
x-bionic® sphere
Ponuka zabezpečenie centrálnej prípravy športovcov v Olympijskom tréningovom centre do 
konca roku 2020 – PILOTNÁ FÁZA

V rámci dlhodobého strategického partnerstva SOŠV a x-bionic® sphere bude do konca roku 2020 alokovaná bezodplatne 
ubytovacia kapacita a vybrané športoviská s možnosťou využitia jednotlivými zväzmi olympijských ako aj neolympijských športov 
pre zabezpečenie centrálnej prípravy športovcov v Olympijskom tréningovom centre.

Pilotná fáza v rozsahu 625 izbo-nocí slúži pre vyhodnotenie využiteľnosti jednotlivými zväzmi s možnosťou rozšírenia obdobného 
strategického partnerstva s Olympijským tréningovým centrom pre rok 2021 a nasledujúce roky v rozsahu jedného samostatného 
pavilónu s dennou kapacitou až 184 lôžok a disponibilných športovísk vrátane novo sprístupneného x-bionic® morpho sphere s 
multifunkčným športovým priestorom s FIBA certifikovanou palubovkou určený ́pre tréning kolektívnych športov ako basketbal, 
volejbal, hádzaná, florbal, sálový futbal či bedminton. 

Registračný formulár uvedený na linku - https://www.olympic.sk/form/registracny-formular-xbs slúži na predbežnú rezerváciu dopytu 
v rámci tejto ponuky v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Po potvrdení dopytu zo strany SOŠV budú informácie preposlané 
na kontaktnú osobu x-bionic® sphere, pre potvrdenie kapacít a zvyšné detaily rezervácie.

Kontaktná osoba za x-bionic® sphere – Lenka Jankechová / tel: +421 911 153 678 / mail: lenka.jankechova@x-bionicsphere.com

Predstavenie ponuky

Ubytovanie

4 osoby2 osoby§ Ubytovanie v rámci izieb s možnosťou ubytovania 1 až 4 osôb 
oddelenými lôžkami s dostatočne veľkým úložným priestorom 
pre dlhodobo ubytovaných športovcov. 

§ Priestranné izby (44 m2) s balkónom, samostatnou kúpeľňou 
prerozdelené do 2 samostatných buniek, každá z nich je 
vybavená s LCD televízorom, písacím stolom a rýchlym WiFi 
pripojením.

Prístupu na športoviská
x-bionic® athletic sphere:
§ Certifikovaný IAAF štadión – 

400m atletický ovál s 8 dráhami, 
200m atletický ovál so 4 dráhami 
a 5 pieskových doskočísk. 
Športovci tiež̌ môžu využiť 110m 
stúpajúcu / klesajúcu dráhu.

§ Skok do výšky
§ Zóna pre technické disciplíny 

(hody a vrhy)

Doplňujúce info:

§ K dispozícii celodenný vstup. 
Zdieľaný priestor v rámci 
športoviska

x-bionic® aquatic sphere:
§ Plavecké bazény - K dispozícii je 

50m vonkajší olympijský bazén 
(prekrytý v zimnom období), 25 m 
vnútorný bazén pre všetky 
plavecké športy.

§ Relaxačné bazény – Prieplavový 
relaxačný bazén s teplotou vody 
35°C, relaxačnými tryskami a 
gejzírmi.

§ Dunaj / Kanál - Možnosť ̌voľného 
plávania v rieke Dunaj zaručuje 
perfektné podmienky pre 
profesionálnu prípravu na otvorenej 
vode pre triatlonistov a diaľkových 
plavcov, ako aj vodácke športy.

Doplňujúce info:

§ K dispozícii celodenný vstup. Max 
4 rezervované dráhy v rovnaký 
čas, k dispozícii 1 dráha (50m) / 2 
dráhy (25m) pre 10 osôb

x-bionic® gymnastic sphere:
§ Gymnastická hala - Vybavená 

olympijským zariadením značky 
SPIETH Gymnastics. 

Doplňujúce info:

§ K dispozícii celodenný vstup do 
16hod. Zdieľaný priestor v rámci 
športoviska, potreba odborného 
dohľadu (okrem gymnastických 
skupín)

bezodplatne 

bezodplatne 



x-bionic® power sphere:
§ Gym - 1 000 m2 rozdelených do 

troch poschodí, posilňovacie 
zariadenie od firiem Technogym, 
Cybex a Eleiko. Priestory pre 
kruhový ́tréning, funkčná,́ kardio, 
silová ́a strečingová ́zóna.

