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Prevádzkový poriadok 

tenisových kurtov Športového areálu (ŠA) SvF STU 

 

Prevádzkovateľ: Stavebná fakulta (SvF) STU v Bratislave 

Miesto: Technická 5, Bratislava, areál Centrálnych laboratórií (CL) SvF STU 

Počet kurtov: 2 antukové  

Prevádzkové obdobie (letné): 31. marec - 31. október 2014 (pružne podľa počasia)  

Čas hrania: pondelok – nedeľa, 8.00 - 20.00 hod. 

Vybavenie: sociálne zariadenia (šatňa, sprchy, WC)  

Parkovanie: zamestnanci SvF - v areáli, ostatní - pred vstupom do areálu 

Poznámka: držiteľ permanentky dostane od prevádzkovateľa kľúče od tenisového areálu (vstupná   

bránka - sobota/nedeľa, šatňa, bránka na kurty) na celú sezónu 

Rezervácia kurtov:  

 každý deň telefonicky na č. 0918 518 659 (Jozef Urbánek) v čase 9:00 - 18:00 

1. Vstup na tenisový kurt za účelom hry je možný len po úhrade hráčskeho poplatku  (jednorazový 
poplatok  resp. sezónna permanentka). Keďže sa v minulosti vyskytli prípady neoprávneného 
využívania kurtov (bez predchádzajúcej úhrady poplatku), pre takéto porušenia pravidiel 
prevádzkovateľ stanovil sankciu 50 eur, ktorú treba brať ako ponuku - stať sa lepším, s pevnou 

vierou, že nebude musieť byť uplatnená. 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť u hrajúcich užívateľov úhradu hráčskych poplatkov. 

3. Hrať na tenisovom kurte možno len v tenisovej obuvi (zaoblené hrany). 

4. Hráč vstupuje na upravený kurt. Po ukončení hry je povinný dať kurt do pôvodného stavu,  t. j. 
upraviť povrch antuky a upratať po sebe prípadné odpadky. Tenisový kurt treba najskôr vyrovnať 
ohrablom, potom zamiesť metlou a poliať. Odporúča sa zametanie v špirále: začína sa na okrajoch 
kurta a končí sa  vo vnútri kurta tak, aby povrchová antuka zostala na dvorci. Polievať treba prúdom 
vody smerom šikmo dohora, aby prúd vody padal ako dážď a neodplavoval antuku. Polievať treba 
celú plochu až po plot. 

5. Čas potrebný na úpravu tenisového kurtu je súčasťou hracieho času. Celkovú úpravu hracej plochy 
pred hraním zabezpečuje prevádzkovateľ tenisového kurtu (hlavné polievanie, atď.) Čistenie 
umelých čiar si robia podľa potreby sami  hráči. 

6. V šatni je nájomca ihriska povinný udržiavať poriadok a čistotu dbať na ohľaduplné zaobchádzanie 
so zariadením. Za prípadné poškodenie zariadenia alebo vonkajšieho vybavenia kurtov zodpovedá  
nájomca. 

7. V prípade opakovaného nedodržania pravidiel podľa bodu 3., 5. a 6. nájomcom je prevádzkovateľ 
oprávnený pozastaviť nájomcovi ďalšie užívanie kurtu. 
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8. Prevádzkovateľ ŠA neručí za veci nájomcu odložené v areáli ŠA. 

9. Poplatky za užívanie tenisového kurtu sú uvedené v platnom cenníku. 

 

 

 

Cenník 2014 

Časový interval 
prenajatia 

Po-Pia   
do 14:00 

Po-Pia 
od 14:00  
So, Ne 

Letná sezóna        
Po-Ne                    

8:00-20:00 

Druh  
  platby 

Jednorazová hra 

(€/hod/kurt) 

Permanentka 
 (2 hod/týždeň)              

(€/sezóna) 

Kategória 
hráčov 

Zamestnanci 
fakulty 

Ostatní Zamestnanci 
fakulty 

Ostatní Zamestnanci 
fakulty 

Ostatní 

Cena 3 4 5 6 100 120 

 

 

V Bratislave  28. marca 2014                                                Otvorené tenisové združenie SvF 


