
Zápisnica z XXXIX. konferencie STÚ - volebnej 
 

konanej dňa 06. 11. 2021 v Bratislave (hotel Gate One) 
 
 
Prítomní po prezentácii: delegáti STÚ v počte 32 z 38 oprávnených (84,21%), čo predstavovalo 65 
mandátov z celkového počtu 72 (90,28%).  
XXXIX. konferencia STÚ – volebná bola v zmysle Stanov STÚ a zákona uznášaniaschopná, keďže boli 
prítomní delegáti s počtom mandátov väčším ako nadpolovičná väčšina z celkového počtu. 
 
Prípravu volieb do momentu začiatku XXXIX. konferencie STÚ pripravovala Volebná komisia STÚ 
(zvolená na ostatnej volebnej konferencii) v zložení: Peter Králik (predseda), Jana Škanderová (členka), 
Igor Bulík (člen). 

 
Bod 1 -  Otvorenie 
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek privítal delegátov volebnej XXXIX. konferencie STÚ v hoteli Gate One 
v Bratislave a otvoril XXXIX. konferenciu STÚ - volebnú a odovzdal slovo predsedajúcemu konferencie 
Petrovi Králikovi, ktorého určil Výkonný výbor STÚ (ďalej „VV STÚ“) uznesením č. 28/2021/5c.  

 
Bod 2 -  Schválenie programu 
 

Program zaslaný vopred delegátom volebnej XXXIX. konferencie STÚ: 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba skrutátorov, Mandátovej a Návrhovej komisie 
4. Voľba predsedu Volebnej komisie STÚ 
5. Voľba členov Volebnej komisie STÚ 
6. Správa predsedu Mandátovej komisie  
7. Správa prezidenta o činnosti STÚ za obdobie od poslednej Konferencie STÚ 
8. Diskusia 
9. Voľba Prezidenta STÚ 
10. Voľba Viceprezidenta STÚ  
11. Voľba člena VV STÚ - predseda Trénerskej komisie  
12. Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie organizátorov  
13. Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie rozhodcov 
14. Voľba člena VV STÚ - zástupcu športovcov  
15. Voľba člena VV STÚ - člen  
16. Voľba Kontrolóra STÚ 
17. Voľba členov Kontrolnej komisie STÚ 
18. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie STÚ 
19. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ 
20. Voľba predsedu Odvolacej komisie 
21. Voľba členov Odvolacej komisie  
22. Správa predsedu volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb 
23. Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia  
24. Záver 
 
Na základe menného zoznamu kandidátov na volené funkcie a s prihliadnutím na efektivitu činnosti 
najvyššieho orgánu únie (úspora času a taktiež materiálu na tlač hlasovacích lístkov) s prihliadnutím 



na platné Stanovy STÚ, Volebný a Rokovací poriadok STÚ predložil predsedajúci p. Králik prítomným 
delegátom návrh Výkonného výboru STÚ (VV STÚ) na úpravu programu XXXIX. konferencie STÚ, ktorý 
vychádza z pôvodne zaslaného návrhu, avšak spája do blokov hlasovania viacero funkcií, ktoré nebudú 
zvýhodňovať žiadneho kandidáta (všetci kandidáti budú mať rovnaké podmienky pri voľbách). Iný 
písomný návrh na zmenu programu predsedajúci nedostal. 
 
Návrh Programu XXXIX. konferencie STÚ  - návrh VV STÚ: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba skrutátorov, Mandátovej a Návrhovej komisie 
4. Voľba predsedu Volebnej komisie STÚ 
5. Voľba členov Volebnej komisie STÚ 
6. Správa predsedu Mandátovej komisie  
7. Správa prezidenta o činnosti STÚ za obdobie od poslednej Konferencie STÚ 
8. Diskusia 
9. Voľba Prezidenta STÚ, Voľba Viceprezidenta STÚ, Voľba člena VV STÚ - zástupcu športovcov, 

Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie organizátorov, Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie 
rozhodcov, Voľba Kontrolóra STÚ, Voľba predsedu Disciplinárnej komisie STÚ, Voľba predsedu 
Odvolacej komisie (1. blok hlasovaní) 

