BUĎTE
SÚCASŤOU VÍZIE,
KTORÁ SA STÁVA
REALITOU

STAŇTE SA PARTNEROM PODUJATÍ
V X-BIONIC® SPHERE

x-bionic® sphere

x-bionic® sphere

Centrum

športu

oddychu
a inovácií

VITAJTE V NOVOM
HLAVNOM MESTE ŠPORTU
x-bionic® sphere je stelesnením vášne pre šport. Je to miesto, kde môžete pocítiť chuť
víťazstva a úspechu. Tento výnimočný viacúčelový rezort ponúka ideálne podmienky
pre profesionálnych športovcov, ale aj pre amatérskych športových nadšencov. Široká
škála ponúkaných služieb uspokojí potreby korporátnych či individuálnych klientov,
ktorí hľadajú aktívne využitie voľného času.
Ustavične napredujúci rezort x-bionic® sphere sa stal vďaka perfektne prispôsobeným
podmienkam pre športovcov v kombinácii s prvotriednym servisom oficiálnym olympijským tréningovým centrom. Celoročná dostupnosť ponúka možnosť využitia služieb
rezortu a pokrýva aj tie najnáročnejšie požiadavky.
Unikátny x-bionic sphere je rajom pre profesionálnych športovcov a športové tímy,
rodiny, pre obchodných lídrov, ale aj pre divácku verejnosť. Podujatia organizované
v rezorte sú určené pre návštevníkov všetkých vekových kategórií a národností.
®

		 Profesionálne podmienky
pre viacero

			

olympijských
športov

Strategická poloha rezortu, len 200 metrov od rieky Dunaj, ktorá spája desať európskych krajín, a blízkosť európskych metropol, akými sú Viedeň, Budapešť a Bratislava,
zaručuje rýchly a jednoduchý prístup z okolitých miest a letísk.

Jedinecný
vo svete
2
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x-bionic® sphere

x-bionic® sphere

Olympijské
tréningové centrum

2 plavecké
bazény

Volnocasové aktivity
priamo v rezorte

Atletický
štadión

3 futbalové
ihriská
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Rozloha
1 000 000 m2
Umiestnené
v srdci Európy

5

x-bionic® sphere

X-BIONIC HOTEL ponúka prémiové ubytovanie s kapacitou 1 000 hostí a je navrhnutý
nielen pre športovcov, aj pre rodiny s deťmi či individuálnych návštevníkov. Každá
z 282 priestranných izieb ubytuje až štyroch hostí a uspokojí aj tých najnáročnejších
klientov.
®

x-bionic® sphere

Ubytovanie
až pre 1 000 hostí

X-BIONIC® HOTEL ponúka aj atraktívne priestory pre obchodné stretnutia, výstavy
a konferencie. x-bionic® convention sphere disponuje dvanástimi konferenčnými
miestnosťami, vrátane najväčšej konferenčnej sály v regióne či unikátnym kinom Tuli®
Cinema.

Nádherný výhlad
na rieku Dunaj
x-bionic® strato sphere vytvára nový koncept luxusného ubytovania. Ponúka 12
priestranných strešných apartmánov s krásnymi výhľadmi na Dunaj. Vonkajšia terasa
s kozubom, raňajky a la carte, plne vybavený bar či 24-hodinový servis osobného
komorníka poskytnú dokonalý zážitok.

282 vkusne zariadených
izieb
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Ten pravý

kulinársky
zážitok

V rezorte x-bionic® sphere nájdete 4 reštaurácie s rôznymi konceptmi. U nás sa
bežné stolovanie mení na pravý kulinársky zážitok. Vyberte si z nápaditej ponuky
a rôznych stravovacích koncepcií.
Olym-Pick je reštaurácia vo forme bufetu otvorená denne v čase raňajok, obeda a večere.
Podáva rozmanitý výber miestnych, ale aj medzinárodných jedál. Zaručuje rýchlu
a sviežu voľbu pre korporátne skupiny, športové tímy, hotelových hostí a rovnako aj pre
individuálnych zákazníkov.
APANI® je reštaurácia inšpirovaná ázijskou kultúrou s grilom tepanyaki a jedlami
pripravovanými skúsenými profesionálmi a sushi šéfkuchármi.
V reštaurácii Farrier’s Steak House majú hostia možnosť vychutnať si veľký výber mäsa
z celého sveta a jedinečnú chuť, ktorú dodáva jedlu originálna toskánska pec.
Golden Garden predstavuje exkluzívnu reštauráciu otvorenú počas špeciálnych príležitostí pre súkromné skupiny. Po výbornom jedle si hostia môžu vychutnať drink alebo
partičku biliardu či bowlingu v štýlovom Legends´ Bare. V hotelovom vestibule si môžu
dať kávu a občerstvenie v bare X-Bar.

Vychutnajte si
4 rôzne koncepty reštaurácií
a 2 bary
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x-bionic® sphere

IAAF
8 bežeckých
dráh
certifikát

x-bionic® equestor sphere s 379 167 m2 tvorí najväčšiu časť rezortu a zahŕňa najmodernejšie olympijské jazdecké centrum v Európe, ktoré sa veľmi rýchlo stalo obľúbenou
a vyhľadávanou destináciou jazdcov z celého sveta. x-bionic® equestor sphere sa môže
pýšiť tromi trávnatými, tromi pieskovými arénami a dvomi vnútornými jazdeckými
halami a dostihovou dráhou dlhou takmer dva kilometre. Bezpečnosť koní je
v x-bionic® equestor sphere na prvom mieste a preto všetky časti jazdeckého areálu
spájajú chodníky dláždené gumovými kockami.

2

vnútorné

jazdecké haly

Permanentné stajne sú veľmi priestranné a vybavené tými najmodernejšími technológiami z jazdeckého sveta. x-bionic® equestor sphere dokazuje, že svojou veľkosťou,
kvalitou, vybavením a zmyslom pre detail vytvára perfektné podmienky pre kone
i jazdcov. Šamorín je mesto hrdé na svoju bohatú históriu v šľachtení koní a aj
preto je x-bionic® sphere tým pravým miestom pre všetkých profesionálov a nadšencov jazdenia.

3 pieskové
3 trávnaté
kolbiská
a

1000 m

2

3-poschodovej

posilnovne
3 330
diváckych
sedadiel

Neporaziteľná kombinácia 1 000 m2 rozdelených do troch poschodí a špičkové
posilňovacie zariadenie od firiem Technogym, Cybex a Eleiko, priestory pre kruhový
tréning a funkčná, kardiozóna, strečnigová či silová zóna prekonajú všetky výhovorky.
Po ťažkom cvičení ponúkame športovcom tie najlepšie možnosti regenerácie v našom
soláriu či kryosaune.

bežecká
štvordráha

tréningová

638 stajní
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x-bionic® athletic sphere spĺňa všetky požiadavky pre plnohodnotný tréning
a národné aj medzinárodné atletické súťaže so zázemím pre športovcov, tímy
a kluby. V areáli sa nachádza atletický ovál, osem bežeckých dráh schválených
asociáciou IAAF (International Association of Athletics Federations – Medzinárodná
asociácia atletických federácií), štyri tréningové bežecké dráhy a štyri pieskové jamy
určené na skok do diaľky. Športovci tiež môžu využiť stúpajúcu či klesajúcu dráhu,
ktorá určite obohatí ich tréning. Pre účastníkov futbalových kempov sú na tréningy
pripravené tri futbalové ihriská, ktoré spĺňajú štandardizovaný rozmer medzinárodnej
futbalovej asociácie FIFA.

x-bionic® gymnastic sphere ponúka na jednom mieste všetko, čo potrebuje športovec.
Olympijské vybavenie od firmy Spieth navrhnuté s pomocou gymnastov, vyhovuje
našim prioritám, ktorými sú bezpečnosť, dynamika a udržiavanie tých najvyšších
štandardov.
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Najfarebnejšie kino
na svete

x-bionic® aquatic sphere poskytuje špičkové vybavenie pre profesionálnych aj
amatérskych plavcov, športových nadšencov aj rodiny s deťmi. 25-metrový vnútorný,
50-metrový vonkajší olympijský bazén a možnosť voľného plávania v rieke Dunaj
zaručuje perfektné podmienky pre rekreačné plávanie, zvýšenie kondície alebo
profesionálnu prípravu v rámci tréningového plánu.

