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CENNÍK č. 12/2019 ZA UŽÍVANIE, PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV a SLUŽBY 
ZIMNÉHO ŠTADIÓNA VLADIMÍRA DZURILLU 

S PLATNOSŤOU OD 15.11.2019 

Prevádzka Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu je zabezpečovaná v pracovných dňoch, v 
sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného voľna v čase od 06,00 do 23,00 hod. Počas štátnych sviatkov 
je prevádzka zariadenia zabezpečovaná podľa zvláštneho, vopred oznámeného harmonogramu, v 
cene za mernú jednotku účtovanú v deň pracovného voľna, zvýšenú až do 100%.  

S platnosťou od 15.11.2019 stanovujeme ceny za užívanie, prenájom nebytových priestorov a 
služby  Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava tak ako sú uvedené v ďalšom 
texte tohto dokumentu (strany 2 – 4). 

 

 

 

 

Poznámky: 

Zmluvy o užívaní, nájme a prenájme nebytových priestorov budú uzatvorené v zmysle ust. § 3 
a nasl. zákona č. 16/1990 Zb. a následne o nájme a podnájme nebytových priestorov. Nájomné za 
predmet nájmu môže byť, ak ide o nájom skladu, V.I.P. priestoru, organizáciu turnaja, viacdňové ko-
merčné podujatie, stanovené v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov aj dohodou zmluvných strán. Takto stanovená cena musí však pokrývať všetky náklady 
vynaložené RŠK, p. o.. 

Cenník č. 12/2019 sa nedotýka zmlúv o užívaní, nájme a prenájme nebytových priestorov 
a potvrdení o objednaní ľadovej plochy podpísaných do 14.11.2019 vrátane. 



účel termín merná jednotka Cena

Organizovaná športová príprava hráčok alebo hráčov do 10 rokov
pracovny deň, sobota, nedeľa, deň pracovnehodo voľna v čase  06,00 - 
20,00 hod

hodina 80,00 €

Organizovaná športová príprava hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 14,00 hod hodina 80,00 €

od 10 do 20 rokov pracovný deň v čase  14,00 - 23,00 hod hodina 110,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 110,00 €

Organizovaná športová príprava hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 14,00 hod hodina 90,00 €

nad 20 rokov pracovný deňv čase  14,00 - 23,00 hod hodina 130,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnehodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 130,00 €

Organizovaná športová príprava hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 14,00 hod hodina 80,00 €

od 15 do 20 rokov, (reprezentačne družstva) pracovný deňv čase  14,00 - 23,00 hod hodina 110,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnehodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 110,00 €

Každé stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 20,00 hod stretnutie 100,00 €

do 10 rokov (minihokej) sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 20,00 hod stretnutie 100,00 €

Každé stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 20,00 hod stretnutie 250,00 €

od 10 do 15 rokov sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 20,00 hod stretnutie 250,00 €

Každé stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 350,00 €

od 15 do 20 rokov sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 350,00 €

Nesúťažné stretnutie  družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 500,00 €

nad 20 rokov v rámci SR sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 500,00 €

Súťažné stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 200,00 €

do 20 rokov v najvyššej súťaži v rámci SR sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 200,00 €

Súťažné stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 500,00 €

nad 20 rokov v najvyššej súťaži v rámci SR sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 500,00 €

Súťažné stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 800,00 €

do 20 rokov v 2. najvyššej súťaži v rámci SR sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 800,00 €

Súťažné stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 000,00 €

nad 20 rokov v 2. najvyššej súťaži v rámci SR sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 000,00 €

Medzi (-štátne, -národné) stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 200,00 €

do 20 rokov sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 200,00 €

Medzi (-štátne, -národné) stretnutie družstva hráčok alebo hráčov pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 500,00 €

nad 20 rokov sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 1 500,00 €

účel termín merná jednotka Cena

pracovný deň v čase  06,00 - 14,00 hod hodina 70,00 €

pracovný deň v čase  14,00 - 23,00 hod hodina 100,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 100,00 €

pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 130,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 130,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 23,00 hod deň 1 200,00 €

pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 150,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 150,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 23,00 hod deň 1 500,00 €