10. Voľba člena VV STÚ - predseda Trénerskej komisie, Voľba členov Odvolacej komisie (2. blok 
hlasovaní) 

11. Voľba člena VV STÚ – člen, Voľba členov Kontrolnej komisie STÚ (3. blok hlasovaní) 
12. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ (4. blok hlasovaní) 
13. Správa predsedu volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb 
14. Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia  
15. Záver 

 
Počas hlasovania bolo prítomných 30 delegátov s počtom mandátov 61. 
Za schválenie predloženého návrhu programu: 57, proti: 0, zdržali sa: 4.  
Predsedajúci konferencie následne konštatoval, že delegáti konferencie schválili Program XXXIX. 
konferencie STÚ nasledovne: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba skrutátorov, Mandátovej a Návrhovej komisie 
4. Voľba predsedu Volebnej komisie STÚ 
5. Voľba členov Volebnej komisie STÚ 
6. Správa predsedu Mandátovej komisie  
7. Správa prezidenta o činnosti STÚ za obdobie od poslednej Konferencie STÚ 
8. Diskusia 
9. Voľba Prezidenta STÚ, Voľba Viceprezidenta STÚ, Voľba člena VV STÚ - zástupcu športovcov, 

Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie organizátorov, Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie 
rozhodcov, Voľba Kontrolóra STÚ, Voľba predsedu Disciplinárnej komisie STÚ, Voľba predsedu 
Odvolacej komisie (1. blok hlasovaní) 

10. Voľba člena VV STÚ - predseda Trénerskej komisie, Voľba členov Odvolacej komisie (2. blok 
hlasovaní) 

11. Voľba člena VV STÚ – člen, Voľba členov Kontrolnej komisie STÚ (3. blok hlasovaní) 
12. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ (4. blok hlasovaní) 
13. Správa predsedu volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb 
14. Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia  
15. Záver 

 



Bod 3 -  Voľba skrutátorov, Mandátovej a Návrhovej komisie 
 

Predsedajúci p. Králik predložil delegátom na schválenie návrh VV STÚ na skrutátorov na XXXIX. 
konferencii STÚ v zložení:  
Skrutátori XXXIX. konferencie: Ingrid Smetanová – Alena Drahošová, Dag Ulehla. 
 

Počas hlasovania bolo prítomných 30 delegátov s počtom mandátov 61. 
Za návrh: 61, proti: 0, zdržal sa: 0.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že skrutátori XXXIX. konferencie STÚ boli zvolení: Ingrid 
Smetanová, Alena Drahošová, Dag Ulehla. 
 
Predsedajúci p. Králik predložil delegátom na schválenie návrh VV STÚ na zloženie Mandátovej komisie 
na XXXIX. konferencii STÚ v zložení:  
Mandátová komisia: Ján Roziak (predseda) - Roman Priesol, Veronika Jurkovič (členovia). 
 

Pred hlasovaní o zložení Mandátovej komisie sa prezentovalo 32 delegátov s počtom mandátov 65. 
Za návrh: 61, proti: 0, zdržali sa: 4.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Mandátová komisia bude počas XXXIX. konferencii STÚ 
pracovať v zložení: Ján Roziak (predseda) - Roman Priesol, Veronika Jurkovič (členovia). 
 
Predsedajúci p. Králik predložil delegátom na schválenie návrh VV STÚ na zloženie Návrhovej komisie 
na XXXIX. konferencii STÚ v zložení:  
Návrhová komisia: Milan Celerin (predseda) – Tibor Németh, Jan Rudolphi (členovia). 
 

Pred hlasovaní o zložení Návrhovej komisie sa prezentovalo 32 delegátov s počtom mandátov 65. 
Za návrh: 65, proti: 0, zdržalo sa: 0.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Návrhová komisia bude počas XXXIX. konferencii STÚ 
pracovať v zložení: Milan Celerin (predseda) – Tibor Németh, Jan Rudolphi (členovia). 