Originálny dizajn Tuli® Cinema je prvý svojho druhu na Slovensku. Jeho farebné
prevedenie a výnimočná atmosféra nadchne návštevníkov hneď pri vstupe. Samotná
sála je vybavená netradičným sedením na pohodlných Tuli® vakoch s kapacitou 112
miest. Okrem najnovších filmov a obľúbených animovaných rozprávok pre celú rodinu
ponúka Tuli® Cinema súkromné premietania či na mieru šité podujatia pre klientov.

AdventureLand
Návštevníci x-bionic® wellness sphere majú možnosť zrelaxovať a uvoľniť sa po náročnom dni plnom tréningu či obchodných stretnutí. x-bionic® wellness sphere ponúka na
výber zo siedmich druhov sáun, vírivku a soľnú jaskyňu. Tieto veľmi nápadito navrhnuté
priestory ponúkajú široké možnosti relaxácie a oddychu. Pre liečivé či skrášľujúce účely
rezort ponúka služby certifikovaných masérov a spa terapeutov.

súkromneho
premietania
Dostupné pre verejné
Možnost

aj súkromné úcely

25-metrový
vnútorný bazén

50-metrový vonkajší
olympijský bazén

AdventureLand je vonkajšie viacúčelové ihrisko pre deti aj dospelých, rozprestierajúce
sa na ploche 13 242 m2 na brehu rieky Dunaj v tesnej blízkosti hotela X-BIONIC® HOTEL.
AdventureLand je rozdelený do niekoľkých unikátnych zón určených pre rôzne vekové
skupiny. Na vzdelávaco-zábavnom ihrisku sa deti môžu naučiť, ako sa pestujú plodiny,
či ako sa vyrábajú rybárske siete, ako možno preplaviť oceán na pirátskej lodi, užiť
si vodný svet, prejsť labyrintom alebo oddýchnuť si a zabaviť sa na predstavení
v priestoroch amfiteátra. Ihrisko ponúka aj lanovku a funkčnú zónu na cvičenie.

Sedenie na pohodlných

Tuli® vakoch

s prekrytím
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ŠPORTOVÉ KLUBY
V X-BIONIC® SPHERE

Úžasné športové výsledky v prvých rokoch fungovania klubov sme mohli dosiahnuť aj
vďaka spolupráci s partnermi. Byť súčasťou športovej rodiny znamená byť súčasťou
spoločenskej a sociálnej angažovanosti aj emócií, ktoré so sebou prinášajú športový
výkon a úspechy.

Štruktúra a fungovanie športových klubov pod spoločnou hlavičkou vychádzajú z
vízie x-bionic® sphere ako celku. Multišportový rezort spĺňa najvyššie štandardy
jednotlivých športov, avšak každodenný život počas celého roka je zameraný na
športový rozvoj mládeže a verejnosti. Toto poslanie napĺňajú deň čo deň naši tréneri
pri športovom aj osobnostnom rozvoji športovcov v našich radoch. Odstraňovanie
športovej negramotnosti je len prvý krok, naším mottom je vštepovanie športových
princípov fair-play a systematickej práce každému športovcovi. Cieľom tejto práce je
budovanie športovej rodiny profesionálnych športovcov schopných obstáť vo svetovej
konkurencii. Športová rodina, ktorá bude tvorená z tisícov ľudí, pre ktorých bude
šport a jeho hodnoty neoddeliteľnou súčasťou, sa bude spájať so značkou x-bionic®
sphere a jej podporovateľov.

Možnosti zviditeľnenia značky partnerov:
◻ Názov/logo na oficiálnej webovej stránke a sociálnych sieťach športových klubov
◻ Umiestnenie názvu/loga spoločnosti na brandingu automobilov zabezpečujúcich
prepravu športovcov na súťaže na Slovensku a v zahraničí
◻ Pomenovanie priestorov jednotlivých športovísk/športových kategórií podujatí
organizovaných našimi športovými klubmi
◻ Umiestnenie loga partnera na športové/reklamné produkty a vybavenie športových
klubov (napr. tričká, plavecké čiapky, šiltovky, vlajky, back-drop banner, nálepky a iné)

Po prvých rokoch fungovania klubov máme v našej športovej rodine tieto kluby
a v roku 2020 k nim pribudnú ďalšie športy:

◻ Prednostné právo na nákup všetkých merchandisingových výrobkov športových klubov
a umiestnenie loga partnera na tieto produkty (napr. zimné čiapky, plavky a iné)

Doposial

92 prekonaných
slovenských rekordov

Takmer 1 000 športovcov

registrovaných

v našich kluboch

Tisíce fanúšikov
a divákov sútaží

po Slovensku a v zahranicí

Viac ako

50 výjazdov rocne

◻ Možnosť umiestnenia vlastného brandingu partnera na podujatiach/súťažiach
organizovaných našimi športovými klubmi (napr. stage, bannery, beachflagy a iné)

Úcast na

medzinárodných

◻ Názov/logo na oficiálnych tlačovinách/materiáloch športových klubov a nimi
organizovaných súťaží (napr. oficiálny program, plagáty, bulletin podujatia, diplomy
a medaily)

podujatiach (YOG, EYOF, ICG)

◻ Možnosť umiestnenia inzercie v oficiálnom bulletine k podujatiu

Stovky

◻ Vlastný spot/logo vysielané v rámci veľkoplošných LED obrazoviek na jednotlivých
špotoviskách klubov (napr. x-bionic® aquatic sphere – 150 000 návštevníkov počas
roku)

titulov

majstrovských
v žiackych kategóriách

na turnaje a preteky
na Slovensku a v zahranicí
12
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SPORT FACTORY

Sport Factory v Šamoríne je o prekonávaní prekážok a vlastných limitov, o lezení, pohybe o akcii a o zábave.

Pripravované moderné športové centrum so špičkovým vybavením sa bude skladať
z viacerých častí, napríklad:

Hala pre bojové umenia

Bouldering
Parkour
Ninja bojovník

Multifunkčná hala
Vzpieračská zóna
Crossfit zóna
Recovery zóna

Oktagon Gym

PARKÚR

MULTIFUNKČNÁ HALA

Parkúr je v súčasnosti najmodernejším trendovým športom pre mladých i starších,
začiatočníkov aj profesionálov. Parkour je beh z bodu A do bodu B čo najefektívnejším spôsobom cez rôzne mestské prekážky ako schody, strechy, múry, lavičky, brány,
steny. Miesta, kde sa parkour trénuje, sa zdolávajú rôznymi technikami ako vaulty,
skoky, kotúle, stojky atď. Ide o prekonavanie prekážok čo najrýchlejšie, šikovne a
najmä tvorivo. Táto disciplina nie je o rivalite, ale o posúvaní svojich osobných fyzických a psychických hraníc.

Multifunkčný športový priestor určený pre tréning kolektívnych športov ako basketbal,
volejbal, hádzaná, florbal či sálový futbal. Rovnako bude hala slúžiť ako doplnkový tréning atlétov, plavcov, vodných pólistov či gymnastov z domácich športových klubov
v rámci tréningu všeobecnej športovej kondície. Premenlivosť priestoru bude pozitívom pri organizovaní menších školských podujatí a vystúpení alebo možnosť individuálneho prenájmu športoviska.

