
Ponuka partnerskej spolupráce 

HOSS Sport Center 



HOSS Sport Center od spoločnosti HOSS CORP 
 
Fun & Living Downtown Style / Zábava a život v mestskom štýle  
Karpatská, Trenčín 
 
Jeden z najlepších hokejistov nielen súčasnosti, ale určite aj histórie slovenského hokeja Marián 
Hossa sa rozhodol prostredníctvom jednej zo svojich spoločností zainvestovať do športového 
areálu v meste Trenčín. Týmto projektom by rád prispel svojou časťou k zveľaďovaniu mesta kde 
vyrastal a dal tak príležitosť ďalším mladým športovcom rozvíjať ich talent. Tento komplex by sa 
mal stať po jeho dobudovaní veľmi príjemným prostredím na adekvátnej úrovni pre organizáciu 
rôznych podujatí a strávenie času firiem, rodín i jednotlivcov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. 
Meno tohto výnimočného človeka je zárukou kvality ako i zabezpečenie dostatočnej publicity.  

© HOSS CORP 
Žiadna časť z tohto materiálu nesmie byť ďalej použitá, uchovávaná v informačných médiách, 

kopírovaná, publikovaná, šírená faxom a inými komunikačnými prostriedkami bez 
predchádzajúceho súhlasu HOSS CORP, a.s. 

 



HOSS Sport Center - GOLF 
 
Ponúkame možnosť absolvovania kurzu tzv. Zelenej karty oprávňujúcej ku hre na golfových 
ihriskách v spolupráci s Golfovým klubom v Rajci a pod vedením ich trénera v mesiacoch marec – 
november každý pondelok tréner k dispozícii na 8 hod. – 10,00 – 19,00 (hodinová pauza – obed 
12,30 – 13,30): 
  
 
cena kurzu zelenej karty pre 4 osoby / 600 Eur – Trencin 8 hod., v Rajci 4 hod. 
cena prípravy na ZK pre 3 osoby / 550 Eur  
cena prípravy na ZK pre 2 osoby / 500 Eur  
 
cena 50 min. individuálnej lekcie pre golfistov – 40 Eur 
 
 

© HOSS CORP 
Žiadna časť z tohto materiálu nesmie byť ďalej použitá, uchovávaná v informačných médiách, 

kopírovaná, publikovaná, šírená faxom a inými komunikačnými prostriedkami bez 
predchádzajúceho súhlasu HOSS CORP, a.s. 

 



 
HOSS Sport Center - TENIS 
 
Ponúkame možnosť absolvovania tenisových kurzov a lekcií v individuálnych časoch po dohode s 
našim trénerom:  
  
individuálny výcvik: poplatok 1 tréningová jednotka (55 minút) je 20,- € 
skupinový výcvik 2 až 4 osoby: poplatok 1 tréningová jednotka (55 minút) je za celú skupinu 24,- € 
  
Základný tenisový výcvik : 
  
Skupinový výcvik : 
deti: 20 hodinový blok, počet max. 6 detí. Poplatok je 460.- € 
dospelí: 20 hodinový blok, počet max. 4 osoby. Poplatok 480.- € 
  
Individuálny  výcvik : 
deti: 20 hodinový blok, poplatok 400.- € 
dospelí: 20 hodinový blok, poplatok 440.- € 
 

© HOSS CORP 
Žiadna časť z tohto materiálu nesmie byť ďalej použitá, uchovávaná v informačných médiách, 

kopírovaná, publikovaná, šírená faxom a inými komunikačnými prostriedkami bez 
predchádzajúceho súhlasu HOSS CORP, a.s. 

 



HOSS Sport Center od spoločnosti HOSS CORP 
 
Ponuka prenájmu športovísk firemným partnerom (tenis/minifutbal/florbal/basketbal...): 
(dostupnosť vďaka umelým povrchom celoročne v závislosti od počasia okrem zimných mesiacov) 
 
Partner A - 2hod. týždenne  (cena 6 euro hod.) 

 252,00 € s DPH / rok 
Partner B - 3hod. týždenne  (cena 5,5 euro hod.) 