Doplňujúce info:

§ K dispozícii celodenný vstup. 
Zdieľaný priestor v rámci 
športoviska

x-bionic® teamsport sphere:
§ Multifunkčné ihrisko - Súčasťou 

atletického štadiónu je aj 
multifunkčný priestor pre loptové́ 
hry ako sú́ hádzaná,́ volejbal, 
nohejbal, streetball či minifutbal.

§ Plážový volejbal/futbal/hádzaná - 
Počas letnej sezóny k dispozícii 
2x ihrisko pre plážový volejbal.

§ Tréningové futbalové ihriská – 2x 
futbalové tréningové plochy, FIFA 
štandard

Doplňujúce info:

§ K dispozícii celodenné využitie

Voľnočasové zóny k dispozícii:

§ AdventureLand - Dobrodružno-náučné vonkajšie ihrisko, ktoré prináša 
zážitky pre všetky vekové skupiny.

§ Biliard
§ Vodné atrakcie - Prieplavový rekreačný bazén s rozmanitými vodnými 

atrakciami ako gejzíry, masážne trysky či „divoká rieka“, Aquatic Ninja, 
2 celoročné interiérové tobogany, 2 exteriérové tobogany a 1 rodinná 
vodná exteriérová šmykľavka.

Prístupu na športoviská bezodplatne 

Voľnočasové aktivity bezodplatne 

Nad rámec vstupov na športoviská a voľnočasových zón zahrnutých v ponuke majú športovci možnosť využiť rozmanitú škálu 
služieb x-bionic® sphere. Čakajú ich široké možnosti zábavy a relaxu – od aktívneho oddychu pri bowlingu až po uvoľnenie vo 
wellnesse, pri klasických a thajských masážach alebo v kryosane.

Voľnočasové zóny nad rámec ponuky hradené zväzmi podľa objednávky

1 – Ponuka služieb x-bionic® sphere je uvedená na webovej stránke rezortu. Všetky ceny podliehajú aktuálne platným cenníkom služieb. 

Súčasťou ponuky je aj zvýhodnená ponuka celodennej stravnej jednotky 30 € osoba / deň. 
Stravovanie je zabezpečené bufetovou formou v reštaurácii Olym-Pick s kapacitou až 400 miest, kde si 
športovci môžu vybrať lahodnú a nutrične vyváženú́ stravu podľa vlastnej chuti zo širokej ponuky jedál 
a nápojov z domácej aj medzinárodnej kuchyne. 

Stravovanie nad rámec ponuky hradené zväzmi podľa objednávky

V CENE JE ZOHĽADNENÉ:
§ Celodenná stravná jednotka v rámci reštaurácie Olym-Pick formou bufetov (raňajky, obed, večera) bez zohľadnenia gramáže. Cena stravnej jednotky platí iba v prípade 

využitia stravovania v rámci Olym-pick reštaurácie bez dodatočných požiadaviek hostí na rozsah výberu jedál, resp. dodatočný obslužný servis.
V CENE NIE JE ZOHĽADNENÉ:
§ Vlastný jedálny lístok pre športové skupiny / jednotlivcov na základe požiadavky nutričných špecialistov podlieha samostatnému naceneniu.

Multifunkčná hala:
§ Multifunkčný športový 

priestor s FIBA certifikovanou 
palubovkou určený pre 
tréning kolektívnych športov 
ako basketbal (2 ihriská), 
volejbal (3 ihriská), 
hádzaná/florbal/sálový futbal 
(1 ihrisko) či bedminton. 

Predstavenie x-bionic® morpho sphere k dispozícii od 2021

Silová a funkčná zóna:
§ Silová zóna – silové klietky, vzpieračské pódia, 

príťahy v ľahu, bumper kotúče, kettlebely, 
jednoručky, rotačné kĺby, jerk boxy na 
vzpieranie, trap bar, U bar, multi-grip bar, tech-
isometric bars.

§ Funkčná zóna  – závesný systém pre funkčný 
tréning - kruhy, laná, popruhy, hrazdy, terče, fit 
lopty, bosu, lodné laná, plyoboxy, odporové 
expandre, slam balls, medicinbaly, 

Úpolová zóna: 
§ Tréningový priestor pre úpolové športy 

zariadený pre základný výcvik a športový 
tréning kontaktných športov od detí 
školského veku až po reprezentačné tímy 
národných zväzov. Priestor je tvorený 2 
zónami (10m x 17m tatami zóna) určenými 
pre teakwondo a karate + 4 zónami (20m x 
17m tatami zóna) pre džudo a zápasenie 
so špeciálnou odpruženou podlahou. 

x-bionic® power sphere:
§ Gym - 1 000 m2 rozdelených do 

troch poschodí, posilňovacie 
zariadenie od firiem Technogym, 
Cybex a Eleiko. Priestory pre 
kruhový ́tréning, funkčná,́ kardio, 
silová ́a strečingová ́zóna.