NINJA BOJOVNÍK
Kombinácia boulderingu, parkouru a funkčnej kondície vytvára perfektný základ
pre zvládnutie dráhy zostavenej na princípoch a požiadavkach televíznej šou Ninja
Bojovník. Športovci, ktorí budú v Šamoríne trénovať, tu majú vytvorené optimálne
predpoklady pre úspešný výkon. Priestor Ninja Bojovník bude zariadený rôznymi
prekážkami, ktoré sú bezpečné, zábavné a stávajú sa výzvou pre ninjov každej vekovej
kategórie.
BOULDERING
Bouldering je akási odnož športového lezenia, ktorá sa stala v posledných rokoch
populárnym trendovým športom. Akrobatické lezenie bez lana v bezpečnej výške
ponúka zábavu a výzvu pre mladých aj starších. Boulderové steny sa dajú prirovnať
ku skalám s veľkosťou do piatich metrov. Lezec nie je nijako istený, zem je pokrytá
iba žinenkami, ktoré chránia lezcov pred tvrdými pádmi a dodávajú im odvahu skúšať nové pohyby. Je to koncentrovaná súhra výkonu na stene za veľmi krátky čas.
ČASŤ PRE DETI
Už aj deti od štyroch rokov sa u nás budú učiť všetko o rôznych kombináciách šialených kúskov, o akrobacii, boulderingu, ninja bojovníkovi, parkoure a hlavne o pohybe. Ponúkame pestrý a komplexný program prispôsobený aj pre najnižšiu vekovú
kategóriu pod vedením skúsených trénerov.
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HALA PRE BOJOVÉ UMENIA
Tréningový priestor pre úpolové športy bude zariadený pre základný výcvik a športový tréning kontaktných športov od detí školského veku až po reprezentačné tímy
národných zväzov. Domáce športové kluby budú vychovávať športovcov z radov detí
z okolia Šamorína pod vedením skúsených trénerov džuda, aikida, karate či zápasenia.
OKTAGON GYM
Srdce Oktagonu, domovský gym najpopulárnejšej Česko-Slovenskej športovej organizácie OKTAGON MMA vyrastie v Šamoríne, kde sa ľudia môžu tešiť na amatérske
ligy, rôzne súťaže, semináre natáčania TV show a rôznych TV projektov. V prvom
rade je možný vstup pre všetkých fanúšikov Oktagonu. Gym im ponúkne nielen tréningy MMA, ale taktiež verejné tréningy thajského boxu, brazílskeho jiu-jitsu, džuda, ale, samozrejme, nezabúdame ani na tých najmenších a už teraz sa tešíme na
tréningy brazílskeho jiu-jitsu a zápasenia. Ľudia budú mať možnosť zatrénovať si aj
so zápasníkmi Oktagonu. V Oktagon gyme si nájde miesto každý milovník kontaktných športov.

x-bionic® sphere

x-bionic® sphere

OBNOVITEĽNÁ ENERGIA
A ŠPORTOVÉ DEDIČSTVO
Udržateľnosť je jedným z najdôležitejších princípov, ktoré vyznáva x-bionic® sphere.
Preto je celý rezort zásobovaný zelenou kogeneratívnou elektrárňou na bioplyn.
Kukurica zozbieraná na 600 hektároch pôdy zabezpečuje 1 megawatt zelenej elektrickej
energie a 1,5 megawattu termálnej energie, ktorú najviac využíva x-bionic® aquatic
sphere a X-BIONIC® HOTEL. Okrem kukuričnej siláže je elektráreň zásobovaná aj biologickým odpadom, napríklad pokosenou trávou, ktorá rastie v areáli rezortu. Práve toto
nás posúva do modernej sféry štandardizovaného odpadového manažmentu.

Obnovitelná
energia
Udržatelnost
v celom rezorte

AXON Neuroscience má za cieľ eliminovať Alzheimerovu chorobu vývojom tau orientovanej
liečby, ktorá má túto chorobu zastaviť a zmierniť jej príznaky u chorých, ako aj zabrániť jej
rozvinutiu u ďalších potenciálnych obetí. Spoločnosť AXON Neuroscience bola založená
v roku 1999 a v súčasnosti je s viac ako 60 vedcami a 15 vedúcimi vedeckými pracovníkmi
najväčším tímom na svete, ktorý sa venuje výlučne výskumu tau proteínu a jeho vplyvu na
liečbu Alzheimerovej choroby.
Spoločnosť AXON Neuroscience oznámila v septembri 2019 pozitívne výsledky štúdie
fázy 2 skúšaného liečiva AADvac1, ktoré je prvým liečivom svojho druhu spomaľujúcim
progresiu Alzheimerovej choroby. Toto liečivo s vynikajúcim bezpečnostným profilom
má významný vplyv na spomalenie neurodegeneratívnych procesov a vykazuje pozitívne
signály pri pacientskej kognícii, čo nasvedčuje modifikujúcemu účinku u Alzheimerovej
choroby. Liečivo AADvac1 má potenciál byť obrovským vedeckým prelomom pre ľudstvo,
cieliac na jednu z najdôležitejších nevyriešených lekárskych výziev na svete.

x-bionic® sphere tiež profituje z ďalšej kogeneratívnej jednotky, ktorá funguje na prírodný
plyn a zabezpečuje ďalší jeden megawatt elektrickej a termálnej energie navyše. Tieto dva
zdroje energie úplne pokrývajú potreby rezortu. Rezort tiež čerpá minerálnu vodu z hĺbky
až 1 400 metrov pomocou studne nachádzajúcej sa na pozemku. Tento zdroj minerálnej
vody nesie certifikát Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a vyviera rýchlosťou
8,7 litrov za sekundu, čím prispieva ďalším 1,5 megawattom termálnej energie. Veríme, že
šport a environmentálna starostlivosť by mali byť súčasťou každodenného života každého
z nás, a preto odkaz, ktorý sa snažíme odovzdávať ďalej, presahuje európske štandardy.
x-bionic® sphere je hrdým hostiteľom mnohých atletických aktivít, na ktoré dohliada
Slovenská atletická federácia. Deti z okolia sa tu môžu naučiť základy atletiky, gymnastiky
aj plávania a vytvoriť si tak kladný vzťah k športu už v ranom veku. Filozofia,
ktorú vyznáva x-bionic® sphere ako olympijské tréningové centrum je, aby si deti
v rôznom veku mohli vyskúšať čo najviac športových disciplín a neskôr sa rozhodnúť,
ktorá je pre nich tá pravá. x-bionic® sphere tiež ponúka rôzne školské a iné športové
podujatia na regionálnej aj nadnárodnej úrovni, a tiež športové výcviky pre školy a škôlky.
Výhodou rezortu je aj priame napojenie na QSI International School of Bratislava, ktorá sa
nachádza v rámci areálu x-bionic® sphere. QSIB je nezisková ištitúcia poskytujúca kvalitné
medzinárodné vzdelávanie v anglickom jazyku pre deti od 2 do 18 rokov, využívajúca
športoviská rezortu x-bionic® sphere.

16

Liecivý
termálny pramen

x-bionic® sphere podporuje revolučné technológie, ktoré zastupujú udržateľnosť,
výskum a inovácie a pracuje s nimi. Za partnerov sme si preto vybrali najsilnejšie
firmy v tomto odvetví, ktoré nám pomáhajú udržať a ďalej rozvíjať tieto aspekty
x-bionic® sphere.

Zameranie
na deti a šport

ENERGOCHEMICA SE je jedným z európskych lídrov v oblasti 2G bioetanolovej
rafinérie. Chemická produkcia je priorita číslo jedna, no produkcia energie a tepla
sú tiež kľúčové aspekty podnikania. Produkty firmy Energochemica môžete nájsť až
v 60 krajinách sveta a 80 % produkcie a procesov sa vyváža do zahraničia. Portfólio
zahŕňa širokú škálu organických a anorganických produktov ako polyméry, plasty,
profily okien, obloženie fasád, svetelné stabilizátory či iné produkty určené na ďalšie
spracovanie. Energochemica je dominantným hráčom v európskej produkcii acetylénu
a chlórovej chémie a jej technológie sú v súlade s ochranou životného prostredia
a ochranou zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

17
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PODUJATIA ZREALIZOVANÉ
V REZORTE X-BIONIC® SPHERE

Najlepšie prostredie
pre športovcov a verejnost

x-bionic® sphere ponúkol svoje priestory pre množstvo lokálnych a medzinárodných športových podujatí, ktoré do Šamorína prilákali veľké množstvo športovcov
a divákov z celého sveta. Každá zóna v rezorte mala možnosť zažiariť svojou jedinečnou
atmosférou, odlišnosťou a skvelými službami, ktoré vytvorili ideálne prostredie pre
všetkých.
x-bionic® sphere je oficiálne olympijské tréningové centrum, ktoré ponúka profesionálne podmienky pre viacero olympijských športov. Či organizujeme medzinárodnú jazdeckú súťaž alebo lokálne preteky v plávaní, športovci si môžu vychutnať
profesionálne vybavenie všetkých priestorov a tí, ktorí ich prišli podporiť, zažijú
servis na najvyššej úrovni.