účel termín merná jednotka Cena

pracovný deň v čase  06,00 - 14,00 hod hodina 70,00 €

pracovný deň v čase  14,00 - 23,00 hod hodina 100,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 100,00 €

Každé školské stretnutie žiakov základných škôl každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 20,00 hod stretnutie 100,00 €

Každé školské stretnutie žiakov stredných škôl každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 22,00 hod stretnutie 150,00 €

Každé stretnutie študentov vysokých škôl každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 400,00 €

Platby za stretnutie zahŕňajúce - ľadová plocha, šatňa hosti, šatňa rozhodcov, ošetrovňa, časomiera, hľadisko s príslušenstvom, osvetlenie na stretnutie

Prenájom ľadovej plochy pre hokejové oddiely a kluby patriace pod jurisdikciu Slovenského zväzu ľadoveho hokeja:

Športová priprava detí, žiakov a študentov

Organizovaná športová príprava aktívnych pretekárok a pretekárov v 
krasokorčuľovaní bez výnimky veku

Káždé  podujatie pretekárok a pretekárov v krasokorčuľovaní bez 
výnimky veku (len slovenský účastníci)

Káždé  podujatie pretekárok a pretekárov v krasokorčuľovaní bez 
výnimky veku (aj zahraničný účastníci)

Prenájom ľadovej plochy pre školy [materské, základné, stredné, vysoké):

Prenájom ľadovej plochy pre oddiely a kluby, resp. ich členov, patriace pod jurisdikciu slovenského zväzu krasokorčuľovania:



účel termín merná jednotka Cena

pracovný deň so začiatkom v čase  06,00 - 14,00 hod hodina 90,00 €

pracovný deň so začiatkom v čase  14,00 - 21,00 hod hodina 150,00 €

pracovný deň so začiatkom v čase  21,00 - 22,00 hod hodina 135,00 €

pracovný deň so začiatkom v čase  22,00 - 24,00 hod hodina 100,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 21,00 hod hodina 150,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  21,00 - 22,00 hod hodina 135,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  22,00 - 24,00 hod hodina 100,00 €

Každé stretnutie družstva hráčov pod jurisdikciou pracovný deň v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 100,00 €

Ružinovskej amatérskej hokejovej ligy (RAHL) sobota, nedeľa, deň pracovnéhodo voľna v čase  06,00 - 23,00 hod stretnutie 100,00 €

účel termín merná jednotka Cena

Exibície, ľadová revue, reklamné účely Zmluva s promotérom akcie na poža-vané priestory a čas deň 5 000,00 €

účel termín merná jednotka Cena

každý deň v týždni bez výnimky v čase  09,00 - 19,00 hod hodina 50,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase
 06,00 - 09,00 a  19,00 - 23,00 hod

každý deň v týždni bez výnimky v čase  09,00 - 19,00 hod hodina 60,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase
 06,00 - 09,00 a  19,00 - 23,00 hod

účel termín merná jednotka Cena
Reklamné účely a iná nešportová komerčná činnosť Zmluva s promotérom akcie na poža-vané priestory a čas deň 3 000,00 €

účel termín merná jednotka Cena

ošetrovňa každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 5,00 €

m2/deň 2,00 €

m2/mesiac 4,00 €

m2/deň 3,00 €

m2/mesiac 5,00 €

hľadisko každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 200,00 €

V.l.P. každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 200,00 €

m2/deň 3,00 €

m2/mesiac 5,00 €

časomiera každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 23,00 hod hodina 5,00 €

účel termín merná jednotka Cena

Organizovaná športová príprava v curlingu každý deň v týždni bez výnimky mesiac 4 000,00 €

Prenájom ľadovej plochy na komerčnú činnosť:

Prenájom plochy ihriska bez ľadovej plochy na športovú činnosť:

Prenájom ľadovej plochy na športovú činnosť pre iné záujmové skupiny:

amatérske skupiny, jednotlivci 

Samostatný prenájom priestorov zimného štadióna:

lné záujmové skupiny

Organizovaná športová príprava (školy, kluby, oddiely)
hodina 70,00 €

hodina 80,00 €

Prenájom plochy ihriska bez ľadovej plochy na komerčnú činnosť:

