Organizácia korčuľovania pre materské a základné školy v sezóne 2021/2022
Vážené riaditeľky, vážení riaditelia materských a základných škôl,

v sezóne 2021/2022 by sme radi nadviazali na systém korčuľovania pre školy, ktorý sme spustili
v sezóne 2019/2020. V snahe zefektívniť a zlepšiť organizáciu korčuľovania pre žiakov materských
a základných škôl bude organizácia nasledovná:
-

korčuľovanie pre MŠ a ZŠ bude každý školský deň, t. j. nie počas sviatkov a školských
prázdnin, na tréningovej ploche od 09:30 do 12:30hod;

-

cena za jednu osobu na ľade je podľa platného a schváleného cenníka (cenník je k dispozícii
na stránke https://www.zimnystadiontrnava.sk/cennik-a-ostatne-dokumenty/);

-

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 a v zmysle protiepidemiologických
nariadení ÚVZ SR). V prípade veľkého záujmu a voľnej plochy bude možné využiť aj hlavnú
ľadovú plochu.

Prosím všetky riaditeľky a riaditeľov MŠ a ZŠ, aby si záväzne nahlásili/ objednali ľadovú plochu
vyplnením formulára s uvedením termínu začatia a ukončenia korčuľovanie a s približným počtom
detí na ľade, a to do 25.10.2021 na adresu lenka.klimentova@smmt.trnava.sk.
Počas korčuľovania pre školy prevádzkovateľ korčuliarom poskytne ľadovú plochu a šatňu. V cene
nie je zahrnutý tréner na ľade, v prípade potreby si ho škola môže dohodnúť individuálne a na
vlastné náklady mimo uhradeného.
Týmto systémom organizácie korčuľovania pre školy 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 2021/2022!
S pozdravom,

Ing. Lenka Klimentová, PhD.
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Poverená výkonom funkcie riaditeľa

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky: p. Klimentová, 0917/478898
Príloha:

formulár prihlasovania/ žiadosti (zverejnený aj na webovom sídle MsZŠ Trnava

https://www.zimnystadiontrnava.sk/ v časti Korčuľovanie pre školy)

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

OBJ. číslo:

Spartakovská ulica 7239/1B, 91701 Trnava
IČO 53041984, DIČ 2121254883

zo dňa:

Formulár žiadosti o užívanie ľadovej plochy pre školy
Prevádzkovateľ:
Názov:
Sídlo:
Prevádzka:
Adresa prevádzky:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
BIC S.W.I.F.T.:
IBAN:

Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Spartakovská ulica 7239/1B, 91701 Trnava
Mestský zimný štadión
Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava
Ing. Lenka Klimentová, PhD., poverená výkonom funkcie riaditeľa
53041984
2121254883
SK 2121254883
Slovenská sporiteľňa, a. s.
GIBASKBX
SK03 0900 0000 0051 6911 6466

(fakturačné údaje žiadateľa)
Názov školy:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:

DIČ:
Tel. číslo:
Email:

Rezervácia ľadovej plochy v sezóne (vypísať dátumy od - do):
Rezervácia dňa/ dní (uviesť deň/dni od pondelka do piatka):
Rezervácia bloku/ blokov (uviesť blok/ bloky
B1 09:30-10:30hod, B2 10:30-11:30 hod, B3 11:30-12:30hod):
Počet korčuliarov / blok (určiť počet pre každý rezervovaný blok samostatne):

Upozornenie: korčuľovanie pre školy je len počas dní školského vyučovania, t. j. mimo sviatkov a
prázdnin, a to až po spustení prevádzky tréningovej ľadovej plochy, podľa aktuálneho rozpisu ľadovej
plochy a v zmysle platného cenníka MsZŠ.

Svojím podpisom čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V ................................, dňa ................................

(Meno Priezvisko)

..............................

(podpis)

...............................