Národne aj
medzinárodne uznávané
podujatia

V minulých rokoch privítal rezort x-bionic® sphere tisíce profesionálnych aj amatérskych
športovcov, desaťtisíce divákov a získal podporu a skvelú spätnú väzbu z každého
kúta sveta. Ako prídavok k športovým podujatiam sa v rezorte x-bionic® sphere konalo
aj množstvo kultúrnych podujatí, koncertov, stand-upov, talk shows a umeleckých
predstavení. S najpokročilejšími možnosťami pre kongresy, konferencie a zhromaždenia
na Slovensku sa rezort x-bionic® sphere veľmi rýchlo stal obľúbeným a vyhľadávaným
miestom pre korporátne podujatia a teambuildingové akcie.

Kultúrne podujatia
ako koncerty, stand-upy
a talk shows
18

Úcast najúspešnejších
športovcov

Hostili sme viacerých významných klientov z oblasti automobilového priemyslu,
zdravotnej starostlivosti, financií, informačných technológií aj športového priemyslu
a medzi našich najväčších klientov, ktorí u nás usporiadali podujatia nadnárodného
významu, patria spoločnosti ako Škoda Auto, Audi, Toyota, BMW, Volvo, Renault,
Husqvarna, AT&T, Deloitte, Henkel, Novartis, Novonordisk, SAP Forum, Coca-Cola,
medzinárodná Olympijská komisia, Slovenská dentálna asociácia a mnoho iných.

19
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X-BIONIC® SUMMER TOUR 2019
PRESENTED BY ENERGOCHEMICA
16. JÚL – 4. AUGUST 2019

Tretí ročník X-BIONIC® SUMMER TOUR, ktorá sa každoročne koná v jednom z najkrajších
rezortov v Európe, opäť ponúkol jedinečnú atmosféru a eleganciu konského športu.
Trojtýždňový program priniesol krásne športové zážitky, škálu medzinárodných aj amatérskych súťaží, ale aj špeciálne súťaže pre mladé kone, deti, juniorov aj mladých
jazdcov. Parkúrové preteky sme doplnili ešte o ďalšie disciplíny – o vytrvalostné jazdenie
a štvorzáprahy, ktoré zabezpečili jedinečnú a napínavú šou. Medzi ocenené miesta patrilo
18 kategórií rebríčka Longines ranking a celková finančná výhra počas X-BIONIC®
SUMMER TOUR 2019 predstavovala hodnotu 850 000 €.
Každoročne nás teší účasť jazdeckej špičky z celého sveta. Výnimočné súťažné a tréningové podmienky v kombinácii s množstvom ponúkaných služieb v našom rezorte vytvárajú
dokonalý priestor pre profesionálnych športovcov.
Kent Farrington, USA
„Na svete neexistuje veľa takýchto miest. Som rád, že sa zaujímajú
o náš šport a teším sa, čo pripravia do budúcna.”

42

zúcastnených
krajín

438

jazdcov

850 000
ˇ výhra
financná

Jessica Springsteen, USA
„Toto miesto je jednoducho úžasné. Tým myslím, že predtým ako
som sem prišla, počula som o tomto rezorte samú chválu, veľmi
som sa sem tešila a x-bionic® sphere rozhodne splnil všetky moje
očakávania. Som veľmi vďačná, že tu môžem byť.”

20 000

2 000 000
mediálny zásah

divákov

20

21
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P-T-S 2019
15. JÚN 2019

Najvýznamnejší atletický míting na Slovensku Pravda-Televízia-Slovnaft naďalej šíri dobré
meno Slovenska vo svete. Aj štvrtá edícia obnovenej péteesky v modernom športovom
komplexe x-bionic® sphere ponúkla špičkovú atletiku a jedinečnú možnosť vidieť na štarte
zahraničné hviezdy na čele s dvojnásobným olympijským víťazom Christianom Taylorom,
ale aj slovenskú elitu vrátane šprintérskeho zázraku, halového majstra Európy 2019
Jána Volka.

44

zúcastnených
krajín

Christopher Belcher, USA
„O mítingu môžem povedať iba samé superlatívy. Skvelé podmienky,
organizácia aj fanúšikovia. Trať bola výborná, so svojím dnešným
výkonom som spokojný. Jediné starosti mi robil hmyz, ktorý bol počas
pretekov naozaj otravný, tie mušky som mal snáď všade! Budúci rok
Šamorín určite zaradím na svoju štartovú listinu podujatí.”

Javier Sotomayor, Kuba

držiteľ svetového rekordu v skoku do výšky

5 000

„Som nadšený! Precestoval som celý svet, no niečo také ako
x-bionic® sphere som ešte nikdy nevidel! Je to ako raj na zemi.
Skvelé podmienky pre športovcov, nádherný hotel, posilňovňa,
wellness, bazény aj atletický štadión. To všetko na jednom mieste!
Fantázia a radosť zo športu!”

divákov

200

športovcov
22

400 000

mediálna hodnota
foto © Ján Súkup
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FINA

28. AUGUST – 1. SEPTEMBER 2019

SAMORIN (SVK) 2019

Rezort x-bionic® sphere sa stal v roku 2019 dejiskom vôbec prvých majstrovstiev sveta
v synchronizovanom plávaní mladých. Toto výnimočné päťdňové podujatie ponúklo
vynikajúcu príležitosť odprezentovať sa najlepším vychádzajúcim hviezdam tohto športu
a niektoré z nich sa dokonca mohli posunúť bližšie smerom k olympijským hrám 2020
v Tokiu. Celkom 332 plavcov z 35 krajín sveta si mohlo vychutnať perfektný servis a prvotriedne podmienky celého rezortu.

Lisa Schott, Kanada

hlavná rozhodkyňa svetovej série FINA a technická delegátka
„Priestory a zariadenie sú jedny z najlepších na svete! Organizátori sú
úžasní. Som unesená! Ďakujeme za veľkorysú pohostinnosť a podporu
pri tejto jedinečnej oslave synchronizovaného plávania, ktorá bola
sprevádzaná skutočnými hodnotami športu a fair-play.”

Jana McDonnell, Slovensko

manažérka reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní
„Obrovskou výhodou je, že športovci, tréneri a rozhodcovia sa nemusia nikam
presúvať počas dňa, všetko je na jednom mieste. Unavení a vytažení športovci
sú za pár minút v reštaurácii a za ďalších pár minút na izbe, kde stihnú
regenerovať. Toto ocenili všetky výpravy, ale aj poprední predstavitelia FINA.
Počnúc stravou a ubytovaním až po výborné tréningové a pretekárske
podmienky. Tento areál je ideálnym miestom na zorganizovanie
športového podujatia svetových rozmerov.”

332

plavcov
24

5 000
divákov

35

zúcastnených
krajín

25
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THE CHAMPIONSHIP 2019
2. – 3. JÚN 2019

24 500 000

Majstrovstvá sveta v triatlone pod hlavičkou Challenge Family sa už po tretí raz
konali v rezorte x-bionic® sphere. Jedny z najprestížnejších triatlonových pretekov
sveta svojou náročnosťou vyzývajú aj tých najlepších profesionálov. Triatlon sa
skladá z 1,9 km plávania, 90 km bicyklovania a 21,1 km behu a športovci sa na ňu
musia počas roka kvalifikovať. Bohatý sprievodný program však prináša možnosť
vyskúšať si triatlon aj na kratších vzdialenostiach. Nechýba ani atraktívny program
pre rodiny s deťmi, množstvo stánkov s produktami a aktivitami pre športovcov
a verejnosť, ani jedinečné gastrozóny.

mediálny zásah

150 000

Medzi najväčšie hviezdy podujatia patria už tradične Lucy Charles-Barclay, Anne Haug,
Sebastian Kienle, Florian Angert, David McNamee či Radka Kahlefeldt. Magnetom pre
domáce publikum sú však najmä pretekári Richard Varga, Filip Šebo, dievčenská zostava
4Bajkerky či mladý triatlonový objav Ondrej Kubo.

financná
ˇ výhra

1 600 000

Filip Šebo, Slovensko

mediálna hodnota

triatlonista

„Challenge Šamorín vnímam ako svoju srdcovku, patrí k mojim
najobľúbenejším pretekom celkovo. Nachádza sa v bezkonkurenčnom
prostredí, kde všetky 3 disciplíny sú výnimočné. Spolu s dobrovoľníkmi,
fanúšikmi a organizátormi vytvára pravú športovú atmosféru, na ktorú
sa každý rok teším a ktorá mi pomáha zlepšovať si svoje maximum.”

