
                                              

  

        ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA                          
 

           DO TENISOVÉHO KLUBU PEZINOK  
 

 
  
 

 
Priezvisko:                

            

        Meno:              R    .Dátum narodenia: 
 

  ..Tel. číslo:                R       
 

       .e-mail:    .    . 
    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
údaje o zákonnom zástupcovi (rodičovi) 

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého bydliska:    

Telefónne čísla (rodičov): 

e-mail:   
 
  

 

Úroveň tenisových zručností dieťaťa (zaškrtnite):   začiatočník 
                       mierne pokročilý 
                        pokročilý 
 

Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu: 

  Pre dieťa si budem chodiť po tréningoch OSOBNE. 
  Dovoľujem, aby bolo dieťa ODOVZDANÉ po tréningu mnou poverenej osobe (do poznámok). 
  Súhlasím, aby moje dieťa odišlo z tréningu SAMOSTATNE. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poznámky: 
 

 
 
 
 
Kontakt:  VTC Pezinok, Fraňa Kráľa 1/A, 90201 Pezinok     www.tenisvtc.com,  tenisvtc@gmail.com 
                 Šéftréner klubu: Peter Grič 0910 595 131   Financie: Miriam Masaryková 0905 595 131 

   Rezervácie kurtov: 0903 888 885 
                 Tréneri:  Marek Mráz 0949 091 690      Fero Nemčovič 0905 356 112      

     Saša Norocká 0917 398 655  Patrick Melioris 0903 329 168 
                    

 

 

  

 

 
@    

 

 

  

 

 

http://www.tenisvtc.com/


                                              

              Podmienky a pravidlá tenisového klubu 
                                                       platné od 1.9.2021 

1. Platobné podmienky 
• Tenisová škola 

členský, respektíve tréningový poplatok (cenník viď. www.tenisvtc.com, info o presnej sume telefonicky, mailom, 
ktorý nahlásil rodič pri podpise prihlášky, alebo ústne po podpise prihlášky) pre každé dieťa treba uhradiť do 5. dňa 

v mesiaci za aktuálny mesiac (platí sa teda vopred, napr. za mesiac september je treba uhradiť poplatok do 5.9., za 

október do 5.10. atď.)   
• Tenisová akadémia 

do 7 dní od odoslania výpočtu platby za tréningy mailom,  
• výška poplatku závisí od objemu tréningov, t.j. počet kurtov, počet trénerov, počet hráčov, dĺžka hracieho času v 

letnej alebo zimnej sezóne. 
• platby treba posielať na účet SLSP SK4809000000000181402040, pričom do poznámky je potrebné uviesť meno 

dieťaťa, zaradenie a mesiac, za ktorý sa platí, resp. účel platby   
(napr. Peter Novák, TŠ (tenisová škola) alebo TA (tenisová akadémia) – tréningy november 2019, nedoplatok marec 
atď..) 

• neplatiči budú prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky vyzvaní uhradiť nedoplatky. Ak ani po upozornení nebudú 
nedoplatky uhradené, zákonný zástupca bude informovaný o prerušení tréningov dieťaťa až do zaplatenia 

nedoplatkov. 
2. Podmienky platby v prípade vynechania niekoľkých tréningov 

• TŠ (tenisová škola) - vzhľadom na rozpočet klubu na každý mesiac nie je možné robiť úľavy na poplatkoch v prípade 
vynechania niekoľkých tréningov z dôvodu choroby, cestovania alebo neprítomnosti z iných dôvodov. Tréningy si 
je možné po dohode nahradiť nasledujúci kalendárny mesiac, ak bolo dieťa minimálne 24 hodín vopred odhlásené.  

• Pri dlhodobých závažných dôvodoch (choroba, zranenie) je možné po dohode čiastočné alebo úplné odpustenie 

tréningových poplatkov 
• TA (tenisová akadémia) - odhlasovanie z tréningov je možné najneskôr 24 hod. pred tréningom, inak bude tréning 

riadne zaúčtovaný 
3. Tréningy počas letných prázdnin 

• TŠ - nezávodní hráči majú počas letných prázdnin tréningové časy upravené a účtované podľa skutočnej účasti 
na tréningu. Záujem o trénovanie zisťujeme vopred a rozvrh tréningov včas oznámime. 

