
Správa majetku mesta Trnava, p. o. 

prevádzka: Mestský zimný štadión 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE  

Korčuľovanie pre verejnosť v čase podľa rozvrhu tréningovej ľadovej plochy.  

 

Utorok a štvrtok    17:30 – 19:00 hod 

 

Sobota a Nedeľa    14:30 – 16:30 hod 

       17:00 – 19:00 hod 

 

Prázdniny a sviatky    14:30 – 16:30 hod 

       17:00 – 19:00 hod 

Prosím sledujte aktuálny rozpis tréningovej ľadovej plochy na stránke: 

https://www.zimnystadiontrnava.sk/rozpis-ladu/ 

 



Správa majetku mesta Trnava, p. o. 

prevádzka: Mestský zimný štadión 

CENNÍK 
verejné korčuľovanie - pre sezónu 2022/2023 

Účinnosť: 01.10.2022 
(výňatok) 

 

Verejné korčuľovanie cena Zľavnená cena٭ 

dieťa do 15r. 

dôchodca, ŤZP 

ostatní nad 15r. 

doprovod na ľade 

požičanie korčúľ 

šatňa 

brúsenie korčúľ 

3,- €/ vstup 

1,- €/ vstup 

5,- €/ vstup 

3,- €/ vstup 

4,- €/ pár 

0,50 € 

5,- €/ pár 

2,- €/ vstup 

0,70 € / vstup 

4,- €/ vstup 

2,- €/ vstup 

4,- €/ pár 

0,50 € 

5,- €/ pár 

 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: 01.10.2022         JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

                  primátor Mesta Trnava  



Správa majetku mesta Trnava, p. o. 

prevádzka: Mestský zimný štadión 
Pokyny pre návštevníkov Mestského zimného štadióna v Trnave počas verejného korčuľovania 

• Vstup na verejné korčuľovanie je povolený len s platnou vstupenkou. Vstupenku je povinný si zakúpiť aj doprovod, ktorý bude na ľade alebo 

inline ploche ako sprievodná osoba korčuliara. 

• Vstup na ľadovú a inline plochu je povolený len v korčuliach alebo v športovej obuvi (sprievodná osoba korčuliara - začiatočníka). 

• Samostatne na ľadovú a inline plochu môžu vstupovať len osoby staršie ako 6 rokov. Deti do 6 rokov majú povolený vstup len v sprievode 

osoby staršej ako 15 rokov. 

• Korčuľovanie na ľade a inline plcohe je na vlastnú zodpovednosť návštevníka, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy ani za prípadné 

poškodenie zdravia návštevníka, ktoré súvisia s nerešpektovaním a /alebo porušením akýchkoľvek pokynov prevádzkovateľa. 

• Prevádzkovateľ Mestského zimného štadióna v Trnave nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie alebo zničenie súkromného majetku, 

ktorý si návštevníci prinesú so sebou na zimný štadión. 

• Odporúčame používanie ochrannej prilby a rukavíc ako prevenciu poranení hlavy a horných končatín. 

• Na ľadovú plochu ako aj na inline plochu nie je povolený vstup osobám: 

o chorým; 

o pod vplyvom alkoholu; 

o pod vplyvom omamných a psychotropných látok. 

• V celom objekte Mestského zimného štadióna v Trnave je zákaz fajčiť.  

• Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny správy Mestského zimného štadióna (ďalej len MsZŠ) v Trnave, usporiadateľskej služby na ľade alebo 

inline ploche a ostatných pracovníkov MsZŠ. 

• Návštevníci – účastníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy z hľadiska prevádzky 

zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany, hygieny, plán civilnej ochrany a prevádzkový poriadok. 



• Návštevníci sú povinní všetky úrazy nahlásiť zodpovedným zamestnancom Mestského zimného štadióna (zodpovedný vedúci, zdravotná 

služba v priestore šatne, usporiadateľská služba na ľade, pokladník, strojník), a to bezodkladne po zistení úrazu. Lekárnička je umiestnená 

v šatni pre verejné korčuľovanie u zdravotnej služby.  

• Pri verejnom korčuľovaní je možné na ľadovej ako aj inline ploche korčuľovať len v ohlásenom smere jazdy, primeranou rýchlosťou a 

neohrozovať nevhodným správaním ostatných návštevníkov verejného korčuľovania. 

• Pri korčuľovaní na ľadovej ako aj inline ploche je zakázané: 

o korčuľovať v skupinách, v protismere a neprimerane rýchlo; 

o naháňať sa; 

o podrážať ostatných korčuľujúcich; 

o sedieť na mantineli; 

o konzumovať jedlo a pitie na ľadovej alebo inline ploche; 

o hádzať akékoľvek predmety na ľadovú či inline plochu; 

o organizovať tréning hokejistov, krasokorčuliarov a rýchlokorčuliarov; 

o vstupovať na ľadovú alebo inline plochu bez športovej obuvi; 

o používať hokejku, puk alebo loptičku; 

o znečisťovať ľadovú alebo inline plochu; 

o vstupovať na ľadovú plochu počas úpravy ľadu; 

o ohrozovať bezpečnosť ostatných návštevníkov a poškodzovať zariadenie štadióna; 

o správať sa agresívne voči okoliu, používať nevhodné až vulgárne vyjadrovanie. 

• Prevádzkovateľ Mestského zimného štadióna v Trnave je povinný vykázať z objektu zimného štadióna takých športovcov a návštevníkov, ktorí 

napriek upozorneniu nedodržujú disciplínu a prevádzkový poriadok. 

 

V Trnave, 03.10.2022 

Ing. Lenka Klimentová, PhD., riaditeľka SMMT, p. o. 



Správa majetku mesta Trnava, p. o. 

prevádzka: Mestský zimný štadión 

 

Dôležité telefónne čísla: 
 

Stála služba - vrátnica MZŠ    0917/922 241 

 

Integrovaný záchranný systém   112 

Hasičská služba         150 

Rýchla zdravotnícka pomoc    155 

Polícia           158 

Mestská Polícia        159 


