
RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 
príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 36066257, DIČ: 2021493408 

Bližšie informácie nájdete na www.rskruzinov.sk  
Email: andrej.pustay@rskruzinov.sk,  

Tel.: +421 908 730 425 

 

INFORMÁCIE O 

ŠKÔLKE KORČUĽOVANIA 
 

MIESTO:  Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava 

 

TURNUS:  09.11., 11.11., 16.11., 18.11., 23.11., 25.10., 30.11., 02.12.2021 

8 výukových hodín (1 výuková hod. = 45 minút) 

 

DEŇ A ČAS: Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod. 

 

POPLATOK: 20 EUR  

 (Cena zahŕňa dopravu, licencovaných trénerov, šatne a ľadovú plochu, diplom o 

absolvovaní a sladkosť) 

  

PODMIENKY ÚČASTI: 

• Vek 5-6 rokov (predškoláci),  

• uhradenie účastníckeho poplatku,  

• vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, 

Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škôlke korčuľovania), 

• vlastné nabrúsené korčule, prilba, čiapka,  

• nepromokavé teplé oblečenie a rukavice, 

 

ÚHRADA POPLATKU:  

• bezhotovostne na IBAN: SK02 1100 0000 0026 6570 4028 

• Suma: 20 EUR 

• Variabilný symbol: 200121 

• Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa – názov materskej školy 

 

UPOZORNENIA: Poplatok za neabsolvované hodiny, ani v prípade ochorenia dieťaťa či iných 

osobných dôvodov, RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (RŠK, p. o.) nebude 

vracať!!! Poplatok slúži na zaplatenie nevyhnutných nákladov (mzdy trénerov, 

doprava a administratíva). Poplatok rodičov je minimálny a to z dôvodu, že na 

nákladoch sa z väčšej časti podieľa RŠK, p. o. s podporou MČ Bratislava-Ružinov. 

 

V prípade, že sa niektorá zúčastnená materská škola dostane do nútenej karantény, 

bude po skončení karantény pokračovať v Škôlke korčuľovania ďalej do jeho 

naplnenia. V takomto prípade si RŠK, p. o. vyhradzuje právo na zmenu 

propozícií (posúvať a meniť začiatky jednotlivých výukových hodín), o ktorých 

bude materská škola informovaná vopred. 

 

 RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci (mobil, šperky a pod.) detí. 

 

 Z dôvodu epidemiologickej situácie bude vstup rodičom a verejnosti do 

priestorov zimného štadióna ZAKÁZANÝ! 

http://www.rskruzinov.sk/
mailto:andrej.pustay@rskruzinov.sk

