
 

1, Ako sa stať členom Všk Ekonóm? 

Príďte sa zaregistrovať a prineste so sebou 2 fotky a 25€. Zápis je možný v miestnosti 

D4.18 v dňoch od pondelka do štvrtka podľa rozpisu: 

Pondelok  9.00 -13.00 

Utorok  9.00 -13.00 

Streda  9.00 -13.00 

Štvrtok  9.00 -13.00 

 

2, Ktoré aktivity a v akom rozsahu môžete využívať? 

Registráciou v klube Všk Ekonóm máte nárok na: 

 15 vstupov do fitka ( aerobik,  posilovňa) 

 na plávanie 

 na bedminton 

 na regeneráciu 2 až 3 vstupov za semester (nepoužité vstupy je nutné vrátiť do 

Všk Ekonóm, aby sme mohli zaručiť ich vyčerpanie v ďalších týždňoch) 

 neobmedzené vstupy do Školičky do posilovne v hodinách podľa programu 

 splavy domácich a zahraničných riek podľa ponuky 

 

3, Do kedy môžete využívať jednotlivé športové aktivity? 

 plávanie, bedminton, regeneráciu počas celého semestra 

 vstupy do fitka ( aerobik,  posilovňa) do konca skúškového  

(ZS – do začiatku februára/ LS – do konca júna) 

 

 

 

 

4, Kedy sa rozdávajú lístky na regeneráciu a na bedminton? 

- každú stredu od 12.30 do 13.00 

- v počte 1+1 

 

5, V ktorých priestoroch sa uskutočnia športové aktivity? 

 Školička – areál EU 

 Fit Štýl – Šustekova 9 

Na AEROBIC sa treba vždy telefonicky nahlásiť na tel. číslo: 0905 890 225 alebo 

osobne dopredu dohodnúť.  

 Squash centrum Pionerska – Legerskeho č. 3 

 Plaváreň Pasienky – Junácka 4 

 Slavia Agrofert – Májová 21 

 Body Energy Club – Einsteinova 7 

 

6, Ako postupovať, keď ste už využili všetky vstupy do fitka (posilovňa, aerobik)? 

Máte možnosť zakúpiť si ďalší preukaz, alebo vstupy jednotlivo v ľubovoľnom počte za 

1,80€/vstup. 

 

7,  Môžu sa registrovať len študenti z EU?  

Nie, sú vítaní aj študenti, aj absolventi iných vysokých škôl. 

 

8, Ako s nami spojiť? 

Na Facebooku máme stránku: Všk Ekonóm 

email: vskekonom@gmail.com ; vskekonom@euba.sk 

tel. číslo: 0903 449 895 
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