 
Bod 4 -  Voľba predsedu a členov Volebnej komisie 
 

Predsedajúci XXXIX. konferencie STÚ p. Králik predložil delegátom návrh VV STÚ na zloženie Volebnej 
komisie v zložení:  Jana Škanderová (predsedníčka), Miroslav Nemec, Katarína Mikulová. 
 
Predseda mandátovej komisie J. Roziak vyzval prítomných aby sa prezentovali: prítomných 32 
delegátov s počtom mandátov 65. 
Za návrh: 61, proti: 0, zdržali sa: 4. 
 
Predsedajúci konferencie konštatoval, že delegáti XXXIX. konferencie STÚ schválili zloženie Volebnej 
komisie v zložení: Jana Škanderová, Miroslav Nemec, Katarína Mikulová. 
Následne Jana Škanderová informovala, že členmi Volebnej komisie bola zvolená za predsedníčku 
a Volebná komisia STÚ bude pracovať  zložení: Jana Škanderová (predsedníčka), Miroslav Nemec 
(člen), Katarína Mikulová (člen). 

 
Bod 6 -  Správa predsedu Mandátovej komisie  
 

Predseda Mandátovej komisie Ján Roziak informoval delegátov, že na XXXIX. konferencie STÚ – 
volebnej sa  prezentovalo celkom 32 delegátov z celkového počtu 38 oprávnených delegátov 
(84,21%), čo predstavovalo 65 mandátov z celkového počtu 72 (90,28%). Skonštatoval, že XXXIX. 
konferencia STÚ – volebná je v zmysle Stanov STÚ a zákona uznášaniaschopná. 
(PRÍLOHA)  
 
Správu predsedu Mandátovej komisie zobrali delegáti konferencie na vedomie. 



 
Bod 7 -  Správa prezidenta o činnosti STÚ od poslednej Konferencie STÚ 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval prítomných delegátov, že v predstihu dostali písomnú správu 
prezidenta o činnosti STÚ od poslednej volebnej konferencie (PRÍLOHA). 
Následne vyzval predsedajúci konferencie prítomných delegátov, či majú k zaslanej správe prezidenta 
STÚ pripomienky. Nikto z prítomných delegátov nemal pripomienky ku správe prezidenta. 
 
Správu prezidenta o činnosti STÚ zobrali delegáti konferencie na vedomie. 

 
Bod 8 -  Diskusia  
 

Predsedajúci konferencie p. Králik informoval prítomných delegátov, že počas prezentácie na XXXIX. 
konferenciu STÚ dostali lístok na písomné prihlásenie sa do diskusie. Pripomenul, že od začiatku 
rokovania nedostal žiadny podnet do diskusie a preto ešte raz vyzval delegátov, že ak majú záujem 
vystúpiť v diskusii, aby sa písomne prihlásili.  
Nikto z prítomných delegátov sa písomne do diskusie neprihlásil. 
 

Bod 9 -  Voľba Prezidenta STÚ, Voľba Viceprezidenta STÚ, Voľba člena VV STÚ 
- zástupcu športovcov, Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie organizátorov, 
Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie rozhodcov, Voľba Kontrolóra STÚ, 
Voľba predsedu Disciplinárnej komisie STÚ, Voľba predsedu Odvolacej 
komisie (1. blok hlasovaní) 
 

Pred voľbami odovzdal generálny sekretár STÚ p. Dobiaš predsedníčke Volebnej komisie STÚ p. 
Škanderovej volebnú urnu s kľúčmi. Predsedníčka Volebnej komisie volebnú urnu skontrolovala 
a následne zamkla. 
 
Na základe informácie od predsedu Mandátovej komisie p. Roziaka informoval predsedajúci, že počas 
1. bloku volieb (bod 9) je prítomných 32 delegátov s počtom mandátov 65, čo predstavuje 90,28 % 
mandátov a konferencia je v zmysle zákona a Stanov STÚ uznášaniaschopná. 
Na zvolenie v 1. kole volieb potrebuje kandidát v zmysle Stanov STÚ získať 37 hlasov (mandátov) 
oprávnených delegátov.  
 
Predsedníčka Volebnej komisie J. Škanderová informovala delegátov o forme a priebehu hlasovania 
v 1. bloku hlasovaní. Následne vyzvala prítomných delegátov, aby hlasovali a vyplnené hlasovacie lístky 
vhadzovali do pripravenej volebnej urny. 
 
