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Príbeh Popolušky



Ako to všetko začalo... 
1985 - 2003 Verejné kúpalisko v Poprade



Príbeh pokračuje...  
2003 Zanedbaný termálny vrt



Kde iní vidia problémy,  
JA VIDÍM PRÍLEŽITOSŤ...   (J. Telensky)



AquaCity Poprad dnes 
dostupný zelený luxus

AquaCity ponúka luxus a hodnotu za peniaze bez negatívnych vplyvov na 
prostredie
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Unikátny slovenský rezort 
AquaCity na vrchole udržateľného turizmu

“Udržateľný a dostupný luxus” 
Dr Jan Telensky, spolumajiteľ AquaCity Poprad
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Vedeli ste že?  
Základné fakty o AquaCity Poprad

❑ AquaCity Poprad tento rok oslavuje svoje 14-te narodeniny 

❑ Ako svoj primárny zdroj využíva geotermálnu a solárnu 
energiu namiesto fosílnych palív 

❑ Z hľadiska energetických potrieb je dnes na 70% sebestačné 

❑ Vďaka úsporám na energiách dokáže ponúknuť kvalitný 
produkt za dostupnú cenu 

❑ Ročne náš rezort navštívi takmer milión zákazníkov 

❑ Šetrí 27 ton CO2 a denne, čo predstavuje takmer 10,000 
ton ročne 

❑ Na čistenie bazénov využíva šetrnú UV technológiu
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AquaCity Poprad 
3 štýlové a luxusné hotely

▪ Hotel Mountain View**** 
▪ Hotel Seasons***  
▪ Hotel Riverside***
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AquaCity Poprad 
Aquapark s 13-timi termálnymi bazénmi

▪ Blue Diamond s barom priamo v bazéne 
▪ Blue Sapphire s chromoterapiou & 3D laserovou show 
▪ 3 vonkajšie termálne bazény, Majská pyramída, City Beach, atď.
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AquaCity Poprad 
Nové Fire & Water Wellness and Spa

▪ Nový dvojpodlažný „wellness a spa” raj na ploche 1,600m2 

▪ Jedno z najväčších a najlepších wellness zariadení v strednej Európe 
▪ Symbolický navrhnuté na báze večných elementov – ohňa a vody 
▪ 8 saun a inhalačných miestností (ceremoniálna, mentol., soľná, parná, fínska, 

infra…), saunová show, oddychové miestnosti, 14-metr. Vital Pool Bar, ľadová 
jaskyňa, Jacuzzi
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AquaCity Poprad 
Treasure Island – nielen pre deti…

▪ Nový detský bazén so slanou vodou, pirátska loď s atrakciami, Jacuzzi, letná 
terasa s barom a relaxačná zóna  

▪ Tresure Island otvorený prezidentom SR p. Andrejom Kiskom v apríli 2014
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AquaCity Poprad 
Konferenčné centrum vhodné na každý event

▪ Hlavná kongresová miestnosť pre 350 delegátov, variabilné a flexibilné možnosti 
sedenia, osvetľovacie a audio-vizuálne vybavenie, kontrolná a tlmočnícka 
miestnosť 

▪ Viacero menších konferenčných miestností na každý event či oslavu 
▪ Profesionálne cateringové služby
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AquaCity Poprad 
Kryoterapia, športy & fitnes pre top športovcov

▪ Omladzujúca kryokomora s teplotami pod -120°C 
▪ 50-metrový olympijský bazén 
▪ Fitnes centrum, spinning centrum, beach volejbal & futbal
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Horizont Resort****  
Najmodernejší wellness hotel

▪ Vzdialený iba 2 km od turistického centra a lyžiarskeho strediska Tatranská 
Lomnica  

▪ Culinary Restaurant, Lobby Bar, Cigar Lounge, Wine bar s krbom, vodný bar v 
bazéne, detský kútik, multifunkčné ihrisko and vonkajší Grill House s terasou 

▪ Mountain Wellness & Thai massage centrum, VIP Sky Lounge, fitnes, solarium...
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Hotel Hills****  
Luxus a komfort na dych berúcom mieste

▪ Hills Wellness centrum a Massage & Spa centrum 
▪ Culinary restaurant, Lobby a Apéritif bary 
▪ Detské ihrisko, Detský klub, multifunkčné ihrisko 
▪ Kongresové a konferenčné miestnostni a vybavenie
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Hotel Hills**** 
V 2018 je plánovaná kompletná rekonštrukcia