• TA - tréningové časy závodných hráčov sa upravia po dohode s trénerom 
4. Odhlásenie Vášho dieťaťa z klubu 

Ak sa rozhodnete odhlásiť svoje dieťa z klubu VTC, treba tak urobiť do konca mesiaca, za ktorý ste uhradili poplatky.  
5. Komunikácia tréner – rodič - dieťa 

Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať, lebo len dostatočná komunikácia môže 

predísť prípadným nedorozumeniam.  
Taktiež budeme radi, ak sa budete pravidelne zúčastňovať schôdzí Tenisového klubu Pezinok, kde môžete najlepšie 

pochopiť fungovanie nášho klubu a vstupovať do diskusií. Naše schôdze sa konajú 2-krát za rok, a to obyčajne vo 

februári a v septembri. O ich presnom dátume a mieste konania sa vždy včas dozviete. 
Prečo platíme členský poplatok? 
Mesačné členské, resp. tréningové poplatky pokrývajú: 

➢ vyplatenie trénerov a administratívy 
➢ energie 
➢ nákup tenisových loptičiek a tréningových pomôcok  
➢ nákup antuky a práce spojené s prípravou kurtov na letnú sezónu  
➢ nevyhnutné opravy a práce a zariaďovanie klubových priestorov  
➢ organizáciu klubových akcií a turnajov, ako aj turnajov STZ 

 

Výhody Vašich detí vyplývajúce z platenia členského poplatku: 
➢ možnosť reprezentovať náš klub v súťaži družstiev (rôzne vekové kategórie)  
➢ Súčasťou členskej prihlášky je aj Registrácia hráča na Zväz STZ pod klubom VTC detí do 10 rokov. 
➢ Registračný poplatok STZ vo výške 5,00 € hradí klub VTC 
➢ možnosť zúčastňovať sa sústredení organizovaných našim klubom atď.   

 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Podmienkami a pravidlami tenisového klubu a zaväzujem sa riadne a včas 

uhrádzať tréningový, resp. členský poplatok, o jeho výške som bol informovaný pri podpísaní prihlášky. 
 Zároveň súhlasím s informovaním o všetkých pripravovaných zmenách na e-mail uvedený v tejto  prihláške. 
VTC Pezinok sa zaväzuje použiť Vaše osobné údaje výhradne pre účely členstva v klube a neposkytne ich k nahliadnutiu žiadnej 

tretej osobe. 
 
Dátum:                                                               P                          Podpis: 
                                                         .             (Podpis rodiča):  
ejto  prihláške. 
VTC Pezinok sa zaväzuje použiť Vaše osobné údaje výhradne pre účely členstva v klube a neposkytne ich k nahliadnutiu žiadnej 

tretej osobe. 

 
 
 

http://www.tenisvtc.com/


Štátna príslušnosť:

číslo 

súpisné:

číslo 

orientač.:

číslo 

súpisné:

číslo 

orientač.:

ÁNO NIE

Pre úspešnú registráciu, treba vyplniť všetky kolónky!

Túto časť vyplní a podpíše poverený zástupca klubu resp.RTZ v zmysle kolektívnej registrácie:

Registračné číslo klubu v STZ:

Žiadosť o individuálnu registráciu HRÁČA v STZ

Kontakt:

Adresa trvalého pobytu:

Priezvisko za slobodna, rodné:

Adresa na doručovanie 

(vyplniť iba ak sa líši od 

trvalého pobytu) :

Krajina narodenia:

Pohlavie (muž, žena): 

mailová adresa:

Rodné číslo:

mesto, PSČ:

Dátum úhrady:

Mám záujem o vytvorenie profilu na www.zasportujsiopen.sk (vyplňte do konkrétnej kolónky áno/nie):

