
Škola, miesto konania: Rusovce – MŠ 

Kurz: BENIdance - Piškótky, BENITIM 

 

Jedinenčný tanečný program, v ktorom dieťa trénuje niekoľko 

tanečných štýlov, aby ich spoznalo a vedelo si vybrať ten, ktorý ho najviac baví. Súčasne rodičia 

obdržia na záver školského roka posudok, ktorý tanec je pre dieťa najvhodnejší. Trénujeme: 

MODERNÝ TANEC * LATINO * HIP HOP *  KLASIKA * ĽUDOVKY * SCÉNICKÝ TANEC/ SHOW dance 

* GYMNASTIKA * RYTMIKA * TANEČNÁ IMPROVIZÁCIA 

Veková kategória: 3 - 6 r. 

Frekvencia tréningov: 2x týždenne 

Tréningy: pondelok a streda o 15:45 a 16:45 

Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk/kurzy/all-dance-piskotky/  

 

Kontakt:  

BENITIM – BENI klub, o. z., Prešovská 38/B, Bratislava, benitimpredeti@gmail.com, 0940 825 532, www.benitim.sk 

 

 

 

 

http://www.benitim.sk/


Škola, miesto konania: Rusovce - ZŠ Vývojová 

Kurz: Florbal, BENITIM 

 

Celoročný zážitkový kurz florbalu je vhodný pre deti od 6 do 12 

rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou. 

Veková kategória: 6 - 12 r. 

Frekvencia tréningov: 2x týždenne 

Tréningy: pondelok o 16:00 a piatok o 14:45 

Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk/kurzy/florbal-pre-deti/  

 

Kontakt:  

BENITIM – BENI klub, o. z., Prešovská 38/B, Bratislava, benitimpredeti@gmail.com, 0940 825 532, www.benitim.sk 

 

 

 

 

http://www.benitim.sk/


Škola, miesto konania: Rusovce - ZŠ Vývojová 

Kurz: Parkour, BENITIM 

 

Parkour kombinuje prvky atletiky a gymnastiky. Parkour 

ovplyvňuje myslenie a cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky. Tento 

šport je mimoriadne príťažlivý najmä pre teenagerov, preto tento kurz môže byť vstupnou 

bránou k športu aj pre tie deti, ktoré doteraz nešportovali. 

Veková kategória: 9 – 15 r. 

Frekvencia tréningov: 2x týždenne 

Tréningy: streda a piatok o 16:00 

Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk/kurzy/parkour/  

 

Kontakt:  

BENITIM – BENI klub, o. z., Prešovská 38/B, Bratislava, benitimpredeti@gmail.com, 0940 825 532, www.benitim.sk 

 

 

 

 

http://www.benitim.sk/


Škola, miesto konania: Rusovce - ZŠ Vývojová 

Kurz: ŠPORTmaniak, BENITIM 

 

Jedinečný zážitkový športový program, v ktorom deti pod 

vedením profi-trénerov trénujú počas roka 12 športov. To im umožní vybrať šport, ktorý im je 

najbližší a najprirodzenejší. V kurze sa deti delia na skupiny podľa veku a skúseností so športom. 

Trénované športy: GYMNASTIKA, ATLETIKA, KIN BALL, KARATE/ JUDO, CROSSFIT, FRISBEE, 

FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ, POHYBOVÉ HRY 

Veková kategória: 6 - 10 r. 

Frekvencia tréningov: 2x týždenne 

Tréningy: pondelok a streda o 15:00 

Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/  

 

Kontakt:  

BENITIM – BENI klub, o. z., Prešovská 38/B, Bratislava, benitimpredeti@gmail.com, 0940 825 532, www.benitim.sk 

 

 

 

 

http://www.benitim.sk/


Škola, miesto konania: Rusovce - ZŠ Vývojová 

Kurz: ŠPORTmaniak - Gumkáči, BENITIM 

 

Celoročný program športovania pre deti škôlkarskeho veku. 

Niekoľko ročná skúsenosť so škôlkarmi nás priviedla k optimálnej skladbe tréningov pre túto 

vekovú skupinu. Škôlkari potrebujú dynamiku, časté zmeny aktivít, zábavné cvičenia, pestré 

pomôcky a dobrého láskavého trénera. Najdloležitejší je rovnomerný vývoj celého tela, preto s 

nimi trénujeme rôzne športy: GYMNASTIKA, ATLETIKA, LOPTOVÉ a POHYBOVÉ HRY + prípravné 

cvičenia pre KIN BALL, KARATE/JUDO, TENIS, FLORBAL, FUTBAL. Striedaním športov udržujeme 

záujem dieťaťa, dieťa neunavíme jednotvárnosťou jedného športu a jedného trénera. 

Veková kategória: 3 - 6 r. 

Frekvencia tréningov: 2x týždenne 

Tréningy: pondelok a streda o 17:00 

Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak-gumkaci/  

 

Kontakt:  

BENITIM – BENI klub, o. z., Prešovská 38/B, Bratislava, benitimpredeti@gmail.com, 0940 825 532, www.benitim.sk 

 

 

 

 

 

http://www.benitim.sk/

