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H R A C Í     P O R I A D O K   

Športového klubu tenisu KREMNICA 

 pre sezónu 2022  
 

  

1. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 
 

1.1 Športový klub tenisu Kremnica; ul. Jula Horvátha 880/583, 967 01 Kremnica (ďalej len ŠKT 

Kremnica) je občianske združenie, ktorého stanovy sú zaregistrované na Ministerstve vnútra 

SR dňa 09.02.1994 pod číslom VVS/1-900/90-9329-1. 

1.2  Členom ŠKT Kremnica sa môže stať každá osoba vo veku nad 6 rokov, bude dodržiavať 

Stanovy ŠKT Kremnica, jej členstvo schváli výkonný výbor ŠKT Kremnica a uhradí ročný 

členský príspevok podľa bodu 2.1. Člen má právo voliť výkonný výbor ŠKT Kremnica 

a využívať zľavy člena ŠKT Kremnica. 

1.3 Tenisový areál je tvorený 5-timi antukovými dvorcami, trávnatým priestranstvom, 

klubovňou a sociálnou časťou. Tieto zariadenie môžu využívať členovia klubu a hostia, ktorí 

majú uhradené poplatky podľa bodu 2. 

1.4 Každý záujemca o hru na tenisových dvorcoch JE POVINNÝ sa nahlásiť u správcu 

tenisového areálu a rešpektovať jeho pokyny. 

1.5 Časový rozpis hrania je určený ROZVRHOM HRACÍCH HODÍN schváleným výkonným 

výborom ŠKT Kremnica. 

1.6 Základná hracia jednotka je 55 + 5 minút na úpravu dvorca po skončení hrania.  

Za ukončenie, resp. začatie doby hrania sa považuje vždy 1/2 hodina. 

1.7 Hráči sú povinní po ukončení hrania UPRAVIŤ DVOREC - zrovnať povrch dvorca 

hrabadlom a pozametať. Pred hraním upravuje dvorec správca (ak je suchý dvorec počas 

hrania, správca vyzve hráčov aby prerušili hru a dvorec im poleje). Doba na úpravu dvorca sa 

nezapočítava do hracej doby. 

1.8  Hráči a návštevníci tenisového areálu sú povinní správať sa tak, aby nerušili hráčov na 

dvorcoch, dodržiavali poriadok a čistotu. Pri nevhodnom spávaní sa hráčov je správca povinný 

hráčov upozorniť a pri nerešpektovaní jeho upozornenia MÁ PRÁVO ICH HRU UKONČIŤ. 

1.9 Hráči hrajú na tenisových dvorcoch na vlastnú zodpovednosť. ŠKT Kremnica nezodpovedá          

za ich prípadné zranenia.  
 

1.10 V TENISOVOM AREÁLI JE PRÍSNY ZÁKAZ FAJČIŤ A VODIŤ PSOV ! VÝNIMKU 

MÔŽE POVOLIŤ VÝKONNÝ VÝBOR ŠKT KREMNICA. 

1.11 Členovia ŠKT Kremnica využívajú dvorce za podmienok uvedených v bode 2.  

1.12 V prípade nepriaznivého počasia určuje spôsobilosť dvorcov na hranie správca areálu 

v spolupráci s prítomným členom výkonného výboru  ŠKT  Kremnica. V prípade 

neprítomnosti člena výkonného výboru ŠKT Kremnica určí spôsobilosť správca. 

1.13 Prideľovanie dvorcov je vo  výhradnej kompetencii správcu. 

1.14 V prípade nenastúpenia na dvorec podľa Rozvrhu hracích hodín do 10 minút ďalšie obsadenie 

dvorca určí správca areálu. 
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1.15 Členovia výkonného výboru ŠKT Kremnica:  

• uhradia členský poplatok - bod 2.1, 

• odpracujú 5 hodín na úprave tenisového areálu, (neodpracované hodiny budú 

nahradené sumou 7,- EUR),  

• budú spolupracovať pri usporiadaní zápasov družstiev, turnajov a akcií klubu, 

• budú všestranne prispievať k zaisteniu prevádzky a údržby celého areálu, 

• budú si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z ich postavenia v klube, 

• tenisové dvorce využívajú bezplatne, v prípade hrania s nečlenom výkonného ŠKT 

Kremnica výboru je potrebné uhradiť poplatok za 1/2, resp. (3/4) dvorca podľa bodu 

2.2. 
 

