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CENNÍK č. 01-2023 / C 

ZA UŽÍVANIE CURLINGOVÝCH DRÁH, ŠATNÍ  

ZIMNÉHO ŠTADIÓNA VLADIMÍRA DZURILLU S PLATNOSŤOU OD 01.01.2023 

 

Prevádzka Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu je počas sezóny zabezpečovaná v čase 

od 06,00 do 23,00 hod.. Počas štátnych sviatkov je prevádzka zariadenia zabezpečovaná podľa 

zvláštneho, vopred oznámeného harmonogramu, Cena za mernú jednotku účtovanú v deň štátneho 

sviatku môže byť upravená až do výšky ceny za mernú jednotku v deň pracovného voľna, zvýšenej 

až o 100%.  

S platnosťou od 01.02.2023 stanovujeme ceny za užívanie curlingových dráh, šatní Zimného 

štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava tak ako sú uvedené v ďalšom texte tohto do-

kumentu (strana 2). 

 

 

 

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 organizáciu turnaja, viacdňové komerčné 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.. 

Objednávku na odohratie stretnutí resp. turnajov v zmysle tohto cenníka je potrebné zaslať 

minimálne 1 týždeň pred konaním podujatia na mail info[at]rskruzinov.sk. Objednávka musí obsa-

hovať kompletné fakturačné údaje žiadateľa. Po obdržaní objednávky bude žiadateľovi vystavená 

zálohová faktúra a po jej uhradení v prospech RŠK, p. o. bude možné uskutočniť objednané podujatie. 



účel termín merná jednotka Cena

pracovný deň v čase   06,00 - 14,00 hod 1 dráha / hodina 30,00 €

pracovný deň v čase   14,00 - 22,00 hod 1 dráha / hodina 40,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovného voľna v čase  06,00 - 22,00 hod 1 dráha / hodina 40,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 14,00 hod 2 dráhy / poldeň 500,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  14,00 - 22,00 hod 2 dráhy / poldeň 500,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 22,00 hod 2 dráhy / deň 1 000,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 14,00 hod 2 dráhy / poldeň 600,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  14,00 - 22,00 hod 2 dráhy / poldeň 600,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 22,00 hod 2 dráhy / deň 1 200,00 €

účel termín merná jednotka Cena

pracovný deň v čase   06,00 - 14,00 hod 1 dráha / hodina 35,00 €

pracovný deň v čase   14,00 - 22,00 hod 1 dráha / hodina 45,00 €

sobota, nedeľa, deň pracovného voľna v čase  06,00 - 22,00 hod 1 dráha / hodina 45,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 14,00 hod 2 dráhy / poldeň 550,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  14,00 - 22,00 hod 2 dráhy / poldeň 550,00 €

každý deň v týždni bez výnimky v čase  06,00 - 22,00 hod 2 dráhy / deň 1 100,00 €

účel termín merná jednotka Cena

účel termín merná jednotka Cena

Organizovaná športová príprava (školy všetkých stupňov) pracovný deň v čase  06,00 - 14,00 hod 1 dráha / hodina 10,00 €

účel termín merná jednotka Cena

Reklamné účely a iná nešportová komerčná činnosť Zmluva s promotérom akcie na požadované priestory a čas deň 1 500,00 €

Turnaje alebo stretnutia amatérskych skupín, slovenských aj zahraničných

Prenájom dráh na športovú činnosť pre iné záujmové skupiny:

Amatéri -  jednotlivci, slovenskí aj zahraniční

Prenájom dráhy na komerčnú činnosť:

CURLINGOVÁ HALA
Prenájom dráh pre oddiely a kluby, resp. ich členov, patriace pod jurisdikciu SCZ, SPV, SZTPS

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

Káždé  podujatie pretekárok a pretekárov v curlingu bez výnimky veku, len 
slovenskí účastníci (liga, turnaj)

Káždé  podujatie pretekárok a pretekárov v curlingu bez výnimky veku, aj 
zahraniční účastníci (liga, turnaj)

každý deň v týždni bez výnimky v čase  14,00 - 22,00 hod 1 dráha / hodina 150,00 €
Firemné akcie, skupinové akcie (slovenskí aj zahraniční účastníci), vrátane 
inštruktora a zapožičania materiálu

Prenájom dráh na športovú činnosť pre školy:

Prenájom plochy ihriska bez ľadovej plochy na komerčnú činnosť:
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