Lionel Sanders, Kanada

triatlonista, víťaz The Championship 2018
„Súťaž sa konala v rezorte x-bionic® sphere. Bolo to pravdepodobne
to najúžasnejšie miesto, na akom som kedy bol!”

1 400

športovcov
26

20 000
divákov

60

zúcastnených
krajín
27
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DARTS SLOVAK OPEN 2019
22. – 24. FEBRUÁR 2019

Už druhý raz sa stal rezort rezort x-bionic® sphere dejiskom konania turnaja Darts Slovak
Open. Po úspešnom prvom ročníku sa toto podujatie v roku 2019 rozrástlo a nebola núdza ani
o hráčov na svetovej úrovni. Programom podujatia boli dva rankingové turnaje WDF/BDO.
Hlavným turnajom víkendu bol Darts Slovak Open a doplnil ho turnaj zaradený do B kategórie
BDO, Darts Slovak Masters. Medzi hráčmi sa objavili aj zaujímavé mená, napríklad Scott
Mitchell, majster sveta organizácie BDO z roku 2015, a nechýbal ani víťaz Winmau World
Masters a účastník PDC Grand Slam of Darts Adam Smith-Neale či vlaňajší finalista turnaja
Martin Phillips.

960

Ženský turnaj obohatili držiteľka rádu britského impéria a 10-násobná svetová šampiónka
Trina Guliver MBE a niekoľkonásobné účastníčky majstrovstiev sveta v Lakeside Paula
Jacklin a Vicky Pruim. V priebehu skvelých dvoch dní, kedy trvala akcia Darts Slovak Open,
sa konali aj pokrové turnaje. Počas tohto ročníka sme narástli v počte účastníkov o viac
ako dvojnásobok. Ako sprievodný program Darts Slovak Open 2019 nechýbali ani pokrové
turnaje, ktoré zožali rovnako veľký úspech.

úcastníkov
ˇ

Scott Mitchell, England

dvojnásobný majster sveta BDO
„Veľmi pekne ďakujem za pozvanie na turnaj a za vašu pohostinnosť.
V tomto regióne do svojho kalendára zaraďujem dva turnaje – Slovak
Open a Czech Open. Dovidenia na budúci rok.”

Russ Bray
alias „The Voice” a jeden zo svetovo najznámejších šípkarskych porotcov
„Úžasný x-bionic® sphere splnil všetky naše očakávania
a ja som nikdy v živote nevidel nič také výnimočné, ako je
tento rezort. Je tu všetko, na čo si len spomeniete.”

28

31

zúcastnených
krajín

3 000
divákov

20 000

financná výhra
29
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X-BIONIC®
INDOOR MASTER
9. – 11. NOVEMBER 2018

X-BIONIC® INDOOR MASTER je najexkluzívnejšie a najelegantnejšie podujatie sezóny.
Halové jazdecké podujatie s limitovaným počtom súťažiacich ponúkalo výhru spolu
až 246 000 €.
V najväčšej vnútornej jazdeckej hale so špeciálnou VIP sekciou sa predviedli napríklad
Martin Fuchs, ktorý získal striebro na Svetových jazdeckých hrách 2017, olympijský víťaz
Jeroen Dubbeldam či prvá žena, ktorá bola na čele svetového rebríčka, Meredith MichaelsBeerbaum.
Rowan Willis, Austrália

130

4 000
divákov

jazdcov

21

zúcastnených
krajín

jazdec, 4* level

„Toto je podľa mňa najlepšie zariadenie, aké môžete na svete nájsť.
Súťažil som už na veľa miestach, ale toto je definitívne moje obľúbené.
Vážne sa veľmi teším na návrat.”

Martin Fuchs

jazdec, 4* level

„Samozrejme, sú tu skvelé podmienky. Máme tu všetko,
čo potrebujeme pre seba aj pre naše kone. Je to tu obrovské,
veľmi kvalitný povrch a krásne kryté haly, takže viac
si už ani nemôžeme priať.”

246 000
financná
ˇ výhra

30
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POMLÉ RUN 7
8. MÁJ 2019

V poradí už 7. ročník populárnych bežeckých pretekov PomléRun prekonal predchádzajúce ročníky rekordnou účasťou. Svoje sily si zmerali deti, mládež, dospelí, amatéri,
ale aj profesionálni športovci. Podujatie sa začína v našom športovo-rekreačnom areáli,
odkiaľ trasa vedie cez centrum mesta až do Pomlé parku a potom cez mesto naspäť do
x-bionic® sphere. Okrem behu a sprievodného programu pre deti sa môžu účastníci
tešiť aj z dobročinného účelu podujatia. Celá suma vyzbieraná zo štartovného putuje na
charitatívne projekty. V roku 2019 nadácia X-BIONIC® SPHERE spolu s hlavným partnerom
CZ Slovakia venovali túto sumu na ONCO GAMES, športové hry pre deti po onkologickej
liečbe.

4Bajkerky

ženská tréningová skupina
„PomléRun je pre nás srdcová záležitosť a nenecháme si ujsť ani
jeden ročník. Uvoľnená atmosféra, skvelá organizácia a ešte
k tomu ide celý výťažok štartovného na charitu. Za nás to je
každoročne najlepšie strávený štátny sviatok.”

1 600
bežcov

2 000 000
mediálny zásah

Ladislav Kašša

víťaz PomléRun 2019
“PomléRun 2019 už po siedmykrát priviedol do Šamorína množstvo
skvelých bežcov, ktorí ma tak ako každý rok prinútili siahnuť si až na dno
svojich síl. Som rád, že tento rok mi to už konečne vyšlo a dokázal som
vyhrať. Veľká vďaka patrí aj organizátorom, ktorí opäť dokázali
zorganizovať skvelý beh s množstvom sprievodných podujatí.
Aj vďaka nim každoročne 8. mája Šamorín ožíva behom.”

32

5 000
divákov

33
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BIKE OPEN FEST 2019
27. APRÍL – 1. MÁJ 2019

BIKE OPEN FEST je jedinečný viacdňový cyklofestival, aký sa na Slovensku doposiaľ
nekonal. V rámci predĺženého víkendu si mohli nadšenci cyklistiky vychutnať tri nádherné krosové trate strednej náročnosti, ktoré viedli prekrásnym prostredím lužných
lesov v okolí Dunaja. Pripravené boli aj disciplíny pre pretekárov všetkých výkonnostných
kategórií, pre deti a rodiny. Ďalším z lákadiel bol bohatý sprievodný program, stretnutia
so známymi slovenskými cyklistami ako napríklad s bývalým slovenským profesionálnym
cestným cyklistom a majstrom sveta do 23 rokov z roku 2007 Petrom Velitsom, Alžbetou
Bačíkovou či Jankou Števkovou.
Program spestrila aj večerná šou pri umelom osvetlení v rámci MTB Eliminátor. Bike Open
Fest sa zakončil Detskou tour Petra Sagana – príjemným celodenným podujatím, ktoré
bolo plné športového zápolenia a zábavy, určeným najmä pre rodiny s deťmi. Na pretekoch
súťažili deti do 14 rokov, takže sa mohli zúčastniť sotva dvojroční cyklisti s odrážadlom,
alebo aj starší, už skúsení cyklisti.