Forma úhrady poplatku (prevodný príkaz, 

vklad, poštová poukážka,...) :

vlastnoručný podpis hráča, u hráčov do 18 rokov podpis zákonného zástupcudátum

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre 

prevádzkovateľa Slovenský tenisový zväz, Príkopova 3255/6, 83103 Bratislava

Ja dolupodpísaný žiadateľ o registráciu:  

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných 

údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred 

jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

pre PLÁŽOVÝ TENIS (dorast, dospelí):

Hráčovi bude vytvorený na základe tejto žiadosti profil aj v Zasportujsiopen, cez ktorý sa prihlasuje na tieto turnaje.

pre TENIS - turnaje seniorov (od 35 r.) :

Uhradená suma:

mobil rodič (iba u hráčov do 18 r.):

Podpisom potvrdzujem overenie údajov o žiadateľovi (čl 14 RP):

REGISTRUJEM sa DO (uveďte názov klubu) :

Čitateľné meno podpísaného 

zástupcu klubu:

podpis povereného zástupcu klubu v zmysle 

kolektívnej registrácie

Podpisom potvrdzujem, že všetky zákonne poskytnuté údaje v tejto žiadosti pre ďalšie spracovanie v 

zmysle informácií o spracovaní údajov (viď nižšie) sú pravdivé a úplné.

s uverejňovaním fotografií žiadateľa pre účely propagácie tenisu na www.stz.sk, v tlačovinách, 

bilbordoch a newsletteroch STZ:

Dátum narodenia:

mesto, PSČ:

ulica:

Krstné meno:

Priezvisko, titul:

ulica:

mobil hráč:

Žiadam o registráciu na počet rokov (sezón):

Vyplňte iba pre kategóriu DETI !!!

u hráčov do 18 rokov uveďte meno podpísaného zákonného zástupcu:

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto vyjadrujem súhlas:

Upozornenie: prípadný nesúhlas nemá vplyv na zákonné zverejňovanie foto družstva v zápise zo stretnutia v zmysle článku 122 

súťažného poriadku tenisu, ktoré je súčasťou spracovania a overenia pravosti dosiahnutých výsledkov.



Bankové spojenie STZ: Zasielajte na adresu:

Účet číslo: SK5011000000002629730229           STZ, športovo-technický úsek

Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 102 Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Registračné poplatky:

Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ, ako národný športový zväz, prevádzkuje systém „e-

tenis“ a „zasportujsiopen“ s osobnými údajmi o svojich členoch - fyzických osobách za účelom evidencie, 

zabezpečenia účasti, spracovania a overenia pravosti dosiahnutých výsledkov na športových podujatiach 

ako i zabezpečenia ďalších služieb (ubytovanie, doprava, poistenie a podobne), zasielania informácií, 

propagácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle Stanov a športovo-technických 

predpisov STZ, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Hráč, resp. zákonný zástupca hráča je povinný sledovať aktuálny stav svojej registrácie a v prípade zistenia 

nezrovnalostí alebo zmeny údajov je povinný obratom kontaktovať STZ.

Príjemca získaných osobných údajov: Sprostredkovateľ i-B2B.eu s.r.o., Nádražni 740, 75301 Hranice, 

Česká republika – spoločnosť poskytujúca prenájom serveru.

Doba uchovávania osobných údajov: Počas existencie prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje od dotknutých osôb, aby mohol poskytovať svoje služby uvedené 

ako „Účel spracúvania osobných údajov“ vyššie. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov 

nebude toto možné.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Žiadosť o registráciu bude zrealizovaná na základe dôsledne vyplnenej žiadosti a až po pripísaní platby na 

účet STZ.

Prevádzkovateľ: Slovenský tenisový zväz, Príkopova 3255/6 83103 Bratislava, e-mail: stz@stz.sk

Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná

Hráči do 10 rokov..................................   5,- €/ na tenisový rok

Hráči od 11 do 59 rokov........................ 30,- €/ na 2 tenisové roky

Hráči od 60 rokov...................................10,- €/ na 2 tenisové roky

Cudzí štátny príslušník..........................15,- €/ na 1 tenisový rok

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nižšie uvedené informácie:
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