Po skončení 1. kola hlasovania v 1. bloku volieb vyhlásil predsedajúci prestávku (do sčítania 
a vyhodnotenia hlasovacích lístkov). 
 
Na prácu Volebnej komisie pri sčítavaní hlasov dohliadala nezávislá pozorovateľka delegovaná 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Zajíčková a Kontrolór STÚ p. Došek. 
 
Po sčítaní hlasov informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová o výsledkoch volieb: 
 
Voľba Prezidenta STÚ (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 65):  
Kandidát: 
Jozef Jurášek  = Za: 58 hlasov, Proti: 4 hlasy. Zdržal sa: 3 hlasy.  
Jozef Jurášek bol zvolený v 1. kole volieb za prezidenta STÚ pre obdobie 2021 - 2025 



 
Voľba Viceprezidenta STÚ (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 61): 
Kandidáti: 
Milan Celerin 50 hlasov 
Mária Kuriačková 11 hlasov 
Milan Celerin bol zvolený v 1. kole volieb za Viceprezidenta STÚ pre obdobie 2021 – 2025. 
 
Voľba člena VV STÚ – zástupcu športovcov (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 61): 
Kandidáti: 
Richard Varga 20 hlasov 
Daniel Kraviansky 16 hlasov 
Tomáš Jurkovič 14 hlasov 
Ivana Kuriačková 6 hlasov 
Alena Sinay 5 hlasov 
V zmysle Stanov STÚ Richard Varga a Daniel Kraviansky postúpili do 2. kola volieb. 
 
Voľba člena VV STÚ – predsedu Komisie organizátorov (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 
61): 
Kandidáti: 
Ján Kavec 45 hlasov 
Denis Barna 16 hlasov 
Ján Kavec bol zvolený v 1. kole volieb za člena VV STÚ – predsedu Komisie organizátorov pre obdobie 
2021 - 2025. 
 
Voľba člena VV STÚ – predsedu Komisie rozhodcov (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 61): 
Kandidáti: 
Elena Stanková 32 hlasov 
Jan Rudolphi 29 hlasov 
V zmysle Stanov STÚ Elena Stanková a Jan Rudoplhi postúpili do 2. kola volieb. 
 
Voľba Kontrolóra STÚ (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 61): 
Kandidáti: 
Vladimír Došek 37 hlasov 
Marián Pavuk 24 hlasov 
Vladimír Došek bol zvolený v 1. kole volieb za Kontrolóra STÚ pre obdobie 2021 - 2026. 
 
Voľba predsedu Disciplinárnej komisie STÚ (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 58): 
Kandidáti: 
Anikó Ozoráková 52 hlasov 
Katarína Poláková 6 hlasov 
Anikó Ozoráková bola zvolená v 1. kole volieb za predsedníčku Disciplinárnej komisie STÚ pre 
obdobie 2021 - 2025. 
 
Voľba predsedu Odvolacej komisie (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 61): 
Kandidát: 
Silvia Švecová Za: 55 hlasov, Proti: 4 hlasy. Zdržal sa: 2 hlasy. 
Silvia Švecová bola zvolená v 1. kole volieb za predsedníčku Odvolacej komisie STÚ pre obdobie 2021 
- 2025. 
 
Po 1. kole 1. bloku volieb informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová delegátov, že sa 
uskutoční 2. kolo volieb na obsadenie funkcií Člen VV STÚ – zástupca športovcov a Člen VV STÚ – 
predseda Komisie rozhodcov. 



 
Mandátová komisia oznámila, že je prítomných 32 delegátov s počtom hlasov 63. Z dôvodu zle 
spočítaných prítomných delegátov s počtom platných mandátov sa muselo opakovať 2. kolo 1. bloku 
volieb na obsadenie funkcií Člen VV STÚ – zástupca športovcov a Člen VV STÚ – predseda Komisie 
rozhodcov. 
 