Prenájom curlingovej haly:

c) v prípade podania písomnej objednávky na prenájom skladu na celé obdobie prevádzky Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v danej sezóne (dlhodobý prenájom), je  žiadateľovi poskytnutá 
zľava 5% z celkovej výslednej ceny za prenájom skladu. Sklad je nájomca povinný opustiť a vyprázdniť najneskôr do 7 dní po dátume ukončenia prevádzky Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu.

a) v prípade podania písomnej objednávky na užívanie ľadovej plochy na celé obdobie prevádzky Zimného štadióna Vladimira Dzurillu v danej sezóne (dlhodobé užívanie) v roz-sahu najmenej 1
hod týždenne, je žiadateľovi, v prípade pravidelného uhrádzania zálohových faktúr, poskytnutá zľava 5% z celkovej výslednej ceny za užívanie ľadovej plochy. V prípade požiadavky na užívanie
ľadovej plochy v uvedenom období v rozsahu najmenej 5 hodín týždenne (kluby krasokorčuľovania a ľadového hokeja) je možné poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej výslednej ceny za
užívanie ľadovej plochy.

b) užívateeľ s dlhodobým užívaním ľadovej plochy v ukončenej sezóne má prednostné právo na opätovn dlhodobé užívanie ľadovej plochy aj v nasledujúcej sezóne. Svoj záujem o takéto užívanie 
musí prejaviť podaním písomnej objednávky najneskor do 30.06. aktuálneho kalendárneho roka. Ak záujemca neprejaví svoj záujem do uvedeneho termínu stráca toto prednostné právo.

kancelárske priestory každý deň v týždni bez výnimky

sklad do 10 m2 každý deň v týždni bez výnimky

šatňa každý deň v týždni bez výnimky



a) fakturačné údaje organizátora podujatia

b) kontaktnú osobu s telefonickým a e-mailovým kontaktom pre korešpondenciu 

c) dátum a čas konania podujatia

d) vekovú kategóriu účastníkov podujatia

e) počet zúčastnených družstiev

f) počet plánovaných stretnutí, vrátane ich rozpisu

g) požiadavku na spôsob úpravy ľadovej plochypočas podujatia

h) požiadavku na obsadenosť šatní vrátane časového harmonogramu ich obsadzovania resp. uvoľňovania

i) pripadné ďalšie požiadavky

Prenájom priestorov pri organizácii turnaja (ľadova plocha, šatne, šatňa rozhodcov, ošetrovňa, časomiera, hľadisko s prislušenstvom, ...):
Pri organizácii  turnaja  v ľadovom  hokeji  všetkých vekových  kategórií  je potrebné najneskôr 60 dní pred konanim  turnaja predložiť  vedúcemu  zimného 
štadióna pisomnu objednávku, ktorá musi obsahovať:

Vedúci zimného štadióna najneskôr do 3 dní od obdržania písomnej objednávky zašle organizátorovi turnaja e-mailom kompletnú cenovú kalkuláciu podujatia. Táto cenová kalkulácia nemusí
byť vytvorená ako súčet čiastkových kalkulácií v zmysle položiek uvedených vyššie v cenníku. Musí byť však vytvorená tak, aby zohľadňovala všetky náklady RŠK, p. o. na zabezpečenie
takéhoto podujatia. Po prijati cenovej ponuky organizátorom podujatia, vyhotoví RŠK,p. o. faktúru, ktorú organizátor podujatia uhradí ešte pred začiatkom podujatia.

Organizátor podujatia zodpovedá v zmysle zákona za celkovú organizáciu podujatia, jeho priebeh ako aj za dodržiavanie všetkých pokynov a nariadení uvedených v Pre-vádzkovom poriadku
Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu zverejnenom na www.rskruzinov.sk a v priestoroch Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu.


	ZSVDZ - cennik za prenajmy cislo 12-2019, od 15_11_2019, strana 1.pdf (p.1)
	ZSVDZ - cennik za prenajmy cislo 12-2019, od 15_11_2019, strany 2-3.pdf (p.2-3)
	ZSVDZ - cennik za prenajmy cislo 12-2019, od 15_11_2019, strana 4.pdf (p.4)

