnosť – čas určený na jazdy automobilom

alebo motocyklom pre širokú verejnosť,
• požičovňa automobilov – rýchle autá so špeciálnou

športovou úpravou sú k dispozícii na prenájom pre
jednotlivcov i v rámci firemných akcií,

• okruhová škola – produkt zameraný na zlepšenie
vodičských zručností a okruhovej jazdy zákazníka pod
dohľadom skúseného inštruktora,

• race taxi – jazda s profesionálom – jazda na okruhu so
skúseným pretekárom na športovom vozidle v úlohe
spolujazdca.

Testovanie
Testovacie dni pre výrobcov a dovozcov automobilov a 
motocyklov, pretekárske teamy, testovanie pneumatík,
jazdných vlastností a ďalších kľúcových komponentov vozidiel.

Organizácia akcií
Organizácia firemných podujatí, teambuildingov, konferencií, 
prezentačných dní pre odbornú a spotrebiteľskú verejnosť, 
sprievodné programy. 

Ostatné:
• darčekové poukážky,
• pobytové balíky,
• vernostné programy,
• aktivity pre voľný čas,
• reklamné plochy,
• celoročné partnerstvo.

Exkluzívny alebo neexkluzívny prenájom dráhy s technickým zabezpečením pre rôzne aktivity.



Spoločnosť DRIVING ACADEMY v areáli automotodrómu Slovakia Ring prevádzkuje prvé profesionálne 
tréningové Centrum bezpečnej jazdy na Slovensku.

Výhody Driving Academy:

• celoročná prevádzka, umelé osvetlenie celého areálu,
• jedno z najmodernejších cvičísk v Európe,
• profesionálny team inštruktorov,
• ponuka výučby v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku,
• široká ponuka kurzov pre vozidlá i motocykle.
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Organizácia akcií
Organizácia firemných podujatí, školení, teambuildingov, 
konferencií, prezentačných dní pre odbornú a spotrebiteľskú 
verejnosť, sprievodné programy. 

Centrum bezpečnej jazdy ponúka široký výber kurzov podľa zamerania:

Kurzy pre osobné motorové vozidlá:

STANDARD – základný kurz zvládania krízových situácií,
PROFI – nadstavbový level, náročnejšie cviky,  aquaplaning,

RACING – zásady pri rýchlej jazde, okruhová škola.

Kurzy pre motocykle:

STANDARD – určený pre malé motocykle, chopper, enduro,
PROFI – určený pre veľké motocykle nad 600cm3.

Kurz pre nákladné vozidlá
ako aj autobusy, cisterny, ťahače, súpravy a pod.

Kurzy defenzívnej a ekologickej jazdy
vykonávané pre osobné i nákladné vozidlá 
priamo u klienta (platí pre firmy).

Centrum bezpečnej jazdy



Partnerstvo
Možnosť celoročnej spolupráce s okruhom Slovakia Ring ako aj možnosti partnerstva na zaujímavých 
motoristických podujatiach organizovaných okruhom Slovakia Ring.

Možnosti spolupráce:       
• prenájom reklamných plôch v areáli,
• mediálna kampaň k podujatiam
• možnosť využitia priestorov a zázemia areálu,
• možnosť usporiadania firemného eventu,
• vstupenky na vybrané podujatia

Celoročné partnerstvo Slovakia Ring ponúka výhody
obojstrannej spolupráce s partnerskou  spoločnosťou
na celoročných aktivitách na okruhu ako aj individuálny
prístup k požiadavkám obchodných partnerov. 



Hotel Ring***
Hotel Ring sa nachádza priamo v areáli automotodrómu Slovakia Ring.

Ubytovanie
Hotel ponúka ubytovanie v dvojlôžkových izbách a apartmánoch v celkovom počte 47 izieb  s celkovou 
kapacitou 94 pevných lôžok.

Na prízemí hotela je situovaná recepcia, reštaurácia a lobby 
bar. Lobby bar ponúka výber nealko i alko nápojov, kávy a 
rôznych druhov dezertov. Hosťom je k dispozícii hotelové 
parkovisko priamo pred hotelom.

Catering
Hosťom je k dispozícii štýlovo zariadená reštaurácia s kapacitou 80 miest a v lete aj terasa s 
kapacitou 40 miest so širokým výberom jedál z klasickej domácej ako aj modernej gastronómie a 
výber slovenských a zahraničných vín.
Hotel poskytuje aj cateringové služby podľa individuálnych požiadaviek klienta v rámci areálu okruhu.

Wellness 
Wellness centrum Hotela Ring je ideálnym miestom na oddych 
a načerpanie energie pre telo aj myseľ. Wellness  centrum 
ponúka bazén, vírivú vaňu , fíns u, parnú, bylinkovú a infra 
saunu.



Mobil: +421 905 536 493
E-mail: cervenansky@drivingacademy.sk

www.slovakiaring.sk
www.drivingacademy.sk

www.hotelring.sk