▪ Úplne nová bazénová hala 
▪ Moderné wellness centrum prepojené s okúzľujúcou prírodou 
▪ Zvýšenie ubytovacej kapacity a kvality služieb 
▪ Nové lobby s recepciou a dvoma výťahmi
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NTC Poprad  
Národné tréningové centrum SFZ

▪ Špičkové futbalové tréningové centrum s termálne vyhrievaným trávnikom 
▪ Hlavný futbalový štadión s kapacitou na sedenie 5 700 divákov a umelým 

osvetlením 
▪ Tréningové ihriská podľa UEFA štandardov s prírodnou a umelou trávou (Tatr. 

Lomnica) 
▪ Hotel Riverside***, reštaurácia, media room, konferenčná miestnosť, atď.
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NTC Poprad – tu nekončíme...  
Ďalšie fázy rozvoja NTC Poprad

▪ Krytá tréningová hala (7) 
▪ Wembley Way pub & restaurant (2), štýlová reštaurácia (10) 
▪ Nová infraštruktúra (12, 13), parkovanie (11, 14) a oddychový park (9) 
▪ Ďalšia športová infraštruktúra: Hokejová tréningová hala, Národné tenisové 

centrum
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Vybrané referencie 
Tímy a kluby, ktoré trénovali v NTC Poprad

▪ Tímy národnej reprezentácie 

▪ Kluby britskej Premier League 

▪ Iné futbalové kluby 

▪ Futbalové akadémie 
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Manchester United 
Každoročný tréningový kemp v AquaCity

▪ Manchester United Youth Team prichádza do Popradu od roku 2010 na každoročný 
tréningový kemp 

▪ Man U trénujú v NTC Poprad a na iných lokálnych ihriskách 
▪ Organizujú sa priateľské zápasy s medzinárodnými tímami 
▪ Tím absolvuje výškový tréning na Štrbskom Plese 
▪ Hráči a tréneri si nájdu čas aj na trénovanie miestnej mládeže
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Manchester United 
Ďakovné listy od vedenia Manchester United

▪ Ďakovné listy Dr Janovi Telenskemu a AquaCity Poprad od Ryana Giggsa (2015) and 
Davida Moyesa (2013)
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Bývalí hráči Manchester United Youth Team, 
ktorí trénovali v AquaCity a hrali Crystal Palace 
21. mája 2017.  

Prený rad: Matthew Willock, Marcus Rashford, Kieran O’Hara (GK), Zac 
Dearnley, Josh Harrop, Demitri Mitchell, Jesse Lingard, Angel Gomes, 
Joel Pereira (GK). Zadný rad: Scott McTominay, Paul Pogba, Axel 
Tuanzebe, Tim Fosu-Mensah. 
Although Paul Pogba was a former Manchester United Youth Team 
player he did not visit AquaCity. 

Sieň slávy Manchester United v 
AquaCity Poprad. 

Manchester United 
Hráči A-tímu, ktorí trénovali v AquaCity Poprad
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Marcus Rashford 
Manchester United



The PFA Legends Masters 
Premier League vs české a slovenské legendy

▪ Exhibičný zápas medzi hviezdami Premier League and českými a slovenskými 
legendami sa uskutočnil v NTC v máji 2015 and bol organizovaný pod záštitou 
britskej PFA 

▪ Legendy zahr.: Jari Litmanen, Teddy Sheringham, Andrew Cole, Vladimir Šmicer, 
etc. 

▪ Exhibičný zápas medzi britskou a slovenskou armádou

 23



Úspechy a ocenenia 
Nasledujeme svoju víziu

GREEN HERO 
STATUS

LIVE EARTH 
CERTIFICATION
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Najbližšie projekty @ AquaCity 
Stále aspoň o krok vpredu

▪ INTERKLINIK Medical Centre otvárame čoskoro 
▪ Tobogánová veža so 4-ma tobogánmi , reštaurácia s barom na streche, atď. 
▪ Rekonštrukcia hotela Seasons*** na 4-hviezdičkový hotel 
▪ Kompletná prestavba a renovácia zóny 50-metrového bazéna 
▪ Hokejová tréningová hala
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Naša budúcnosť  
Možnosti sú nekonečné...
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Ďakujem za Vašu pozornosť


