
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2020 
Cenník služieb ŠA 

Cenník služieb platný od 

01.01.2020 

Športový areál Kechnec 

1. Služby Regeneračného centra 

2. Športové aktivity 

3. Prenájom priestorov 

4. Ostatné služby



Cenník služieb platný od 01.01.2020 Športový areál Kechnec 

1. SLUŽBY REGENERAČNÉHO CENTRA 

Procedúry: 1. Sauna 
2. Vírivka - Yakussi 
3. Kombinácia služieb 
4. Masáže 

1. SAUNA (vlhká, suchá, parná) 
Sauna A: veľká - minimálne 3 osoby (optimum 4 osoby) 
Sauna B: malá - maximálne 2 osoby 

Doba trvania: 60 minút 

Ďalšie služby: zapožičanie plachty a uterákov 

Cena za 60 minút: 

Sauna A (veľká) ........................................................... 8,40 Eur 

Sauna B (malá)  ..........................................................  5,00 Eur 

Cena zahŕňa: saunovanie, sprchovanie, uterák, plachtu pre každú osobu. 

Za poplatok je možnosť vypožičať si uterák a plachtu naviac. 

■ Uterák ...........................................................................  0,50 Eur I1 kus 

■ Plachta  .........................................................................  0,40 Eur/1 kus 

Pri zakúpení permanentky na 10 jednotlivých vstupov sú výrazné zľavy !!! 

Cena bez zľavy Cena po zľave 

Sauna A: 10 x 8,40 = 84,00 Eur  .............................  73,70 Eur 

Sauna B: 10 x 5,00 = 50,00 Eur  .............................  45,20 Eur 

2. VÍRIVKA 
Vírivka A: veľká - maximálne 6 osôb 
Vírivka B: malá - maximálne 2 osoby 

Doba trvania: 20 minút 
Ďalšie služby: možnosť využitia sprchy, zapožičanie plachty a uterákov 

Cena za 20 minút: 
Počet osôb: Veľká vírivka: Malá vírivka: 

1 osoba — 2,90 Eur 

2 osoby — 2,90 Eur 

3 osoby 3,50 Eur — 

4 osoby 3,50 Eur — 

5 osôb 4,90 Eur — 

6 osôb 4,90 Eur —  

Cena zahŕňa: procedúru, sprchovanie, uterák a plachtu pre každú osobu. 

Za poplatok je možnosť vypožičať si uterák a plachtu naviac 

■ Uterák ......................................................................................  0,50 Eur /1 kus 

■ Plachta  ....................................................................................  0,40 Eur/1 kus 

Pri zakúpení permanentky na 10 jednotlivých vstupov je zľava 5 % na procedúry 

vírivky !!! 



3. KOMBINÁCIA SAUNY A VÍRIVKY 

Doba trvania: 60 minút 
1. Kombinácia: Malá sauna + Malá vírivka 9,40 Eur 

2. Kombinácia: Malá sauna + Veľká vírivka 10,70 Eur 

3. Kombinácia: Veľká sauna + Veľká vírivka 15,00 Eur 
4. Kombinácia: Veľká sauna + Malá vírivka 13,70 Eur  

Cena zahŕňa: procedúry, sprchovanie, uterák a plachtu pre každú osobu. 
Za poplatok je možnosť vypožičať si uterák a plachtu. 

■ Uterák  ......................................................................................   0,50 Eur/1 kus 
■ Plachta  ....................................................................................    0,40 Eur/1 kus 

4. MASÁŽE 

 

Cena zahŕňa: masáž, sprchovanie, uterák a plachtu pre každú osobu. 

Za poplatok je možnosť vypožičať si uterák a plachtu 

■ Uterák  ......................................................................................  0,50 Eur/1 kus 

■ Plachta  ....................................................................................   0,40 Eur /1 kus 

Pri všetkých procedúrach sú v cenách zahrnuté šatne s výbavou, 

sociálne zariadenia a obsluha personálu. 

