
 
 
 
 

 
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk 

 

P o z v á n k a 
 na Konferenciu Stredoslovenského regiónu, ktorá sa bude konať  

23.3.2022 (streda) o 16,30 hod. 
                     Kultúrny dom, Stredisková 2, 96221 Lieskovec  
 
Konferencia je neverejná, t.j. pozvánka platí pre oficiálnych zástupcov TO,TK SsTZ 
a oficiálne pozvaných hostí.                       

           
Program: 
1.    Otvorenie  
2.    Dožrebovanie súťaže družstiev na sezónu 2022 (reciprocita) 
3.    Voľba  komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 
4.    Schválenie programu Konferencie, rokovacieho a volebného poriadku 
5.    Správa predsedu o činnosti SsTZ za rok 2021 a o plnení Koncepcie rozvoja tenisu   
       v stredoslov. regióne  za r. 2018-2022 
6.    Správa o hospodárení za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 
7.    Správa kontrolóra SsTZ  
8.    Správa mandátovej komisie  
9.    Diskusia   
10.   Voľba členov do VV SsTZ a predsedu VV SsTZ 
11.   Voľba členov do Rady STZ  
12.   Voľba predsedov a podpredsedov disciplinárneho orgánu a orgánu na riešenie sporov SsTZ 
13.   Ocenenie majstrov SR v súťaži jednotlivcov a družstiev za rok 2021 
14.   Správa  volebnej  komisie 
15.   Správa návrhovej komisie - uznesenie 
16.   Záver  
 
Cestovné bude preplatené jednému zástupcovi z klubu, ktorý potvrdí svoju účasť na priloženej návratke 
do 17.3.2022 
 
V Banskej Bystrici, dňa  8.3.2022        

Ing.Anton Blaško  v.r.                                                                   
predseda SsTZ   

 
NÁVRATKA                                                                               

 
TO,TK  .................................................................................................................................................... 
 
Meno 
a priezvisko.................................................................................................................................................. 
 
Záväzne potvrdzujem svoju účasť na Konferencii zástupcov SsTZ , ktorá sa uskutoční dňa  23.3.2022 

    
                                                                                                                             
................................ 

                                                                                                                                      Podpis 



 

 
 
 
 
 
 
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk 
 

 
 
 
 
         Tenisovým klubom 
              členom SsTZ 
 
 
Vec: Konferencia zástupcov SsTZ – oznam. 
 
 
 V súlade so stanovami SsTZ Vám oznamujeme, že Konferencia SsTZ sa uskutoční 
v Lieskovci 23.3.2022. 
            Konferenciu SsTZ tvoria delegáti riadnych a pridružených členov SsTZ. Prvá tretina 
riadnych členov – tenisových klubov podľa poradia v zostupnom rebríčku klubov podľa 
kvantitatívnych kritérií STZ podľa stavu k 30.9. predchádzajúceho roka ( zverejnené na oficiálnej 
stránke STZ) má dvoch delegátov na riadneho člena. Zvyšné tenisové kluby v poradí a pridružení 
členovia majú jedného delegáta na riadneho člena. Riadny člen môže byť zastúpený osobou, 
ktorá má podpisové právo podľa kolektívnej registrácie STZ, prípadne splnomocnencom - jeho 
členom, a to na základe splnomocnenia, podpísaného osobou, ktorá má právo podpisovať za 
riadneho člena podľa kolektívnej registrácie STZ. Jedna osoba môže zastupovať iba jedného 
riadneho člena. Na základe splnomocnenia môže jedna osoba zastupovať všetkých delegátov 
riadneho člena a disponovať všetkými hlasmi delegátov tohto člena v zmysle tohto bodu stanov. 
            Na Konferencii budú uskutočnené nové voľby výkonného výboru SsTZ, predsedu SsTZ ,  
členov do Rady STZ, a predsedov a podpredsedov do disciplinárneho orgánu a do orgánu na 
riešenie sporov SsTZ  na nasledujúce obdobie t.j. na roky  2023 -2026     
            
Tenisové kluby – členovia SsTZ podľa kolektívnej registrácie STZ, môžu predložiť návrhy 
kandidátov do týchto funkcií najneskôr 7 dní pred zasadnutím Konferencie ( do 16.3. 2022 ),  
zaslaním na meil: stredotenis@stz.sk. 
  

Vv na svojom zasadnutí dňa 16.9.2021 schválil, lopty pre usporiadateľov turnajov na 
základe TL 2022. Lopty budú odovzdané na Konferencii SsTZ osobne zúčastneným zástupcom 
klubu. 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 8.3.2022 

S pozdravom 
 
 

Ing. Anton Blaško v.r.  
predseda SsTZ    

 
 
 


