
Vážení hostia,

V nadväznosti na Váš plánovaný príchod do Karanténneho centra pre vrcholový šport (ďalej tiež „KCVŠ“) si prosím naštudujte nižšie

uvedené pokyny.

PODMIENKOU SPRÍSTUPNENIA k RT-PCR odberom na vstupe do Karanténneho pavilónu je NEGATÍVNY ANTIGÉNOVYÝ, ALEBO RT-

PCR TEST, NIE STARŠÍ AKO 72 HODÍN. Kontrolu tejto podmienky vykonáva na VSTUPE (1) náš zamestnanec, ktorý zároveň s touto

kontrolou vykonáva aj MERANIE TEPLOTY. Po vyhodnotení zmeranej teploty je za predpokladu výšky hodnoty do 37,2°C umožnený vstup

do areálu KCVŠ. Osobám s nameranou teplotou rovnou alebo vyššou ako je hodnota 37,2°C nebude umožnený vstup do areálu. V

prípade ak ste za posledných 90 dní prekonali ochorenie COVID-19, oznámte túto skutočnosť vášmu zväzu pre získanie pokynov o

ďalšom postupe v tomto prípade1.

Pri príchode do KCVŠ pred umiestnením do bežného režimu Karanténneho centra každý športovec musí absolvovať testovanie metódou

RT-PCR a do vyhodnotenia testu byť izolovaný v rámci Karanténneho pavilónu. Vyšetrenie a odber vzorky prebieha na v rámci

Výjazdového odberného miesta, ktoré je prístupné pešo po odparkovaní na parkovisku KCVŠ. vyšetrenie je realizované formou výteru z

hrdla a výteru z nosa. Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do

hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu. Koordinátor karanténneho pavilónu pred odberom opätovne kontroluje negatívny antigénový,

alebo RT-PCR test, nie starší ako 72 hod a zároveň zbiera podpísané VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI A OBOZNÁMENÍ SA S

REŽIMOM FUNGOVANIA KRANTÉNNEHO CETNRA PRE VRCHOLOVÝ ŠPORT, kde účastník alebo jeho zákonný zástupca čestne

prehlasuje, že dodržiava všetky aktuálne platné nariadenia ÚVZ SR a zároveň sa plne oboznámil s režimom fungovania Karatanénneho

centra a pokynmi pre účastníkov pred príchodom do Karanténneho centra – všetky potrebné informácie ako aj samotné vyhlásenie nájdete

na https://www.x-bionicsphere.com/rezim-fungovania/

V prípade, že si na pobyt so sebou potrebujete priniesť športové vybavenie, ktoré nechcete prenášať so sebou do Karanténneho pavilónu,

kontaktujte prosím Koordinátora karanténneho centra pre pokyny k jeho bezpečnému uloženiu na vopred určenom mieste v rámci

VYKLADACEJ RAMPY (2) určenej na príjem tovaru.

PARKOVANIE (3) v rámci areálu KCVŠ bude umožnené na vyhradených a označených parkovacích miestach. Po vstupe sa riaďte prosím

príslušným označením a pokynmi Strážnej bezpečnostnej služby.

K VÝJAZDOVÉMU ODBERNÉMU MIESTU (4) (ďalej tiež „VOM“) už prichádzate na základe vopred umiestnených navigácií už spolu so

svojou batožinou na celý pobyt, ktorú si beriete priamo na pridelenú izbu.

Pre zabezpečenie prístupu k testovaniu v rámci „VOM“ je potrebné doručiť pred príchodom v koordinácii s vaším zväzom / športovou

skupinou vopred vyplnené osobné údaje v rámci Formulára pre odbery. Na základe týchto údajov vás bude čakať predvyplnený formulár na

testovanie, čo umožní rýchlejšie a efektívnejší proces samotného testovania a následného obsadenia už pridelenej izby.