V prípade záujmu je v priestoroch regeneračného centra možné 
pripojenie na internet a hudobné ozvučenie počas procedúr. 

Klienti regeneračného centra môžu využiť aj bufet, ktorý ponúka 
nealkoholické nápoje, teplé nápoje a pochutiny. 

Uvedené ceny sú s DPH ! 

Kontakt Športový areál: 0905 347 345

Masáž chrbta:  .......   ............  8,00 Eur 25 - 30 minút 

Masáž krku:  .......   ............  7,00 Eur 25 - 30 minút 

Masáž dolných končatín:  ............   ............  7,00 Eur 30 - 00 minút 

Celotelová masáž:  ........   ............  13,00 Eur 50 - 60 minút 

Typ masáže: Cena s DPH: Doba trvania: 



 

 

 

 

 

 

 

Cenník služieb platný od 01.01.2020 Športový areál 
Kechnec 

2. ŠPORTOVÉ AKTIVITY:     11,70 Eur / 1hodina 

2.1. Futbal 

Cena zahŕňa: 

prenájom tenisového kurtu na futbal, futbalovú loptu, 

šatne na prezliekanie so sprchami, možnosť hudobného ozvučenia kurtu, 

možnosť prenájmu rozlišovačiek za poplatok (0,20 Eur /1 kus ) 

2.2. Futbal s osvetlením     15,10 Eur / 1hodina 

Cena zahŕňa: 

prenájom tenisového kurtu na futbal, futbalovú loptu, umelé osvetlenie, 

šatne na prezliekanie so sprchami, možnosť hudobného ozvučenia kurtu, 

možnosť prenájmu rozlišovačiek za poplatok (0,20 Eur /1 kus ) 

2.3. Tenis       5,40 Eur / 1hodina 

Cena zahŕňa: 

prenájom tenisového kurtu na tenis, sadu tenisových loptičiek, 

šatne na prezliekanie zo sprchami, možnosť hudobného ozvučenia kurtu, 

možnosť prenájmu rakiet za poplatok (0,70 Eur /1 kus) 

2.4. Tenis s osvetlením     8,70 Eur / 1hodina 

Cena zahŕňa: 

prenájom tenisového kurtu na tenis, umele osvetlenie, sadu tenisových loptičiek, 

šatne na prezliekanie zo sprchami, možnosť hudobného ozvučenia kurtu 

možnosť prenájmu rakiet za poplatok (0,70 Eur /1 kus) 

2.5. Stolný tenis      1,50 Eur / 1hodina 

Cena zahŕňa: 

prenájom stolnotenisového stola s dvoma raketami a loptičkou 

2.6. Prenájom kurtu do 19 rokov    5,00 Eur / 1hodina 

Cena zahŕňa: 

prenájom tenisového kurtu na futbal, futbalovú loptu, 

šatne na prezliekanie so sprchami, možnosť hudobného ozvučenia kurtu 

možnosť prenájmu rozlišovačiek za poplatok (0,20 Eur/1 kus ) 

2.7. Prenájom kurtu do 19 rokov s osvetlením   8,40 Eur / 1hodina 

Cena zahŕňa: 

prenájom tenisového kurtu na futbal, futbalovú loptu, umele osvetlenie 

šatne na prezliekanie zo sprchami, možnosť hudobného ozvučenia kurtu 

možnosť prenájmu rozlišovačiek za poplatok (0,20 eura za kus )  



 

  

2.8. Prenájom kurtu na deň      132,80 Eur / 1 deň 

Cena zahŕňa: 

prenájom dvoch tenisových kurtov na športové akcie, (vhodne pre firmy)so športovým 

príslušenstvom (futbalové lopty, alebo tenisové loptičky , tenisová sieť, futbalové bránky) 

Prenájom dvoch šatni so sprchami. Možnosť využitia ozvučenia 

kurtov. 