1.16 Závodní hráči - členovia ŠKT Kremnica (hráči uvedení na súpiskách družstiev pre rok 2022 

-  (deti, žiaci, a muži) využívajú dvorce za týchto podmienok :  
 

• uhradia členský a hráčsky poplatok - bod 2.1 pred 1. tréningom, 

• odpracujú 5 hodín na úprave tenisového areálu do 1. tréningu, (neodpracované 

hodiny budú nahradené sumou 7,- EUR), brigádnické hodiny sa nedajú odpracovať 

inými osobami - musí si ich odpracovať každý osobne (výnimkou sú len deti a 

žiaci, kde hodiny môžu odpracovať napr. ich rodičia), 

• odpracované hodiny naviac rodičmi a rekreačnými hráčmi, budú nahradené vo forme 

permanentiek a sú neprenosné, 

• využívajú dvorce za členský a hráčsky poplatok uvedený v bode 2.1 a pri splnení 

podmienok uvedených v tomto bode vo vyhradených hodinách podľa Rozvrhu 

hracích hodín, 

• mimo hodiny určené Rozvrhom hracích hodín je možné dvorce využívať za poplatky 

podľa bodu 2.2, v prípade hrania s nezávodným hráčom je potrebné uhradiť poplatok 

za 1/2, resp. (3/4) dvorca podľa bodu 2.2, 

• budú pomáhať pri usporiadaní zápasov družstiev a akcií klubu, 

• rodičia môžu hrať s deťmi počas sezóny po uhradení poplatku podľa bodu 2.1. Tento 

poplatok platí pre všetkých rodičov, vrátane zamestnancov sponzorov - ELBA, a.s. 
 

1.17 Členovia ŠKT Kremnica môžu využiť bezplatne terasu, „C“ dvorec, gril, kuchynku, 

 vonkajšie priestory pre svoje súkromné akcie po súhlase výkonného výboru ŠKT Kremnica. 
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2.  POPLATKY  
 

2.1 ČLENSKÉ:  
 

• členský príspevok (do 18 r.; * študenti / nad 18 r.)  10,- / 20,- EUR 

• členovia výkonného výboru ŠKT Kremnica    10,- EUR     

• zamestnanci sponzorov - ELBA, a.s.    15,- EUR 

• bývalí predsedovia ŠKT Kremnica     1,- EUR  

(V. Kostík , Ľ. Kraus, K. Ihring) 

 

 

  

 2.2 HRÁČSKE:  
 

prípravka a deti do 10 rokov 20,- EUR 
obsahuje 66 tréningových jednotiek 

hráči do 18 rokov  / *študenti 50,- EUR 
 

* vrátane študentov VŠ denného štúdia 

 

 

• ostatní hráči nad 18 rokov : 

 

Počet tréningových jednotiek Cena 

20 hracích jednotiek 60,- EUR 

40 hracích jednotiek 110,- EUR 
 

 

 

2.3 JEDNORÁZOVÉ POPLATKY za jednu hodinu hrania na jednom dvorci. 

1 Hracia jednotka - celý kurt 

 

5,00 EUR 

Členovia ŠKT Kremnica 

4,00 EUR 

Trénovanie nečlenov ŠKT Kremnica 

7,00 EUR 
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2.4  PERMANENTNÉ VSTUPENKY 

 
 

Počet hracích jednotiek Cena Členovia ŠKT 

10 hracích jednotiek 48,- EUR 24,- EUR 
 

 Členovia ŠKT Kremnica po odohraní :  10 hracích jednotiek  1 hodina zdarma 

                 
 

Rekreační hráči nad 65 rokov - 50% zľava z poplatkov za hranie 

 
  

 2.5  OSTATNÉ POPLATKY 
 

 

• príplatok za rezervovanie dvorca na určitú hodinu a deň 2,00 EUR 
 

• príplatok za úpravu dvorca            2,00 EUR 
 

• rezervácia celého areálu – len tenisové turnaje  

(pri platbe vopred 10% zľava)          dohodou 
 

prenajímateľ je povinný areál odovzdať v takom stave ako ho prebral od správcu areálu 

(člena výboru ŠKT Kremnica) - upratované šatne, sprchy, WC, umytý riad, zlikvidované 

odpadky ..., 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kremnici  31. marca 2022            Výbor ŠKT Kremnica 
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Výbor ŠKT Kremnica: 

 

Ing. Marian Marko  - predseda ŠKT Kremnica +421 918 381 805 marian.marko01@gmail.com 