1 000

úcastníkov
Detskej Tour
Petra Sagana

250

úcastníkov
Bike Open Fest

Peter Velits, Slovensko

viacnásobný majster sveta v cyklistike
„Bike Open Fest bola veľmi dobre zorganizovaná akcia pre všetkých
nadšencov cyklistiky. Veľmi sa mi páčilo, ako sa celé rodiny zapájali
do pretekania a užívali si spoločný víkend. Teším sa na ďalšie ročníky.”

Peter Zánický

riaditeľ súťaže Detská tour Petra Sagana
„Vynikajúce zázemie pre naše podujatie. Viac ako 3 000 ľudí na podujatí
a my sme sa nikde netlačili. Obrovské tribúny pre divákov, prehľadné trate
a fajn servis. x-bionic® sphere naplnil naše očakávania
a radi sa sem vrátime.”

1 800 000

3 500

mediálny zásah

divákov

35

x-bionic® sphere

Partneri

FEI JUMPING
NATIONS CUPTM YOUTH
1. – 4. AUGUST 2019

x-bionic® sphere hostil FEI Pohár národov pre deti, juniorov, mladých jazdcov a jazdcov
na poníkoch. Areál x-bionic® equestor sphere ponúkol talentom z celého sveta možnosť
predviesť sa na medzinárodnej úrovni. Toto podujatie dáva mladým jazdeckým talentom
príležitosť spolupracovať v sérii tímových súťaží, pričom podporuje osobný rast
a spoluprácu v snahe dosiahnuť kolektívnu národnú hrdosť.

Anthony Philippaerts, Belgicko

jazdec, 8. miesto v kategórii detských individuálnych pretekov
„Preteky som si skutočne užil a teším sa zo získania skvelej striebornej
medaily. Mohli sme mať zlato, ale striebro je tiež pekné, nie každý môže
mať medailu. Aréna v x-bionic® sphere je naozaj pekná a atmosféra v nej
motivujúca. Bolo tam skutočne veľa ľudí, ktorí nás povzbudzovali a skladby
po odjazdení bezchybného kola vám spríjemnia zážitok o to viac.
Goofy bola skvelá som na ňu naozaj hrdý.”

Ludovica Goess-Saurau

jazdkyňa, 4* level

„Toto je jedno z mojich najobľúbenejších miest a vždy sa sem rada vraciam.
Konské arény sú úžasné, stajne sú vždy tiež veľmi dobre pripravené
a jedlo je u vás výborné.”

313

jazdcov
36

8 000
divákov

33

zúcastnených
krajín

37
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LONGINES FEI JUMPING
NATIONS CUP™

FEI™ WORLD ENDURANCE
CHAMPIONSHIP ŠAMORÍN YH

Jedno z najprestížnejších jazdeckých podujatí na svete, The Nations Cup™ prvej divízie, sa
odohrávalo na Slovensku. Navyše, bolo to vôbec po prvýkrát, čo sa na Slovensku konala
5* súťaž v parkúrovom skákaní. Longines FEI Jumping Nations Cup™ je najväčším
a najstarším podujatím v jazdeckom svete. Skladá sa z trinástich kvalifikačných súťaží, ktoré
sa konajú na troch svetových kontinentoch. Longines FEI Jumping Nations Cup™ Slovensko
2018 priniesol víkend plný prvotriednej športovej akcie a takisto neprekonateľný zážitok
pre šesťsto koní a ich jazdcov.

Bolo nám nesmiernou cťou už po druhý raz hostiť FEI™ World Endurance Championship
mladých koní, kde 47 jazdcov súťažilo na 120 km dlhej trati pozdĺž Dunaja v štyroch
kolách – 36, 36, 30 a 18 km. Mohammed Al Abbar (UAE) ako prvý dorazil do cieľa len
s minimálnym náskokom pred Khalid Al Nuami (QAT).

26. – 29. APRÍL 2018

29. SEPTEMBER 2018

Steve Guerdat, Švajčiarsko

Arabian Horse Festival je nový koncept podujatia, ktorého cieľom je podpora chovateľov
arabských koní. Kombinácia testu kondície a veterinárnej prehliadky preveria budúcnosť
mladých koní, so špeciálnou cenou pre Najlepšiu kondíciu a Najrýchlejší čas zotavenia.
Tieto pravidlá garantujú tie najlepšie podmienky pre kone a zároveň umožňujú koňom so
skvelým potenciálom ukázať všetko, čo v nich je.

600 000

víťaz kategórie CSIO 5*

„Je to tu nádherné, veľmi pekné prostredie a skvelé služby. Bol to víkend
plný skvelého športu a fantastických momentov.”

financná
ˇ výhra

Lucia Supeková, Slovensko

vytrvalostná jazdkyňa, 6. miesto na FEI World Endurance Championship
„Boli to úžasné preteky a jedinečný pocit, keď som prichádzala do cieľa ruka
v ruke s mojou dcérou Michaelou. Za pretekmi cestujeme po celom svete,
ale Šamorín a x-bionic® sphere sú našim domovom. Tie najlepšie preteky
sú organizované priamo tu, u nás doma a jednoducho to tu milujeme.”

Partneri

Partneri

18

38

zúcastnených
krajín

200

jazdcov

6 000
divákov

15

zúcastnených
krajín

47

jazdcov
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V KROSE
10. DECEMBER 2017

561

Mesto Šamorín bolo poctené, že v roku 2017 mohlo hostiť tak významnú udalosť, ako
je SPAR European Cross Country Championship, ktorá sa konala v rezorte x-bionic®
sphere a vyslúžila si ovácie publika. Podujatie sa nieslo vo vzrušujúcej atmosfére
tesných dobehov v cieľovej rovinke, ktoré boli ukážkou silovej dominancie pretekárov.
Na podujatie prišlo mnoho divákov, ktorých neodradil ani studený vietor a intenzívne
slnko.

Neuveritelný otvárací
a záverecný ceremoniál

športovcov

LONGINES FEI
WORLD ENDURANCE
CHAMPIONSHIPS 2016
15. – 18. SEPTEMBER 2016

Najlepšie vytrvalostné tímy z celého sveta so 133 jazdcami zo 45 krajín prišli do Šamorína, aby si zmerali sily na trati dlhej 160 km. Podujatie odštartovali úspešní jazdci ako
Jaume Punti Dachs alebo emir Dubaja Hamdan bin Mohamad Al Maktoum.
Veľkolepé ceremónie, ktoré otvorili aj uzavreli World Endurance Championships, predstavili jednotlivé tímy a oslávili víťazstvá. Oba ceremoniály sa konali v indoorovej jazdeckej
hale, kde nesmela chýbať výnimočná atmosféra a nezabudnuteľná šou.

Svein Arne Hansen, Nórsko

prezident Európskej atletickej federácie

Jaume Punti Dachs, Španielsko

„Môžem úprimne povedať, že som nikdy nebol na takom fantastickom
mieste, ako je toto. Boli to skvelé majstrovstvá!”

vytrvalostný jazdec na koni, majster sveta z roku 2016

5 000

„Toto je úžasné miesto pre jazdcov aj kone. Veľmi oceňujem to,
ako sa tu o nás starajú!”

divákov

Partneri

Partneri

37

40

zúcastnených
krajín

590 000

mediálna hodnota

45

zúcastnených
krajín

133

jazdcov
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KORPORÁTNE PODUJATIA
Každé podujatie čoraz viac dokazuje, že x-bionic® sphere je perfektným miestom pre
organizovanie kongresov, špecializovaných konferencií, teambuildingových akcií a iných
korporátnych podujatí. x-bionic® sphere ponúka až 12 rozličných kongresových a konferenčných sál, ktoré majú spolu kapacitu až 1 850 hostí a je jediným miestom v širokom
okolí s konferenčnou halou so 600 miestami na sedenie či hotelom ponúkajúcim
ubytovanie až pre 1 000 hostí. Všetko potrebné technické vybavenie je dostupné priamo
v rezorte. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne a poskytujeme úžasný servis, vďaka
čomu si od nás odnesiete doživotný zážitok.

120 000

Viac ako

hostí z celého sveta
ubytovaných pocas jedného roka

Náš skúsený personál dokáže usporiadať podujatia na najvyššej svetovej úrovni, na ktorých
je pohodlie hostí prioritou číslo jeden.
Strategická poloha rezortu x-bionic® sphere – len 200 metrov od rieky Dunaj, ktorá spája
desať európskych štátov a neďaleké hlavné mestá – Viedeň, Budapešť a Bratislava – zaručujú
rýchly a jednoduchý prístup z hlavných miest a ich letísk.