V priestoroch KARANTÉNNEHO PAVILÓNU (5) bude zabezpečený dozor zodpovednou osobou tzv. Koordinátorom karanténneho

pavilónu, ktorá dohliada na dodržiavanie režimu karantény, zabezpečuje váš príchod/odchod ubytovaných do pridelenej izby. Koordinátor

karanténneho pavilónu vás vyzve na preukázanie sa dokladom totožnosti (majte pripravený vopred), po vyplnení registračného formulára

na ubytovanie vám následne odovzdá prístupovú kartu/hodinky k vašej pridelenej izbe a nariadenia pre karanténny pavilón. Počas pobytu

ste POVINNÍ DODRŽAIVAŤ KARANTÉNNY POBYT NA IZBE (BUNKE), t.j. NEOPUSTIŤ URČENÚ IZBU. Priestor Karanténneho

pavilónu je monitorovaný.

Na každej izbe je k dispozícii TV, samostatná kúpeľňa so sprchovacím kútom, WiFi pripojenie na internet, dezinfekčné prostriedky (mydlo a

dezinfekčný sprej na plochy).

Dohliada a riadi chod karanténneho pavilónu. K dispozícii bude osobne v čase od 13:00 do 17:00 alebo na mobilnom telefónnom čísle

+421 911 153 688 / prípadne klapka 610 z hotelovej izby. Pri zadávaní akejkoľvek požiadavky sa prosím identifikujte menom a číslom

Vašej izby.
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1 - Usmernenie pre osoby s prekovaným ochorením COVID-19 spadajúcej do 90 dňovej ochrannej lehoty definovanej legislatívou a usmernenia ÚVZ, je potrebné pred príchodom do Karanténneho centra pre vrcholový 
šport:
§ Oznámiť skutočnosť o prekonaní pred príchodom do Karanténneho centra osobe organizujúcej športové sústredenie, aby táto skutočnosť bola vopred nahlásená Koordinátorovi karanténneho pavilónu
§ Zabezpečiť potvrdenie od všeobecného lekára o ukončení ochorenia COVID-19 podľa vzoru ÚVZ SR (na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne) a negatívny antigénový nie starší 

ako 72 hodín
§ Prekonaným osobám bude realizovaný odber metódou RT-PCR v rámci VOM na vstupe do Karanténneho pavilónu a následné ubytovanie do vyhodnotenia výsledkov v rámci Karanténneho pavilónu. Vyhodnotenie 

odberu RT-PCR bude ralizované s vyhodnotením všetkých požadovaných CT hodnôt. V prípade vykázania pozitívneho výsledku RT-PCR testu, všetky podklady budú preposlané na RÚVZ pre ďalšie zaujatie stanoviska o 
možnosti uvoľnenia / neuvoľnenia danej osoby na základe preukázaných hodnôt. V prípade negatívneho výsledku RT-PCR testu uvoľnenie športovca do bezpečnej zóny Karanténneho centra bez potreby kontaktovania 
RÚVZ.

§ Je odporúčané disponovať výsledkom testom na protilátky IgM / IgG pre posúdenie RÚVZ ohľadom možnosti uvoľnenia / neuvoľnenia danej osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, nachádza sa stále v 90 
dňovej lehote, a mohlo dôjsť k falošnej pozitivity v rámci vyhodnotenia výsledku RT-PCR testu. 



Výsledok testu metódou RT – PCR vám bude oznámený a doručený na základe informácií obdržaných pri samotnom vykonaní testu v rámci

VOM. V prípade vyhodnotenia negatívneho výsledku PCR testu Koordinátor karanténneho pavilónu sa spojí so zodpovedným trénerom /

kontaktnou osobou za športovú skupinu a prejde si s ním na základe výsledkov odberov proces uvoľňovania. Športovec aj pri obdržaní

NEGATÍVNEHO VÝSLEDKU JE POVINNÝ OSTAŤ NA IZBE AŽ POKÝM NEBUDE SKOORDINOVANÝ v súčinnosti s trénerom /

zodpovednou osobou ČAS KEDY OPÚŠŤA PRIDELENÚ IZBU v a presúva sa izolovanou HOTELOVOU CHODBOU (6) na hlavnú hotelovú

recepciu. Odubytovanie z karanténneho ubytovania a následný check-in na ubytovanie v bežnom režime Karanténneho centra prebieha na

hlavnej hotelovej recepcii. Pre check-in si prosím pripravte občiansky preukaz, alebo iný doklad totožnosti. Odubytovanie prebieha jednotlivo

po izbách, tak aby nedochádzalo k premiešaniu športovcov. Pri opúšťaní karanténneho pavilónu Koordinátor verifikuje výsledky odberov v

rámci rozposlaných sms cez NCZI.

