
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
tenisový kurt Kuchajda 

 
Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na tenisový kurt v športovom 
areáli Kuchajda s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. 

 
VŠEOBECNÉ A VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU: 
 

1. Tenisový kurt je určený iba a výlučne na hranie tenisu. 
2. Vstup je povolený iba po vopred uhradenej rezervácii. 
3. Kurt je prístupný denne, v mesiacoch máj – august od 07:00 do 21:00 hod., v mesiacoch apríl a 

september od 07:00 do 19:00 hod.. 
4. Počas hry je vstup do tenisového kurtu akýmkoľvek iným osobám zakázaný. 
5. Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. 
6. Mimo prevádzkovej doby bude tenisový kurt uzamknutý. 

 
 
VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY KURTU: 
 

1. Do priestoru tenisového kurtu majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré majú infekčné 
ochorenie ohrozujúce zdravie ostatných návštevníkov. 

2. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok. 
3. Z tenisového kurtu môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť 

poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými 
zásadami. 

4. Z priestoru môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia 
tohto prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny prevádzkového pracovníka 
tenisového kurtu. 

5. Do tenisového kurtu je zákaz vstupu so zvieratami a na akýkoľvek bicykloch, kolobežkách a 
trojkolkách. 

 
 

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV: 
 

1. Odporúčame si nebrať so sebou do priestorov tenisového kurtu cenné veci a väčšiu sumu 
peňazí. 

2. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu kurtu. 
3. Na tenisový kurt je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky, kolieskové korčule, 

topánky na podpätkoch ...). 
4. Každý návštevník je povinný uhradiť škody na zariadení, ktoré boli spôsobené jeho 

vinou. 
5. Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a 

správaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť.  
6. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. 
7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, odcudzenie a za akékoľvek znehodnotenie 

odložených vecí osôb, ktoré vstúpia do tenisového kurtu. 
8. Návštevník je povinný priniesť si so sebou všetky potrebné veci na hranie (tenisová raketa, 

loptičky), súčasťou vybavenia tenisového kurtu je iba kurt samotný (hracia plocha) a stredová 
sieť. 

 



 

 
 

 
 
REZERVÁCIE TENISOVÉHO KURTU: 
 

1. Správcom tenisového kurtu je EKO – podnik VPS. 
2. Rezervácie je možne vykonať prostredníctvom stránky  

www.ekovps.sk/sprava-majetku/sportoviska. 
3. Minimálna doba na rezervovanie tenisového kurtu je 1 hodina. 
4. Rezervácia je v celých hodinách vždy so začiatkom o celej hodine. 
5. Cena rezervácie je 5,-€ (slovom päť eur) na hodinu. 
6. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase má nájomca nárok na vrátenie peňazí 

formou kreditu, ktorý využije v náhradnom termíne, treba však o danej skutočnosti 
informovať správcu areálu mailom na adrese rezervacie@ekovps.sk  

 
 
NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ: 
 

1. Prísť v dostatočnom predstihu na svoju hru aby sa stihol pripraviť pred hrou a načas nastúpiť 
na svoju hru v rezervovanom termíne. 

2. Dodržiavať čas rezervácie a svoju hru ukončiť včas v zmysle svojej rezervácie. 
3. Po ukončení hry je návštevník povinný upraviť po sebe povrch tenisového kurtu. 
4. Odniesť so sebou všetky prinesené veci a predmety. 

 
 
NA TENISOVM KURTE JE ZAKÁZANÉ:  

 
1. Akákoľvek iná činnosť okrem tenisu, ktorá by rušila návštevníkov v bezprostrednej blízkosti. 
2. Návštevníci sú povinní zdržať sa akýchkoľvek rušivých a hlasitých prejavov, aby ostatní 

návštevníci priľahlého okolia neboli rušení alebo mohli byť rušení len v 
minimálnej a nevyhnutnej miere. 

3. Chodiť do územia tenisového kurtu mimo vstupu k tomu určenému, šplhať sa po oplotení, 
skákať z neho, preliezať oplotenie a pod. 

4. Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory. 
5. Fajčiť v priestore tenisového kurtu. 
6. Vnášať do priestoru tenisového kurtu ostré predmety, sklené veci, rôzne horľaviny, 

výbušniny, zbrane a pod. 
7. Svojvoľne premiestňovať, upravovať a meniť zariadenie alebo vybavenie tenisových kurtov. 

 
 
 
V Bratislave,  06.06.2022 
 