12 kongresových
miestností a najväcšia
konferencná sála v regióne

Zaujal vás náš kongresový priestor? Využite možnosť stať sa partnerom našich lokálnych
a medzinárodných podujatí a získajte tak spätný bonus, ktorý viete využiť aj na organizáciu
vášho firemného teambuildingu.

Na dosah z celej Európy
v priebehu troch

hodín

Originálne

teambuildingy
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Michael Douglas
a Catherine Zeta-Jones

H. H. Dr. Mona
bint Fahad Al-Said

Hollywodsky manželský pár,
držitelia cien Academy Awards

x-bionic sphere víta
hostí z celého sveta
®

Jeho veličenstvo
Albert II.
Monacký princ

Člen bahrainskej kráľovskej rodiny

CSIO Slovakia, konské podujatie

máj 2017

jún 2017

Oficiálna štátna návšteva
Slovenskej republiky

The Championship triatlon
FEI World Endurance Championships
(zúčastnil sa dvoch majstrovstiev
sveta v x-bionic® sphere v priebehu
12 mesiacov)

Chris Powell

osobný tréner a osobnosť
z reality šou
apríl 2016
Natáčanie Extrémnych premien
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Jeho veličenstvo kráľ
Hamad bin Isa Al Khalifa
Bahrainský kráľ

Ochtunávka vína v Golden Garden

Oficiálna ománska delegácia
na čele s princeznou Monou

Jeho veličenstvo
šejk Nasser
bin Hamad al Khalifa

august 2017

september 2017

máj 2017

X-BIONIC® SUMMER TOUR

Obchodný magnát

Vinár

Ománska princezná

august 2019

Bill Gates

Francois Louis Vuitton

Jeho veličenstvo
šejk Mohammed
bin Rashid Al Maktoum

Jeho veličenstvo
šejk Hamdan
bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum

september 2016

Viceprezident a premiér,
UAE, dubajský emir

FEI World Endurance
Championships

september 2016

september 2016

FEI World Endurance Championships

FEI World Endurance Championships

Dubajský korunný princ
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Marek Hamšík, Slovensko
Futbalista, Dalian Yifang F.C.,
kapitán Slovenskej futbalovej
reprezentácie

Medzinárodná športová
elita navštevujúca
x-bionic® sphere

Čestný hosť na atletickom
mítingu P-T-S

Richard Varga, Slovensko

jún 2017

Olympijský víťaz, majster Európy,
trojnásobný víťaz svetového pohára,
úradujúca svetová jednotka
vo FEI Longines Ranking

Atletický míting P-T-S

júl 2018, 2019

jún 2017, 2018

X-BIONIC® SUMMER TOUR

The Championship 2017, 2018

jún 2018
Čestný hosť na atletickom
mítingu P-T-S

Atletický míting P-T-S

jún 2018

Steve Guerdat, Švajčiarsko

Ramil Guliyev, Turecko
Šprintér, majster sveta a majster
Európy v atletike v behu na 200 m

jún 2016, 2017, 2018

Držiteľ svetového rekordu
v skoku do výšky

Tréningové kempy
v x-bionic® sphere

Jan Železný, Česko
Držiteľ svetového rekordu
v hode oštepom

Matej Tóth, Slovensko
Rýchlochodec, IAAF majster sveta
v rýchlej chôdzi a olympijský víťaz

Javier Sotomayor, Kuba

Martin Škrtel, Slovensko
Futbalista, Fenerbahçe S.K., bývalý
kapitán slovenskej futbalovej
reprezentácie
Tréningové kempy
v x-bionic® sphere

Triatlonista, štvornásobný ITU
Aquathlon Majster sveta,
najrýchlejší triatlonový plavec,
olympionik

Sebastian Kienle, Nemecko

Triatlonista , Ironman Majster sveta,
dvojnásobný 70.3 Ironman Majster
sveta, víťaz Challenge Family The
Championship 2019
jún 2018, 2019
The Championship 2018, 2019
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Lucy Charles, Veľká Británia

Triatlonistka, trojnásobná víťazka
Challenge Family
The Championship, dva
krát 2. miesto na 70.3 Ironman
World Championship
jún 2017, 2018, 2019
The Championship 2017, 2018, 2019
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Richard Kilty, Veľká Británia
Halový majster sveta v behu na
60 metrov z roku 2014

Peter Velits, Slovensko

Dubai Shabab Al Ahlí

jún 2019

apríl 2019

júl 2019

P-T-S atletický míting

Bike Open Fest

Tréningové kempy
v x-bionic® sphere

Ján Volko, Slovensko
Šprintér, halový majster Európy
z roku 2019

Viacnásobný majster sveta
v cyklistike

SFZ

august 2018, 2019

jún 2018, 2019

Tréningové kempy
v x-bionic® sphere

P-T-S atletický míting

Alžbeta Bačíková, Slovensko

Slovenská reprezentantka v dráhovej
cyklistike
apríl 2019
Bike Open Fest

Janka Števková, Slovensko

Slovenská reprezentantka v cyklistike
na letných olympijských hrách
v rokoch 2004, 2008 a 2012
apríl 2019
Bike Open Fest

Hod kladivom, olympijská víťazka
z roku 2012 a 2016, držiteľska
svetového rekordu
jún 2016, 2017
P-T-S atletický míting

ŠK Slovan Bratislava

Filip Šebo, Slovensko

2019

jún 2017, 2018, 2019

Tréningové kempy
v x-bionic® sphere

The Championship 2017, 2018, 2019,

slovenský triatlonista, bývalý
futbalový reprezentant

Majster slovenskej ligy
a účastník Ligy majstrov

Slovenská futbalová reprezentácia

Anita Włodarczyk, Poľsko

Futbalový klub zo Spojených
arabských emirátov

Alistair Brownlee,
Spojené kráľovstvo
Triatlonista a dvojnásobný
olympijský víťaz a ITU majster
sveta v triatlone
jún 2017
The Championship 2017
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Martin Fuchs, Švajčiarsko
Víťaz Olympijských hier mládeže,
úradujúca svetová dvojka v rebríčku,
vicemajster sveta a majster Európy
november 2017, 2018
X-BIONIC® INDOOR MASTER

Liverpool FC do 19 rokov

Jessica Springsteen,
USA
Úspešná parkúrová jazdkyňa,
víťazka LCGT Grand Prix
St. Tropez 2019

Jeroen Dubbeldam,
Holandsko
Olympijský víťaz, trojnásobný
majster sveta, trojnásobný majster
Európy

júl 2018, november 2019

júl 2018, 2019

Peter Sagan, Slovensko
Profesionálny cestný cyklista,
trojnásobný majster sveta
a trojnásobný majster Európy
v cestnej cyklistike

Dominika Cibulková,

Anglický futbalový klub

Slovensko
Slovenská profesionálna tenisová
hráčka, držiteľka ôsmich titulov
na WTA singlových turnajov
a dva na ITF Women’s Circuit

august 2018
Tréningové kempy
v x-bionic® sphere

apríl 2018

júl 2018

Galatasaray S.K.
Turecký futbalový klub
august 2018
Tréningové kempy
v x-bionic® sphere

Meet & Greet s Petrom Saganom

X-BIONIC® SUMMER TOUR

Sergej Bubka, Ukrajina
Skok o žrdi, olympijský víťaz,
trojnásobný majster sveta, majster
Európy a najlepší športovec sveta
pre rok 1997

Ivana Španovic, Srbsko
Skok do diaľky, majsterka Európy,
IAAF Majsterka sveta
jún 2017

Triatlonista, víťaz ITU Long
Distance Triathlon World
Championships, 2. miesto na
70.3 Ironman World
Championship

jún 2016, 2017

Atletický míting P-T-S

jún 2017, 2018

Atletický míting P-T-S
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X-BIONIC® SUMMER TOUR,
X-BIONIC® INDOOR MASTER

Lionel Sanders, Kanada

The Championship 2017, 2018
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STAŇTE SA

SÚČASŤOU NAŠICH
PODUJATÍ

Odneste si spomienky

z unikátneho prostredia
a velkolepých podujatí

Vytváranie

vyšších štandardov
pre svetovo
uznávané podujatia
52

Neobmedzený prístup
na

medzinárodné

a lokálne podujatia
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DARTS SLOVAK OPEN

20. – 23. február 2020

2020 KALENDÁR
MEDZINÁRODNÝCH

V roku 2020 x-bionic® sphere
privíta šípkarsku elitu zo Slovenska
aj zo sveta, ktorá si zmeria sily
v najväčšej súťaži klasických
šípok na Slovensku – Darts
Slovak Open 2020.