Branislav Neuschl          +421 911 660 151 bneuschl@elba.sk 

Ing. Arch. Katarína Valušková      +421 903 175 585 valuskova.katka@gmail.com 

Juraj Kirka             +421 904 405 275 kirkajuraj@gmail.com 

Ing. Vladimír Ťahún          +421 903 149 352 aadik7@gmail.com 

 

Kontrolná a revízna komisia ŠKT Kremnica 

Mgr. Lenka Golhová         +421 908 069 225  lenka.golhova@elba.sk 

Martina Husárová          +421 908 122 883 martina.husarova11@gmail.com 

 

www.tenis-kremnica.sk 

 

  

mailto:bneuschl@elba.sk
mailto:aadik7@gmail.com
mailto:lenka.golhova@elba.sk
mailto:martina.husarova11@gmail.com
http://www.tenis-kremnica.sk/
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Príloha č.1 

Pravidlá pre rok 2022 

 

• Hráči hrajú na tenisových dvorcoch na vlastnú zodpovednosť. ŠKT nezodpovedá za ich  

 prípadné zranenia, ani za prípadné zranenia na zápasoch družstiev mimo Kremnicu. 

• Trénerskú činnosť na dvorcoch ŠKT môže vykonávať len člen ŠKT a trénovať len členov ŠKT 

Kremnica na základe zmluvy s ŠKT Kremnica. 

• Časový rozpis tréningov pre jednotlivé skupiny hráčov je určený ROZVRHOM HRACÍCH HODÍN 

schváleným výkonným výborom ŠKT Kremnica, ktorý bude zverejnený na nástenkách v areáli ŠKT 

Kremnica a na webovej stránke ŠKT Kremnica - www.tenis-kremnica.sk 

▪ Bude presne stanovený rozvrh tréningov na týždeň, resp. mesiac, aby sa vedelo, kto a kedy má tréning, 

s ktorým trénerom a na ktorom dvorci, tento bude u správcu areálu. Určené dvorce sa nemôžu 

svojvoľne meniť, rozhoduje správca. 

• Hráči - členovia ŠKT Kremnica majú pridelený počet tréningových hodín = určené Hracími hodinami, 

za ktoré zaplatia - Hráčsky poplatok. 

• Každý, kto vykonáva trénerskú činnosť je POVINNÝ pred začiatkom tréningu = vstupom na dvorce a 

po jeho ukončení sa NAHLÁSIŤ U SPRÁVCU TENISOVÉHO AREÁLU, ktorý zaeviduje počet 

tréningových hodín daného hráča.  

• Každý sa musí nahlásiť u správcu pri príchode aj odchode na dvorce/z dvorcov, aby vedel zaznamenať 

odohraté hodiny. Ak správca polieva dvorec, tak ho počká. 

• Hranie detí s rodičmi je dané hracím poriadkom bod 1.17 

• V prípade tréningu člena ŠKT Kremnica s trénerom mimo časového rozpis tréningov po minutí 

„tréningovej permanentky určí výkonný výbor výšku poplatku. 

• Hranie detí do 18 rokov mimo zaplatený rozsah tréningových hodín (napr. štvorhra s rekreačnými 

hráčmi) je bezplatné. 

• V prípade zlého počasia treba zrušenie tréningu konzultovať s trénerom a správcom, 

• Hráči, ktorí sú registrovaní v ŠKT Kremnica a nie sú členmi ŠKT Kremnica - hrací poriadok bod 1.2 

platia poplatky podľa Hracieho poriadku bod 2.2 

• Hráči na hosťovaní nie sú členmi ŠKT Kremnica a za prípadné hranie platia poplatky podľa Hracieho 

poriadku bod 2.2 

• Kľúče od dvorcov majú k dispozícii: správca a členovia výboru. 

• Členovia výboru ak budú hrať na tenisových dvorcoch mimo „Rozvrh hracích hodín“, sú povinní sa 

zapísať do „Zošita“, ktorý bude v náraďovni pri kľúčoch od dvorcov. Po príchode správcu, resp. druhý 

deň uhradia poplatky a sú zodpovední za majetok ŠKT Kremnica počas svojej prítomnosti na 

dvorcoch. 

• JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ POŽIČIAVAŤ KĽÚČE OD DVORCOV INÝM OSOBÁM. 

V PRÍPADE ZISTENIA, BUDÚ KĽÚČE VRÁTENÉ PREDSEDOVI ŠKT. 

• Vstup na dvorce mimo rozvrh hracích hodín : 

o Ak budú záujemcovia o pravidelné hranie - dohodneme podmienky - napr. platba za dvorce 

vopred a pod. 

