
C E N N Í K   

Mestský zimný štadión 
pre organizáciu Mestský zimný štadión, p. o., Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava 

Ceny v cenníku sú určené bez DPH. DPH bude uplatňovaná v súlade s platnou legislatívou. 
 

Športové kluby 
Časť objektu Kategória  Cena  

Hlavná ľadová plocha  
 

Tréningová ľadová 
plocha 

 

Inline plocha 

Športové kluby - s pridelenou dotáciou Podľa rozhodnutia o pridelení dotácie hodín 
ľadovej a inline plochy 

 
Ostatné športové kluby 

Podľa cenníka uvedeného v časti:  
„Ostatní – komerčné užívanie ľadovej plochy a 
inline plochy“ 

 

Korčuľovanie pre školy a verejné korčuľovanie 

Časť objektu Kategória  Cena  

 
Tréningová ľadová 

plocha 
 
 
 
 

(v prípade potreby 
hlavná plocha) 

Korčuľovanie pre školy 
(09:30 – 12:30hod) 

- materské a základné školy na území 
mesta Trnava 

- ostatné materské a základné školy 

V cene korčuľovania pre školy je zahrnuté 
poistné vo výške 0,05 €/ osoba. 

0,50 €/ osoba; po 12:30hod 1,- €/ osoba 
 
2,00 €/ osoba; po 12:30hod 4,- €/ osoba 

Verejné korčuľovanie 
 
 
dieťa do 15r.                      
dôchodca, ZŤP                  
ostatní nad 15r.                 
doprovod na ľade              
požičanie korčúľ                
šatňa/ šatňová skrinka      
brúsenie korčúľ                  

V cene verejného korčuľovania je zahrnuté 
poistné vo výške 0,05 €/ osoba. 

cena Zľavnená cena٭ 

2,00 €/ vstup 
0,70 €/ vstup 
4,00 €/ vstup 
2,00 €/ vstup 
3,00 €/ pár 
0,50 € 
4,00 €/ pár 

1,50 €/ vstup 
0,50 € / vstup 
3,00 €/ vstup 
1,50 €/ vstup 
3,00 €/ pár 
0,50 € 
4,00 €/ pár 

 

Kultúrne a spoločenské podujatia – prenájom priestorov 
Časť objektu Kultúrne a spoločenské 

podujatia  
 

Cena 

Hlavná ľadová plocha 
 + šatne a priestory potrebné na 

podujatie 

- organizátor mesto Trnava 
- ostatní organizátori 
- prenájom nad 10 hod.  
(predstavenia, prezentácie...) 

10,- €/ hodina 
20,- €/ hodina 
2 000,- €/ deň  

(od 6:00 hod. do 23:00 hod.) + energie a služby 

Tréningová ľadová plocha        
+ šatne a priestory potrebné na 

podujatie 

- organizátor mesto Trnava 
- ostatní organizátori 
- prenájom nad 10 hod.  
(predstavenia, prezentácie...) 

7,- €/ hodinu 
15,- €/ hodina 
1 500,- €/ deň  

(od 6:00 hod. do 23:00 hod.) + energie a služby 

Spoločenská miestnosť – VIP, 
šatňa, ostatné priestory 

 
Kultúrne a spoločenské podujatia 

 
dohodou 

 

Ostatní – komerčné užívanie ľadovej plochy a inline plochy  
Časť objektu Časová špecifikácia  Cena 

Hlavná ľadová plocha  
(pondelok až piatok) 

06:00 – 20:00 hod. 120,- €/ hod. 

20:00 – 21:15 hod.     160,- €/ 75min. 

21:30 – 22:45 hod.     140,- €/ 75min. 

 
Hlavná ľadová plocha  

(sobota, nedeľa) 

06:00 – 19:00 hod. 120,- €/ hod. 

19:00 – 21:30 hod. 130,- €/ hod. 

21:30 – 22:30 hod. 120,- €/ hod. 

 
Tréningová ľadová plocha  

(pondelok až nedeľa) 

06:00 – 19:30 hod. 120,- €/ hod. 

19:30 – 20:30 hod. 130,- €/ hod. 

20:45 – 21:45 hod. 120,- €/ hod. 

22:00 – 23:00 hod. 100,- €/ hod. 

Inline plocha (Po – Ne) 06:00 – 22:30 hod.   70,- €/ hod. 

každých 5 min. nad rámec rozvrhu užívania 06:00 – 23:00 hod. 10,- € 

Pomerná časť ľadovej plochy 06:00 – 23:00 hod. pomerná časť ceny daného bloku 
  .Osoba, ktorá má trvalý pobyt v Trnave môže využiť zvýhodnenú cenu vstupného ٭ 

Podmienkou zvýhodnenej ceny vstupného je hodnoverné preukázanie trvalého pobytu: 
- osoby staršie ako 15 rokov dokladom s fotografiou a údajom o trvalom pobyte, 
- osoby mladšie ako 15 rokov ústnym čestným vyhlásením. 
Údaje slúžia len pre potreby udelenia zvýhodneného vstupného, pričom  
sa nebudú žiadnym spôsobom zaznamenávať a ani iným spôsobom spracovávať. 

V Trnave, dňa:                     JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
Účinnosť: od 08.06.2020          primátor Mesta Trnava  