PODUJATÍ
PRETEKY VO
VYTRVALOSTNOM
JAZDENÍ
Séria vytrvalostných jazdeckých
pretekov pre jazdcov z celého
sveta súťažiacich na tratiach
do 160 km.

jún 2020

7. – 9. august 2020

Legendárny slovenský atletický
míting Pravda-Televízia-Slovnaft
oslávi svoj 55. ročník v x-bionic®
sphere. P-T-S privíta svetovú
atletickú elitu, ktorá sľubuje
prekonávanie nových rekordov.

Unikátna jazdecká šou po prvýkrát
v x-bionic® sphere. Privítame
špičkových jazdcov z celého sveta.

X-BIONIC®
THE
CHAMPIONSHIP
29.
–
31.
máj TOUR
2020
SUMMER

X-BIONIC®
SUMMER TOUR

and horses from all over the world.

Tri týždne medzinárodných pretekov
v skoku na koni vo veľkolepých
priestoroch x-bionic® sphere, kde
privítame jazdeckú elitu z celého
sveta.

12. – 15. 07. 2018
Svetová
triatlonového
19. – 22.špička
07. 2018
športu sa stretne na The Championship,
majstrovstvách
sveta
Two weeks
of international
vshow-jumping
strednom triatlone.
Čaká ich
competitions
in
trať
zložená
z
troch
disciplín:
the grand premises of x-bionic®
plávanie
km),X-BIONIC®
cyklistika
equestor(1,9
sphere.
(90
km)
a
beh
(21,1
km). riders
SUMMER TOUR welcomes

apríl – október 2020

P-T-S

X-BIONIC®
HORSE POLO SHOW

14. – 19. júl 2020
21. – 26. júl 2020
28. júl – 2. august 2020

X-BIONIC®
AGILITY OPEN

ARABIAN
HORSE FESTIVAL

X-BIONIC®
INDOOR MASTER

Počas novembrového víkendu budeme
opäť hostiť podujatie X-BIONIC®
AGILITY OPEN. Pre psovodov a ich
psov bude pripravený športový
program. Medzinárodné tímy budú
súťažiť v troch kategóriách a tí najlepší
zabojujú o zaujímavé finančné výhry.

Arabian Horse Festival je zameraný
na podporu chovateľov arabských
koní a jeho súčasťou je aukcia
mladých koní.

Najelegantnejšie a najexkluzívnejšie podujatie sezóny v najväčšej
vnútornej jazdeckej hale v Európe.

november 2020

16. – 18. september 2020

október 2020
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OKTAGON PRIME 3

2020 KALENDÁR
LOKÁLNYCH

PODUJATÍ

HALLOWEEN

OLYMPIJSKÁ
ŠTAFETA/ŠPORTUJ
SLOVENSKO

15. február 2020

Oktagon Prime 3 ponúkne desať
atraktívnych zápasov najlepších
bojovníkov z Oktagon scény
s hlavným ťahúňom Gáborom
Borárošom.

apríl 2020/jún 2020

Slávnostné zapálenie slovenského olympijského ohňa na prvom
behu v apríli 2020. Olympijský
oheň bude odtiaľto putovať po
celom Slovensku a s ním aj šírenie olympijského posolstva.

Najväčšie folklórne fitness podujatie na Slovensku spája šport
a tradície v modernom prevedení.
Podujatie je zamerané na dve
cieľové skupiny - rodiny s deťmi
a mladých hipsterov. Spája umelcov, remeselníkov, ale aj nádejné
slovenské startupy.

SILVESTER

december 2020
Lúčenie sa so starým rokom
a vítanie Nového roka na mieste
nekonečných možností.
Silvestrovský program ponúka to
najlepšie zo slovenskej hudobnej
a divadelnej scény.

DÁMSKA JAZDA

Od decembra do februára bude
pre malých aj veľkých prístupné
klzisko pod šírym nebom.
Vychutnať si môžete aj atmosféru
večerného korčuľovania pri
umelom osvetlení.

Ôsmy ročník populárneho behu
pre celú rodinu naprieč Šamorínom.
Bežecká trať sa začína aj končí priamo v x-bionic® sphere, kde si všetky
vekové kategórie bežcov prídu na
svoje a užijú si široké spektrum
zábavných športových aktivít
počas celého dňa.

Premiérový film v kombinácii
s tombolou, drinkom a malým
darčekom v spoločnosti kamarátok
je tá pravá dámska jazda.

MAJSTROVSTVÁ SR
V KRÁTKOM BAZÉNE
november 2020

x-bionic aquatic® sphere privíta
najlepších slovenských plavcov na
Majstrovstvách Slovenska v krátkom
bazéne.

8. máj 2020

BIKE OPEN FEST

Každý mesiac

GOOD BYE
SUMMER PARTY

apríl 2020

september
12. – 15. 07.
2020
2018
19. – 22. 07. 2018
Celodenné tematické podujatie
určené
Two weeks
pre rodiny
of international
s deťmi, ktoré
sa
show-jumping
koná v našejcompetitions
zázračnej zemi
in
AdventureLand.
the grand premises of x-bionic®
equestor sphere. X-BIONIC®
SUMMER TOUR welcomes riders
and horses from all over the world.

september 2020

Pre odvážnych mladých hostí
pripravíme program plný
strašidelnej zábavy.

POMLÉRUN 8

december – február 2020

RYTIERI
X-BIONIC®
A
SUMMER
PRINCEZNÉ
TOUR

TANCUJ, MAKAJ,
VYKRÚCAJ

november 2020

ICE-RINK

september 2020

Cyklistický festival v x-bionic®
sphere je trojdňové podujatie
s aktivitami pre celú rodinu.

Jedna z najlepších párty roka sa koná
v x-bionic® aquatic sphere! Koncerty
slovenských kapiel, hudba od najlepších dídžejov, kopec zábavných
aktivít a súťaží.

STRONGMAN
júl 2020

Silová súťaž, ktorá zaujme oko
nejedného diváka. Najsilnejší
majstri vo svojej kategórií budú
ťahať, prenášať, obracať či
nadvihovať bremená.

CIGÁNSKY BÁL

MIKULÁŠ

AQUATIC NINJA

CYKLOMARATÓN

RODINNÁ NEDEĽA

Zažite atmosféru jedinečného
cigánskeho bálu. Hudba, tanec,
dobré jedlo – to všetko bude
pripravené pre hostí, ktorí si chcú
užiť ples, ako sa patrí.

Počas Mikulášskeho večera bude
deti čakať pestrý program. Okrem
mikulášskych balíčkov sa deti môžu
tešiť aj na nezabudnuteľný koncert,
vianočné divadlo a rozsvecovanie
vianočného stromčeka.

Aquatic Ninja je našou najnovšou
atrakciou v 50-metrovom plaveckom
bazéne, ktorá vás nielen zabaví,
ale vďaka nej môžete vyhrať
hodnotné ceny.

Výnimočný cyklomaratón naprieč
celým Slovenskom, počas ktorého
môžete vidieť a zažiť to, čo počas
jazdy autom nie je možné.

Rodinne zamerané podujatie, ktoré
sa koná v x-bionic® aquatic sphere
a Tuli® Cinema, kde sa premieta
vybraný animovaný film.

31. január 2020

december 2020

Letné víkendy

jún 2020

Každý mesiac
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KONTAKT:
Patrik Danek
Partnership Director
+421 907 398 189
patrik.danek@x-bionicsphere.com