• Je Zákaz vstupu na dvorce rodičom počas tréningov, výnimka je len u detí v prípravke po dohode 

s trénerom. Rodičia majú ZAKÁZANÉ hrať s deťmi počas oficiálnych tréningov, môžu pomáhať 

zbierať lopty, upraviť dvorec po tréningu. 

• Domček správcu je určený výhradne pre jeho potreby, 

• Náraďovňa slúži pre uloženie materiálu klubu a trénerských potrieb trénerov klubu,  

  

http://www.tenis-kremnica.sk/
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• Lopty, tréningové pomôcky a rakety na trénovanie:  

o budú uložené v náraďovni, požívajú sa len na tréning členov klubu, 

o lopty zo zápasov odovzdá ved. družstva správcovi, ktorý ich dá medzi tréningové lopty, 

o lopty môžu využiť aj rodičia detí v prípravke a do 15 rokov, 

o rekreační hráči si môžu uložiť svoje lopty v náraďovni, na „obal“ si napíšu svoje meno  

o nahrávací stroj môžu používať len tréneri a členovia klubu po zaškolení s jeho obsluhou, po 

skončení je potrebné dať stroj na nabíjačku. 

• Dotácia z mesta a z STZ sa použije na energie, mládež, mládež, lopty, zápasy a pod. 

• Každý sponzor klubu bude mať výhody na základe zmluvy s klubom. 

• Za poriadok na dvorcoch počas zápasov je zodpovedný vedúci družstva. 

• Náklady na cestovné - súťaž družstiev: 

o sa vyplatia len hráčom, ktorí majú uhradené poplatky podľa Hracieho poriadku pre rok 2022 bod. 

2.1,  

o stravné podľa zákona, 

o max. 2 autá - Kremnica - miesto zápasu. 

• Vždy vo štvrtok pred zápasmi sa určí zostava družstva a vypíšu cestovné príkazy. 

• Vyplnené cestovné príkazy (cestovný príkaz s podpismi hráčov a ved. družstva, kópia tech. preukazu 

pri prvom zápase, zápis zo stretnutia) odovzdá ved. družstva do 7 dní od skončenia zápasu tajomníkovi 

ŠKT Kremnica. 

• Pri nesplnení termínu 7 dní nebudú cestovné príkazy preplatené. 

• Cestovné príkazy sa vyplácajú na bankový účet do 10-teho nasledujúci mesiac. 

• Rodičia sú povinní nahlásiť trénerovi prípadné zdravotné problémy detí (alergie...). 

• S každým trénerom ŠKT Kremnica podpíše zmluvu o trénerskej činnosti. 

• Platby za tréning budú rodičia uhrádzať do 5. kalendárneho dňa na účet klubu, po obdržaní informácie 

o výške platby od trénera, tréner predloží do 5. kalendárneho dňa predsedovi ŠKT Kremnica Výkaz 

dobrovoľnícka činnosť za daný kalendárny mesiac a do 10. kalendárneho dňa v mesiaci mu klub 

uhradí príslušnú sumu na jeho účet. 

• Pri postupe na majstrovstvá regiónu a SR klub uhradí náklady na štartovné, stravné a dopravu (jedna 

cesta  na turnaj a druhá cesta domov).  

• Klub uhradí náklady na štartovné, stravné a dopravu  (jedna cesta na turnaj a druhá cesta domov) 

všetkým hráčom do 18 rokov, ktorí sa zúčastnia min. 3 turnajov alebo zápasov družstiev v rámci 

termínovej listiny STZ. Pri nesplnení podmienok Výkonný výbor jednotlivo prehodnotí príspevok 

klubu hráčovi na zimnú prípravu.  

• Zľavy na poplatkoch pre budúcu sezónu podľa umiestnenia v celoštátnom rebríčku svojej vekovej 

kategórie 

- do 15. miesta 50 % zľava,  

- do 30. miesta 30 % zľava,  

- do 50. miesta 20 % zľava,  

• Tenisová prípravka ŠKT Kremnica : 

o odmenu za trénovanie si tréner dohodne priamo s rodičmi, 

• Prípadné pokuty za súťaž družstiev uhradí klubu kapitán družstva 

• Zapojiť rodičov do tréningového procesu - na konci tréningu vysvetliť čo majú trénovať a rodič, ktorí 

trochu sa rozumie tenisu by to s nimi mohol robiť na dvorcoch - bez poplatku za dvorec. 

 


