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PENZIÓN MÁ K  DISPOZÍCII: 

 vnútorný bazén s protiprúdom  

 multifunkčné ihrisko  

 tenisový kurt 

 petanque 

 biliard 

 vonkajšie ohnisko 

 jaccuzzi, sauna  

 farma 

 predaj z dvora 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
Ulica paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA 

Tel: +421 905 399 636 
e-mail: zmo@zmo.sk    www.zmo.sk 

 
IČO: 318 263 85 
DIČ: 2021177246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozývame Vás 
 

 

 

SAMOSPRÁVNY 

DEŇ 
 
 

 

 
 

AGROPENZIÓN ADAM ***, PODKYLAVA 
 

 

6.septembra 2022 
(PODĽA ZÁUJMU I S UBYTOVANÍM DO 7.9.2022) 

http://www.penzion-adam.sk/
mailto:zmo@zmo.sk
http://www.zmo.sk/


Vážená  pani primátorka, pani starostka,  
              pán primátor, pán starosta, 

 
Pozývame Vás  na  

SAMOSPRÁVNY DEŇ 
Podujatie je určené STAROSTOM 
A PRIMÁTOROM členských obcí ZMO, región 
JE Jaslovské Bohunice.  

Termín: 6.septembra 2022 - Samosprávny 

deň (6.9.1990 bol prijatý „základný zákon“ 

samosprávy: Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb.) 

Miesto: Agropenzión ADAM***, ktorý sa 
nachádza v malebnom prostredí 
kopaničiarskeho kraja v rázovitej obci 
Podkylava  (cca 20 km od Piešťan), viď. mapka 

 

PROGRAM: 

❖ CYKLISTICKÝ PELETÓN  účastníkov do 
miesta konania podľa záujmu; 

❖ Stretnutie starostov - primátorov miest 
regiónu JE Jaslovské Bohunice; 

❖ Rozvoj spolupráce obcí a výmena 
skúseností; 

❖ TENISOVÝ TURNAJ – ŠTVORHRA; 

❖ VARENIE DRUŽSTIEV – spoločný obed:  
V PRÍPADE ZÁUJME JE POTREBNÉ 
NAHLÁSIŤ SA ČO NAJSKÔR, aby sme 
skoordinovali aktivity a nemali zbytočne veľa 
produktov resp. v prípade nezáujmu 
zabezpečili  obed inou formou; 

❖ Tradične môžete priniesť koláčiky, 
primerane, nech nemáme toho príliš veľa 

❖ ŠPORTOVÉ AKTIVITY v areály penziónu 
a farmy (futbal, bedminton, bazén, vírivka, 
petang a iné); 

❖ Prechádzky v okolí – malá turistika 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

 
 
                 Doprava:  individuálna resp. bicykel  
 
V prípade, že máte záujem prísť na bicykli, 
nahláste na zmo@zmo.sk resp. telefonicky 
Briestenská, bude Vám oznámená trasa, na 
ktorej sa cyklisti postupne stretnú, pripoja sa k 
„peletónu“  a spoločne prídu do cieľa na 
Podkylavu. 
 
Svoj záujem o tenis, cyklistika, varenie ... 
vyznačte v prihláške, aby sme vedeli všetko  
korektne pripraviť.  Pri elektronickej prihláške 
uveďte do POZNÁMKY. 

Prezentácia od 9:30 h, začiatok 10:00 h 

▪ po príchode malé občerstvenie; 

▪ obed (produkty družstiev vo varení) resp.  
spoločný obed 

▪ 18:00 večera (ak nezostanete na večeru, 
vyznačte v prihláške, resp. v jej poznámke) 

▪ ak máte záujem  je možnosť ubytovania v 2-
posteľových izbách; 7.9.2022:  8:00 raňajky, 
ukončenie 

 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu 

programu. 
 
  
 

   
 

 
 
Prihlášku pošlite OBRATOM, najneskôr však 
do 30.8.2022 cez elektronickú prihlášku resp. 
mailom zmo@zmo.sk . Rešpektovanie termínu 
prihlásenia je potrebné z organizačných 
dôvodov !!!! Ďakujeme za pochopenie 
(prihláška v prílohe). 
 
Účastnícky poplatok: 
Bez ubytovania:   20 € /osoba  
s ubytovaním v 2-posteľ s R:    66 € /osoba  
s ubytovaním v 1-posteľ s R:    82 eur/osoba 
Kapacita na ubytovanie je obmedzená. 
 
VOPRED na účet v Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
IBAN: SK46 0900 0000 0050 5718 7198,  
VS 060922, ŠS IČO  
 

o Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z.z. o cenách. Nie sme platcami DPH. 

o Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s  výpisom z účtu o úhrade tvorí 
doklad pre zúčtovanie. 

o V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, 
len vo výnimočných prípadoch ak sa účasť zruší 
do 31.8.2022. 
 

V prípade ďalších doplňujúcich informácií 
kontaktujte kanceláriu združenia: 
zmo@zmo.sk, tel. 0905 399 636  

 
S pozvaním 
 
                                     Rada  
                ZMO, región JE Jaslovské  Bohunice 

 pokračovanie na ďalšej strane 

mailto:zmo@zmo.sk
mailto:mailom%20zmo@zmo.sk
mailto:zmo@zmo.sk
mailto:zmo@zmo.sk


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

Pošlite späť OBRATOM  
cez http://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ kde 

v poznámke uveďte požadované údaje resp.  
mailom: zmo@zmo.sk 

núdzovo sa nahláste i telefonicky 0905 399 636 
 

 najneskôr však  do 30.8.2022 

*zodpovedajúcu odpoveď vyznačte x 
 
Záväzne sa prihlasujem na SAMOSPRÁVNY DEŇ, ktorý 
sa uskutoční 6.septembra 2020 na Podkylave, 
akceptujem podmienky účasti uvedené v pozvánke. 

 
Meno, priezvisko  ______________________ 
_____________________________________ 

 

Mesto/Obec ______________________ 

 

Doprava: 
 

     autom          

     bicykel          nahlásiť v kancelárii ZMO  

 
 

  VEČERE cca o 18 h sa zúčastním 

                         áno         nie          
 

 Záväzne objednávam ubytovanie    

          6./7.9.2022 

   áno       NIE        
   v 1-posteľ         v 2-posteľ    

PRIHLÁŠKA VARENIE: 
 

VARENIE NA VOĽNÚ TÉMU 
 

 
BUDEME:  

 grilovať                              

 iné 

 používať kotlík 

 potrebujem pripojenie na elektrinu 

(z dôvodu prípravy miesta) 
 
Do súťaže prihlasujem družstvo v zložení:  

 
 

 
 

 
 

 

 

Kontaktujte kanceláriu ZMO, aby  ste sa dohodli 
na podmienkach,  resp. aby sme vedeli 
zabezpečiť obed inou formou ak nebude 

záujem  o varenie v družstvách. 

 
TENISOVÝ TURNAJ – ŠTVORHRA 
ZLOŽENIE DVOJICE:   
 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
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