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Prevádzkový poriadok v areáli TK Púchov 
platný od 4.5.2021 

 
1. Hracie hodiny na tenisových kurtoch sú rozdelené do týchto kategórií:  

a. turnaje STZ, SSTZ 

b. hodiny vyhradené na oficiálne súťažné zápasy družstiev klubu 

c. tréningy hráčov do 23 rokov registrovaných v STZ za Tenisový klub 
Púchov 

d. pravidelné tréningy detí a mládeže doposiaľ neregistrovaných v STZ 

e. hodiny vyhradené pre členov klubu s pevnou sezónnou rezerváciou 

f. hodiny rezervované členmi klubu, ktorí nemajú pevnú rezerváciu 

g. memoriály klubu a celodenné turnaje organizované členmi klubu po 
dohode s výborom klubu a  

h. ostatné hodiny. 

2. Ostatné hodiny je možné rezervovať za týchto podmienok: 

a. jedna osoba môže rezervovať súčasne maximálne jeden kurt na jeden deň 

b. v prípade, že o ten istý termín majú záujem viacerí záujemcovia platia tieto 
priority: 

1. členovia klubu bez pevného termínu (bod 1.f) najneskôr deň vopred 
do 19:00 

2. reprezentanti klubu do 23 rokov (bod 1.c) najneskôr deň vopred do 
19:00 

3. ostatní členovia klubu najneskôr deň vopred do 19:00 

4. ostatní záujemcovia podľa poradia rezervácie 
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c. akékoľvek dlhodobé rezervácie musí schváliť členská schôdza. 

3. Vstup do areálu a hra na kurtoch maloletým je možný iba v rámci oficiálnych 
tréningov alebo za prítomnosti niektorého člena výboru klubu alebo pod 
dohľadom rodičov členov klubu. 

4. V priestoroch tenisového areálu sa návštevníci a hráči správajú ohľaduplne, 
rešpektujú zásady slušného správania sa a bezpečnosti, chránia majetok klubu a 
MŠK pred poškodením. 

5. Všetky činnosti účastníkov v areáli prebiehajú na vlastné riziko, prevádzkovateľ 
nezodpovedá za prípadné zranenia pri tejto činnosti. 

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oblečenie a veci odložené v priestoroch areálu.   

7. Výšku a podmienky členských poplatkov a poplatkov za hru na kurtoch určuje 
výbor klubu ak o nich nerozhodne členská schôdza.  

8. Bezplatná hra na kurtoch pre členov klubu je možná až po zaplatení členských 
príspevkov. V prípade nezaplatení poplatkov je takýto člen povinný doplatiť 
klubu 6€ za každú odohranú hodinu. 

Príloha: Výška a podmienky členských poplatkov za sezónu 2021 

 
Členské poplatky pre sezónu 2021 

členský poplatok od 18 rokov – muži 

 

133,- Eur 

členský poplatok od 18 rokov – ženy 103,- Eur 

člen výboru a kapitáni družstiev 70,- Eur 

mládež od 10 do 18 rokov, dôchodcovia a ZŤP 50,- Eur 

deti od 6 do 10 rokov 30,- Eur 

registrovaní hráči od 18 rokov 103,- Eur 



Prevádzkový poriadok 
Tenisový klub Púchov, Chmelinec 1417/18, 020 01 Púchov, IČO: 36 114 871 

 

   

vstupné členské pre nového člena klubu za 1. rok členstva 150,- Eur 

rodič + 1 dieta 130,- Eur 

člen výboru/kapitán + 1 dieta 100,- Eur 

rodič + 2 deti 150,- Eur 

2 deti od 7 do 10 rokov ( súrodenci ) 50,- Eur 

2 deti do 18 rokov ( súrodenci ) 80,- Eur 

deti do 6 rokov Zdarma 

členský poplatok bez pevného termínu – muži 100,- Eur 

členský poplatok bez pevného termínu – ženy 70,- Eur 

poplatok za hru pre hráčov mestskej ligy (atpliga.sk) a členov MŠK  5,-€ / hod. 

poplatok za hru pre ostatných 6,-€ / hod. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


