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Spravodaj 4/2023 

 

 

1. Zasadnutie Rady ZsTZ 

 

Dňa 25.3.2023 sa v kongresovom centre Floreát Ideapark Piešťany (bývalý hotel Atóm) so 

začiatkom o 10.00 hod. uskutoční riadne zasadnutie Rady ZsTZ, prezentácia účastníkov od 9.30 

hod. Žiadame preto TK a TO, aby na zasadnutie Rady delegovali jedného zástupcu klubu a jeho 

meno zaslali e-mailom na sekretar.zstz@gmail.com do 20.3.2023. Prosím uviesť, za ktorý klub je 

osoba delegovaná. TK/TO, ktorý nevie zabezpečiť účasť na zasadnutí Rady, má možnosť poslať 

splnomocnenie /je súčasťou príloh/ priamo na sekretar.zstz@gmail.com a splnomocniť tak 

vedenie ZsTZ zastupovaním klubu, alebo vie splnomocnením poveriť ktoréhokoľvek delegáta, 

ktorý na Radu ZsTZ príde, aby ho zastupoval. Rada ZsTZ bude ukončená obedom, preto Vás 

prosím, aby ste nás o Vašom výbere menu tiež informovali do 20.3.2023. 

Účastníkov žiadame o dochvíľnosť.  

Polievka: Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami  

Hlavné jedlo varianty:  

1. Rezníky z panenky v panco strúhanke, domáci zemiakovo-majonézový šalát  

2. Kuracia roláda plnená proscuittom a nivou, hrášková ryža, miešaný šalátik  

3. Vegetariánske: Grilovaný syr Halloumi s pečenými zemiakmi a grilovanou zeleninou, 

domáci dip. 

VZOR: 

Meno a 
priezvisko Klub Menu 

Eduard Marczal 
TK SAAG 

Šahy 1. 

Prílohy: 

1. Pozvánka s programom 

2. Volebný poriadok 

3. Rokovací poriadok 

4. Vzor splnomocnenia 

5. Návrh Stanov STZ 

6. Návrh Koncepcie rozvoja tenisu 2023 – 2030 

7. Rozpočet 2022 – schválený a skutočné čerpanie 

8. Rozpočet 2023 – návrh 
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2. Školenie kapitánov  

 

ZsTZ v nadväznosti na blížiaci sa termín súťaží družstiev organizuje školenie kapitánov družstiev.  

 

Školenie sa uskutoční dňa 25.3.2023 (sobota)  od 10.00 hod. do 13.00  v Piešťanoch, Floreát 

Ideapark. Prihlášky je nutné zaslať e-mailom na sekretar.zstz@gmail.com do 20.3.2023. Do 

prihlášky prosím uveďte: 

 

1. Klub, pod ktorým bude pôsobiť uchádzač 

2. Meno a priezvisko uchádzača 

3. Bydlisko uchádzača 

4. Kontakt: email a telefón 

5. Dátum narodenia uchádzača 

 

Poplatok za školenie je 20€/osoba a treba ho uhradiť na účet SK23 0900 0000 0000 4828 1630 do 

20.3.2023. Občerstvenie počas školenia zabezpečí ZsTZ. 

  

Obed si na mieste budete môcť objednať tiež, hradí si ho každý účastník školenia sám. Cena menu 

je 14,50€. 

Polievka: Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami  

Hlavné jedlo: Rezníky z panenky v panco strúhanke, domáci zemiakovo-majonézový šalát  

 

 

 

S pozdravom 

Peter Szőllősy – sekretár ZsTZ 
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