
Organizácia korčuľovania pre materské a základné školy v sezóne 2018/2019 

 

Vážené riaditeľky, vážení riaditelia materských a základných škôl, 

 

v sezóne 2018/2019 sa zmenil prevádzkovateľ objektu Mestský zimný štadión v Trnave. Od 01.júla 2018 

sa novým správcom stala Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 

V snahe zefektívniť a zlepšiť organizáciu korčuľovania pre žiakov materských a základných škôl sme 

upravili doterajší systém, a to nasledovne: 

- korčuľovanie pre MŠ a ZŠ bude každý školský deň na tréningovej ploche od 09:30 do 12:30hod; 

- cena za jednu osobu na ľade v rátane poistného je podľa platného a schváleného cenníka 0,20€ 

(cenník je k dispozícii na stránke http://sprava.trnava.sk/portfolio/mestsky-zimny-stadion/); 

- celkový čas je rozdelený do troch samostatných blokov, každý blok v trvaní 1hodiny; 

- jeden blok bude k dispozícii dvom prípadne trom subjektom (každý subjekt na polovičke alebo 

tretine ľadu – podľa počtu prihlásených účastníkov). 

Prosím všetkých riaditeľov ZŠ a MŠ, aby si záväzne nahlásili/ objednali ľadovú plochu s uvedením 

termínu začatia  a ukončenia „výcviku“ a s približným počtom detí na ľade, a to do 15.10.2018 na 

adresu zimnystadion@skasz.trnava.sk. 

Týmto zabezpečíme pre jednotlivých účastníkov dostatočný priestor na ľadovej ploche, vyhneme sa 

pre/poddimenzovaniu ľadovej plochy a zároveň zvýšime bezpečnosť našich školákov i učiteľov a 

sprievodu na ľade. 

 

Ďakujem za pochopenie a teším sa na úspešnú spoluprácu v sezóne 2018/2019! 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

 

Príloha: vzor prihlasovania  

 

Mrg. Peter Pčolka, PhD. 
poverný vedením MsZŠ  

SKaŠZ  

mesta Trnava 

mailto:zimnystadion@skasz.trnava.sk


Príloha: vzor prihlasovania 

 

Rezervácia ľadovej plochy pre žiakov MŠ a ZŠ – Mestský zimný štadión v Trnave, sezóna 2018/2019: 

 

Názov školy: ........................................................................................................................................ 

Kontaktná osoba: ........................................................... 

Kontakt – email: ............................................................ 

tel. číslo: ............................................................ 

Predpokladaný počet účastníkov na ľade: ....................................................... 

Termín korčuľovania – deň*: .............................................. 

Blok – hodina korčuľovania**: .............................................. 

Trvanie/ rezervácia od-do: .............................................. 

 

 

Deň  
(vyberte: Pondelok až Piatok) 

Blok 
(vyberte 1 až 3)  

Trvanie od – do 
(uveďte dátumy) 

Počet účastníkov 
(uveďte počet) 

    

    

  

 

 

 

 

vysvetlivky:  

* možnosť výberu jedného alebo viacerých dní od pondelka do piatka 

**  možnosť výberu z troch blokov: 1 = 09:30-10:30hod 

     2 = 10:30-11:30hod 

     3 = 11:30-12:30hod 

Ľadová plocha bude v rámci jedného bloku rozdelená na dve prípadne tri časti, kde v každej časti bude 

jeden subjekt – škola, a to podľa počtu prihlásených detí.  

V jeden deň a na jeden blok prijímame dve prípadne tri rezervácie. 


