
Miesto, kde sa píše história
Prezentácia eventových priestorov vo Fach Bratislava

Fach Bratislava
Ventúrska ulica 10, Mozartov dom 

Bratislava I.



Fach sa nachádza 
v priamo v Starom meste, 
v Mozartovom dome 
z 18. storočia. Je to miesto, 
kde sa stretáva slávna 
minulosť so súčasnosťou 
a kde sa písala história. 
A teraz môže byť aj vaše. 

Nájdete tu hneď niekoľko atraktívnych možností:

Bread & Coffee 

Reštaurácia a bar s átriom 

Mozartova sála

Vyberte si pre váš event tú najvhodnejšiu z nich 

alebo všetky spolu. 



Priestory na prízemí



Kaviareň Fachu je miesto, ktoré si vás získa 

od prvého momentu. Svojou dispozíciou 

ponúka veľkú variabilitu a v prípade potreby 

umožňuje rozdeliť váš event na viacero 

prepojených a pritom rozdielnych zón.

V kombinácii s možnosťami zariadenia, 

osvetlenia, ozvučenia a cateringu tak 

v Bread & Coffee nájdete výnimočný 

priestor pre váš event.

Bread & Coffee

PRÍZEMIE

80 osôb
Celková kapacita Bread & Coffee

34 osôb
Hlavná miestnosť

30 osôb
Kaviareň

16 osôb
Lounge pri kuchyni



Za hranicami Bread & Coffee nájdete priestor, aký 

uprostred mesta jednoducho nečakáte. Reštaurácia 

Fachu spolu s barom a očarujúcim átriom spolu 

vytvárajú miesto pre nové zážitky. 

Podmanivá atmosféra prepožičiava eventu nádych 

exkluzivity a privilegovanosti. Predstavte si váš 

večer práve tu — medzi stromami ozdobenými 

svetelnými reťazami, vo svete tak trochu oddelenom 

od toho bežného sveta, kde ste stredobodom 

pozornosti práve vy a vaši hostia. Taká je reštaurácia, 

bar a átrium Fachu — a sú otvorené aj pre vás. 

Reštaurácia a bar s átriom

120 osôb
max. 50 osôb

max. 250 osôb

12 osôb

max. 30 osôb

12 osôb max. 120 osôb

Celková kapacita reštaurácie (s krytým átriom):

Štandardný servis

Koktejl party

Súkromná večera

Bar

Vínna časť Event so sedením

PRÍZEMIE



Priestory na 1. poschodí



Je mnoho pekných miest 
— a potom je tu Mozartova 
sála. Každý jeden element tu 
slúži na to, aby vyzdvihol váš 
event a dodal mu vážnosť 
a výnimočnosť. Voľba 
materiálov, veľkorysosť 
priestorov a ich vybavenie — 
Mozartova sála je priestor pre 
udalosti, ktoré zostávajú dlho 
v pamäti. 

Pre vás je k dispozícii pre širokú škálu 

eventov — od konferencií, tlačových 

konferencií cez svadby až po semináre 

a workshopy. Okrem samotnej sály môžete 

na 1. poschodí využiť aj ďalšie priestory, 

vrátane salónov a cateringovej haly.

Mozartova sála

1. POSCHODIE

Michael Anastassiades 
na evente Clubovka



Priestory prvého poschodia:

1. POSCHODIE

145 m2

36 — 77 m2

69 m2

37 m2

20 m2

Mozartova sála

6 salónov pri Mozartovej sále

Cateringová hala

Predsieň

Chodba

Toalety a šatňa

Salón pri Mozartovej sále



Kapacita Mozartovej sály

1. POSCHODIE

123 osôb

72 osôb

52 osôb

96 osôb

66 osôb

Kino sedenie

Ženeva sedenie

Svadobné sedenie

Školské sedenie

U alebo T sedenie

Kino sedenie pre 123 osôb 
v Mozartovej sále



Vybavenie Mozartovej sály

    2x 400W buffet reproduktory a 8x 80W 

satelitné reproduktory

    Projektor pripojiteľný cez HDMI a VGA

    Zabudované výsuvné plátno veľkosti 

216x340cm. 

    V prípade potreby väčšej plochy je možné 

premietať na bielu stenu.

    2 bezdrôtové mikrofóny a 2 vstupy 

pre externé zariadenie 

    Pripojenie pre klavír a pripojenie 

pre zvukový systém Sonos

    Wi-Fi vo všetkých priestoroch Fachu

1. POSCHODIE



Ku každému eventu 
neodmysliteľne patrí catering. 
Aj ten významne ovplyvňuje 
dojem, ktorý si vaši hostia 
odnesú. Vo Fachu sa o vaše 
pohostenie postará šéfkuchár 
Lukáš Hesko.

Lukáš sa po rokoch strávených v zahraničí 

v michelinských reštauráciách vrátil ku 

svojim koreňom. Jeho vášeň pre kvalitné 

a originálne jedlo je tým, čo aj z vášho 

cateringu urobí zážitok, aký inde nenájdete.

Catering s radosťou zostavíme podľa vašich 

predstáv — od lahodného studeného bufetu 

až po veľkolepé menu o viacerých chodoch. 

Jedlo je remeslo Fachu



Vo Fachu sa o váš event postará 
náš dedikovaný team. Vďaka 
svojim bohatým skúsenostiam 
dokážeme celú produkciu zastrešiť 
inhouse, bez nutnosti využitia 
eventovej agentúry. 

Bez zbytočného prostredníka dokážeme lepšie porozumieť vašim 

predstavám a vo finále vám tiež zabezpečiť hladšiu a úspešnejšiu 

realizáciu.

Váš eventový team 



Sme hrdí na to, aké miesto sme pre 
vás vo Fachu vytvorili. A pretože 
každý event je pre nás originálna 
a neopakovateľná udalosť, rovnako 
k nemu aj pristupujeme.

Soňa Pastorková 
Event Manager 
+421 903 224 265 
pastorkova@fachbratislava.sk

Zavolajte nám. Radi vám pripravíme 
ponuku presne pre vás.

Fach pre vás


