
  Uznesenie – návrh 

 

z  XXIX. konferencie STÚ konanej dňa 12. januára 2019 v Bratislave. 

 

Konferencia v úvode schválila  skrutátorov konferencie /Gregor Fotul - hlavný skrutátor, 

Silvia Švecová, Ján Rudolphi/ a schválila upravený program podľa ktorého rokovanie ďalej 

prebiehalo. 

Program bol doplnený nasledovne: - doplnenie piatich bodov programu podľa vopred 

zaslaného návrhu Simona Brunovského /správy členov VV o jednotlivých komisiách/ 

              - bod č.12 presunutý za bod č.4     

                                                         - pôvodný bod č.6 nie je schvaľovaný, ale je konferenciou 

iba prerokovaný 

 

Konferencia schválila: 

- zloženie mandátovej komisie /Tomáš Jurkovič – predseda, Aniko Ozoráková, Ondrej 

Doletina/  

- zloženie návrhovej komisie /Milan Celerin – predseda, Dag Ulehla, Simon Brunovský/  

- overovateľov konferencie /Jozef Drahovský, Michal Varga, Ingrid Smetanová/ 

 

  

 Konferencia berie na vedomie: 

1. Správu predsedu mandátovej komisie - pozvaných 54 delegátov, prítomných 40 delegátov,            

 čo predstavuje 74,07 % a konferencie je uznášaniaschopná. 

2. Správu o činnosti komisie mládeže a rozvoja triatlonu v roku 2018. 

3. Správu o činnosti zástupcu športovcov v roku 2018. 

4. Správu o činnosti trénerskej komisie STÚ v roku 2018. 

5. Správu o činnosti komisie rozhodcov v roku 2018. 

6. Správu o činnosti marketingovej komisie v roku 2018. 

7. Revíziu správy o hospodárení STÚ k 30.11.2018. 

8. Revíziu Výročnej správy 2017 

 

Konferencia schvaľuje: 

1. Súťažný poriadok STÚ. 

2. Rozpočet STÚ na rok 2019. 

3. Zmenu rokovacieho poriadku. 

4. Zmenu registračného poriadku. 

5. Zmenu prestupového poriadku. 

 

Konferencia neschvaľuje: 

1. Zmenu Volebného poriadku /platí pôvodný Volebný poriadok/. 

 

Konferencia ukladá: 

1. VV zorganizovať stretnutie a školenie trénerov v roku 2019. 

2. VV zorganizovať stretnutie rozhodcov v jarnom termíne v roku 2019. 

3. VV zriadiť a sprístupniť informačný kanál pre členov STÚ pre všetky platné zmluvy a pre 

 všetky zmluvy z roku 2018. 

4. VV preveriť možnosť zriadiť transparentný účet  a jeho zriadenie s následnou informáciou 

 pre hnutie. 

 

 



 

Konferencia odporúča: 

1. VV zaoberať sa príspevkami z diskusie. 

2. VV pripraviť zmenu Stanov STÚ v súvislosti so zastupovaním klubov na konferencii.   

 

 

 

 

 V Bratislave 14. januára 2019  Milan Celerin – predseda návrhovej komisie 

       Dag Ulehla – člen návrhovej komisie 

       Simon Brunovský – člen návrhovej komisie 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