2.9. Biliard        2,00 Eur / 1 hodina 

Cena zahŕňa: 
prenájom miestnosti s biliardovým stolom a príslušenstvom  
(1tágo, biliardové gule ) 
Poplatok za zlomenie tága    20,- Eur 

Poplatok za zlomenie špičky     0,70 Eur 

2.10. Volejbal        11,70 Eur / 1 hodina 

Cena zahŕňa: 

prenájom tenisového kurtu na volejbal, volejbalovú sieť, 

volejbalovú loptu 

možnosť ozvučenia kurtu 

prenájom šatní so sprchami 

2.11. Floorbal 11,70 Eur 1 hodina 
Cena zahŕňa: 
prenájom tenisového kurtu na floorbal,, prenájom šatní so sprchami, 
možnosť prenajatia rozlišovačiek (0,20 eur za kus ) 
možnosť ozvučenia kurtu 

2.12. Prenajatie tenisovej rakety 

Poplatok za stratenie loptičky 

2.13. Prenajatie rozlišovačky

0,70 Eur 1 kus 

0,70 Eur  

0,20 Eur 1 kus 



Cenník služieb platný od 01.01.2020 Športový areál Kechnec 

3. PRENÁJOM PRIESTOROV: 
3.1. Prenájom športového areálu na deň 332,00 Eur 1 deň 

Cena zahŕňa: 

Prenájom dvoch tenisových kurtov na športové využitie (celodenné turnaje 

vo futbale, tenise, volejbale, floorbale ) s príslušenstvom k druhu športu (lopty, siete, 

bránky, rozlišovačky) 

Prenájom dvoch šatní so sprchami 

Prenájom sociálnych zariadení 

Prenájom zastrešeného Gastrozázemia s príslušenstvom ( gulášové kotle, čapovacie zariadenia, 

grilovacie pece, nerezové pulty, chladiace zariadenia, kuchynské zariadenia s pitnou vodou, drevo 

na vykurovanie grilovacích peci) 

Prenájom prístrešku na posedenie s 15 pivnými setmi a veľkoplošnej televízie 

Prenájom podkrovia na posedenie s kuchynkou, kuchynskými a sociálnymi zariadeniami 

(vhodne na použitie pre VIP hosti) 

Možnosť ozvučenia celého areálu , FREE Wi Fi 

3.2. Prenájom podkrovia 1/h 8,40 Eur 1 hodina 

Cena zahŕňa: 

Prenájom podkrovia na posedenie s kuchynkou, kuchynskými a sociálnymi zariadeniami 

Vhodné pre firemné a rodinné akcie 

3.3. Prenájom letného grilu 30,00 Eur 1 deň 

Cena zahŕňa: 

Prenájom vonkajšieho grilu (zastrešený) ktorý obsahuje kotol na varenie gulášu, 

pece na grilovanie alebo varenie, pivné sety na sedenie 

Prenájom kuchynského riadu s potrebným príslušenstvom 

Prenájom sociálnych zariadení 

3.4. Prenájom Gastra a prístrešku 100,00 Eur 1 deň 

Cena zahŕňa: 

Prenájom zastrešeného Gastrozázemia s príslušenstvom ( gulášové kotle, čapovacie zariadenia, 

grilovacie pece, nerezové pulty, chladiace zariadenia, kuchynské zariadenia s pitnou vodou, drevo 

na vykurovanie grilovacích peci) 

Prenájom prístrešku na posedenie s 15 pivnými setmi a veľkoplošnej televízie 

Prenájom sociálnych zariadení  



4. OSTATNÉ SLUŽBY: 

4.1. Pranie 15,00 Eur 1 cyklus 
   

4.2. Sprchovanie v šatni 1,00 Eur 1 osoba 
   

4.3. Zapožičanie uteráka 0,50 Eur 1 kus 
   

4.4. Zapožičanie plachty 0,40 Eur 1 kus  

Všetky ceny sú uvedené s DPH !!! 