V prípade vyhodnotenia POZITÍVNEHO VÝSLEDKU OSTÁVA ŠPORTOVEC NA PRIDELENEJ IZBE A KONTAKTUJE kontaktnú osobu za

svoju športovú skupinu a následne KOORDINÁTORA KARANTÉNNEHO PAVILÓNU pre ďalšie pokyny2.

V rámci pobytu v izolovanom karanténnom ubytovacom pavilóne ste povinní:

§ Dodržiavať poriadok a nariadenia ubytovacieho zariadenia a hygienické zásady.

§ Dodržiavať karanténny pobyt na izbe (bunke), t. j. počas svojho pobytu neopustiť určenú izbu. Priestor Karanténneho pavilónu je

monitorovaný.

§ Dbať na to, aby dvere do izby (bunky) boli vždy zatvorené a zabránilo sa možnému šíreniu nákazy. Dbať na časté vetranie izby, v ktorej

ste ubytovaní. Dodržiavať zákaz fajčenia na izbách.

§ Umývať si ruky po každom a akomkoľvek kontakte s objektom prichádzajúcim do bunky z vonkajšieho prostredia a po použití sociálnych

zariadení. Ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po každom použití toalety, po manipulácií s odpadom a odpadkovým

košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní, pričom pri kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku,

ktorú je potrebné ihneď po použití zahodiť do koša.

§ Dodržiavať zákaz donášania jedál a iného spotrebného tovaru z domáceho prostredia, zákaz požívania omamných látok a návykových

látok a vstupovať pod ich vplyvom do areálu a objektov, dodržiavať poriadok a čistotu v areáli (zvyšky jedál, obalov, a pod.), dodržiavať

zákaz donášania strelných zbraní a zábavnej pyrotechniky do areálu.

§ Športovec je povinný sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v

prípade objavenia sa príznakov túto skutočnosť bez meškania telefonicky oznámi Koordinátorovi karanténneho pavilónu.

ADRESA: Dubová 33, Šamorín

MAIL: karantennecentrum@x-bionicsphere.com

INFOLINKA: +421 313 262 000

KOORDINÁTOR KARANTÉNNEHO PAVILÓNU: +421 911 153 688 / KOORDINÁTOR KARANTÉNNEHO CENTRA: +421 911 011 710

B - Koordinátor karanténneho pavilónu na základe verifikácie informácií od zodpovednej osoby za športovú skupinu, športovca a trasovania kontaktov (napr. príchod autom, definovanie úzkych a bežných kontaktov, apod) určuje 

možnosť uvoľnenia negatívne testovaných osôb z karanténneho pavilónu. V prípade definovanie úzkych a bežných kontaktov je všetkým určená povinná karanténa podľa aktuálne platných nariadení ÚVZ SR uvedených na 

stránke https://www.health.gov.sk. Za Karanténe centrum pre vrcholový šport je odporúčané absolvovať povinnú karanténu v samostatných izolovaných izbách v priľahlom neobsadzovanom ubytovacom pavilóne mimo karanténny 

pavilón a bezpečnú zónu Karanténneho centra pre vrcholový šport so zabezpečením celodennej stravy po dobu nevyhnutnej povinnej karantény (30 EUR s DPH samostatná izba s 2 bunkami / deň, 30 EUR s DPH celodenná 

stravná jednotka a pitný režim / deň). Karanténne centrum zabezpečuje pravidelný telefonický kontakt s hosťami a kontrolu ich zdravotného stavu, roznos stravy, preberanie a donášku prípadných balíkov.
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