 346,50 € s DPH / rok 
Partner C - 4hod. týždenne  (cena 5 euro hod.) 

 420,00 € s DPH / rok 
Možnosť organizovania firmených turnajov v rôznych športoch.  
 
 
Partnerstvom s nami prispievate na dobru vec, kde prostredníctvom našej neziskovej organizácie HOSS Heroes môžme poskytnúť 
ZDARMA naše športoviská vo vymedzených časoch vrátane vybavenia deťom z materských a základných škôl ako i organizovať športové 
podujatia pre znevýhodnené skupiny detí! ĎAKUJEME!-) 

© HOSS CORP 
Žiadna časť z tohto materiálu nesmie byť ďalej použitá, uchovávaná v informačných médiách, 

kopírovaná, publikovaná, šírená faxom a inými komunikačnými prostriedkami bez 
predchádzajúceho súhlasu HOSS CORP, a.s. 

 



HOSS Sport Center od spoločnosti HOSS CORP 
 
Ponuka prenájmu veľkoplošných reklamných plôch: 
(plachty na plochách oplotenia jednotlivých športovísk) 
 
XXL board  (2x najväčšie plochy po dĺžke okrajových športovísk) 

 700,00 € bez DPH / rok + výroba plachty 36x2m 
Golf board  (1x najväčšia plocha na golfovom odpalisku do siete) 

 800,00 € bez DPH / rok + výroba plachty 23x3m 
XL board  (7x veľká plocha na šírku každého športoviska) 

 450,00 € bez DPH / rok + výroba plachty 18x2m 
 
(Uvádzacia cena platí pre rok 2011) 
 
Pripravujeme ďalšie plochy na mantineloch multifunkčného športoviska. 

© HOSS CORP 
Žiadna časť z tohto materiálu nesmie byť ďalej použitá, uchovávaná v informačných médiách, 

kopírovaná, publikovaná, šírená faxom a inými komunikačnými prostriedkami bez 
predchádzajúceho súhlasu HOSS CORP, a.s. 

 



HOSS CORP, a.s. a spoločenská zodpovednosť 
 
V dnešnej dobe spoločnosti a ich zamestnanci, investori a zákazníci prikladajú omnoho väčšiu dôležitosť 
podpore spoločnosti prostredníctvom filantropie a taktiež spoločenskej zodpovednosti (corporate social 
responsibility). Marián Hossa je nielen výnimočný slovenský hokejista ale i veľká osobnosť, ktorá vie na 
koho stranu sa má postaviť i v tejto oblasti. Dlhé roky je Marián podporovateľom podobných nadácii 
spájajúcich sa s jeho menom za morom a preto bolo prirodzené, že s podnikateľskými začiatkami na 
Slovensku má záujem tiež pomôcť komunitám, kde vyrastal. A aj preto ponúkne HOSS CORP časť 
športovísk HOSS Sport Center v doobedňajších hodinách okolitým materským a základným školám 
zdarma v rámci programu našej neziskovej organizácie HOSS Heroes – Klub mladých hviezd. 
 
Je absolútne prirodzené, že naša spoločnosť HOSS CORP je hlavným podporovateľom neziskovej  
organizácie Mariána a jeho brata Marcela – HOSS Heroes (Hossovy hrdinovia).  
 
HOSS Heroes má za cieľ v spolupráci s hlavnými podporovateľmi samotnými športovcami a Mariánovými 
spoločnosťami HOSS CORP a HO&PE poskytovať humanitárnu i charitatívnu činnosť ako i zlepšovať 
podmienky a komunitné vzťahy v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni 
a ďalšie aktivity.  
 
Pre viac informácii navštívte našu web stránku: www.HOSSHeroes.sk 

© HOSS CORP 
Žiadna časť z tohto materiálu nesmie byť ďalej použitá, uchovávaná v informačných médiách, 

kopírovaná, publikovaná, šírená faxom a inými komunikačnými prostriedkami bez 
predchádzajúceho súhlasu HOSS CORP, a.s. 

 



Kontakt 

HOSS CORP, a.s. 
Miroslav Kubis, MBA, Dozorná rada spoločnosti 

T +421 905 328376, E miro@hosscorp.sk 
 
 