Doplňujúce info:

§ K dispozícii celodenný vstup. 
Zdieľaný priestor v rámci 
športoviska

x-bionic® teamsport sphere:

§ Multifunkčné ihrisko - Súčasťou 
atletického štadiónu je aj 
multifunkčný priestor pre loptové́ 
hry ako sú́ hádzaná,́ volejbal, 
nohejbal, streetball či minifutbal.

§ Plážový volejbal/futbal/hádzaná - 
Počas letnej sezóny k dispozícii 
2x ihrisko pre plážový volejbal.

§ Tréningové futbalové ihriská – 2x 
futbalové tréningové plochy, FIFA 
štandard

Doplňujúce info:

§ K dispozícii celodenné využitie

Voľnočasové zóny k dispozícii:

§ AdventureLand - Dobrodružno-náučné vonkajšie ihrisko, ktoré prináša 
zážitky pre všetky vekové skupiny.

§ Biliard
§ Vodné atrakcie - Prieplavový rekreačný bazén s rozmanitými vodnými 

atrakciami ako gejzíry, masážne trysky či „divoká rieka“, Aquatic Ninja, 
2 celoročné interiérové tobogany, 2 exteriérové tobogany a 1 rodinná 
vodná exteriérová šmykľavka.

Prístupu na športoviská
bezodplatne 

Voľnočasové aktivity
bezodplatne 

Nad rámec vstupov na športoviská a voľnočasových zón zahrnutých v ponuke majú športovci možnosť využiť rozmanitú škálu 
služieb x-bionic® sphere. Čakajú ich široké možnosti zábavy a relaxu – od aktívneho oddychu pri bowlingu až po uvoľnenie vo 
wellnesse, pri klasických a thajských masážach alebo v kryosane.

Voľnočasové zóny nad rámec ponuky hradené zväzmi podľa objednávky

1 – Ponuka služieb x-bionic® sphere je uvedená na webovej stránke rezortu. Všetky ceny podliehajú aktuálne platným cenníkom služieb. 

Súčasťou ponuky je aj zvýhodnená ponuka celodennej stravnej jednotky 30 € osoba / deň. 
Stravovanie je zabezpečené bufetovou formou v reštaurácii Olym-Pick s kapacitou až 400 miest, kde si 
športovci môžu vybrať lahodnú a nutrične vyváženú́ stravu podľa vlastnej chuti zo širokej ponuky jedál 
a nápojov z domácej aj medzinárodnej kuchyne. 

Stravovanie nad rámec ponuky hradené zväzmi podľa objednávky

V CENE JE ZOHĽADNENÉ:
§ Celodenná stravná jednotka v rámci reštaurácie Olym-Pick formou bufetov (raňajky, obed, večera) bez zohľadnenia gramáže. Cena stravnej jednotky platí iba v prípade 

využitia stravovania v rámci Olym-pick reštaurácie bez dodatočných požiadaviek hostí na rozsah výberu jedál, resp. dodatočný obslužný servis.
V CENE NIE JE ZOHĽADNENÉ:
§ Vlastný jedálny lístok pre športové skupiny / jednotlivcov na základe požiadavky nutričných špecialistov podlieha samostatnému naceneniu.

Multifunkčná hala:

§ Multifunkčný športový 
priestor s FIBA certifikovanou 
palubovkou určený pre 
tréning kolektívnych športov 
ako basketbal (2 ihriská), 
volejbal (3 ihriská), 
hádzaná/florbal/sálový futbal 
(1 ihrisko) či bedminton. 

Predstavenie x-bionic® morpho sphere k dispozícii od 2021

Silová a funkčná zóna:

§ Silová zóna – silové klietky, vzpieračské pódia, 
príťahy v ľahu, bumper kotúče, kettlebely, 
jednoručky, rotačné kĺby, jerk boxy na 
vzpieranie, trap bar, U bar, multi-grip bar, tech-
isometric bars.

§ Funkčná zóna  – závesný systém pre funkčný 
tréning - kruhy, laná, popruhy, hrazdy, terče, fit 
lopty, bosu, lodné laná, plyoboxy, odporové 
expandre, slam balls, medicinbaly, 

Úpolová zóna: 

§ Tréningový priestor pre úpolové športy 
zariadený pre základný výcvik a športový 
tréning kontaktných športov od detí 
školského veku až po reprezentačné tímy 
národných zväzov. Priestor je tvorený 2 
zónami (10m x 17m tatami zóna) určenými 
pre teakwondo a karate + 4 zónami (20m x 
17m tatami zóna) pre džudo a zápasenie 
so špeciálnou odpruženou podlahou. 