Pred opakovaným 2. kolom 1. bloku volieb na obsadenie funkcií Člen VV STÚ – zástupca športovcov 
a Člen VV STÚ – predseda Komisie rozhodcov nahlásila Mandátová komisia, že sa prezentovalo 32 
delegátov s počtom hlasov 65. 
Na zvolenie v 2. kole 1. bloku volieb bola v zmysle Stanov STÚ potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných delegátov, t.j. 33 hlasov. 
 
Po sčítaní hlasov informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová o výsledkoch volieb: 
 
Voľba člena VV STÚ – zástupcu športovcov – 2. kolo (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 65): 
Kandidáti: 
Daniel Kraviansky 34 hlasov 
Richard Varga 31 hlasov 
Daniel Kraviansky bol zvolený v 2. kole volieb za člena VV STÚ – zástupcu športovcov pre obdobie 
2021 - 2025. 
 
Voľba člena VV STÚ – predsedu Komisie rozhodcov  - 2. kolo (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, 
platných 65): 
Kandidáti: 
Elena Stanková 37 hlasov 
Jan Rudolphi 28 hlasov 
Elena Stanková bola zvolená v 2. kole volieb za členku VV STÚ – predsedníčku Komisie rozhodcov pre 
obdobie 2021 - 2025. 

 
Bod 10 -  Voľba člena VV STÚ - predseda Trénerskej komisie, Voľba členov 
Odvolacej komisie (2. blok hlasovaní) 
 

Na základe informácie od predsedu Mandátovej komisie p. Roziaka informoval predsedajúci, že počas 
2. bloku volieb (bod 10) je prítomných 32 delegátov s počtom mandátov 65, čo predstavuje 90,28 % 
mandátov a konferencia je v zmysle zákona a Stanov STÚ uznášaniaschopná. 
Na zvolenie v 1. kole volieb potrebuje kandidát v zmysle Stanov STÚ získať 37 hlasov (mandátov) 
všetkých delegátov.  
 
Predsedníčka Volebnej komisie J. Škanderová informovala delegátov o forme a priebehu hlasovania 
v 2. bloku hlasovaní. Následne vyzvala prítomných delegátov, aby hlasovali a vyplnené hlasovacie lístky 
vhadzovali do pripravenej volebnej urny. 
Na prácu Volebnej komisie pri sčítavaní hlasov dohliadala nezávislá pozorovateľka delegovaná 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Zajíčková a Kontrolór STÚ p. Došek. 
 
Pri sčítaní odovzdaných hlasovacích lístkov nezávislá pozorovateľka MŠVVŠ SR upozornila 
predsedníčku Volebnej komisie, že názov funkcie na hlasovacom lístku člena VV STÚ – predsedu 
Trénerskej komisie pre voľbu v 2. bloku hlasovaní nie je uvedený v zmysle Stanov STÚ a preto sú 
hlasovacie lístky neplatné. 
Následne dala Volebná komisia vytlačiť nové hlasovacie lístky so správnym pomenovaním funkcií pre 
2. blok hlasovaní a voľba  člena VV STÚ – predsedu Trénerskej komisie a voľba členov Odvolacej komisie 
sa zopakovala. 



Prítomných na voľbu v 2. bloku hlasovaní bolo 32 delegátov s počtom mandátov 65, čo predstavuje 
90,28 % mandátov a konferencia je v zmysle zákona a Stanov STÚ uznášaniaschopná. 
Na zvolenie v 1. kole volieb potrebuje kandidát v zmysle Stanov STÚ získať 37 hlasov (mandátov) 
oprávnených delegátov. 
 
Po sčítaní hlasov informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová o výsledkoch volieb: 
 
Voľba člena VV STÚ – predsedu Trénerskej komisie (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov, platných 65): 
Kandidáti: 
Tomáš Jurkovič  31 hlasov 
Gregor Fotul 12 hlasov 
Mária Kuriačková 9 hlasov 
Simon Brunovský 9 hlasov 
Igor Bulík 4 hlasy 
V zmysle Stanov STÚ Tomáš Jurkovič a Gregor Fotul postúpili do 2. kola volieb. 
 
Voľba členov (2) Odvolacej komisie (odovzdaných 65 hlasovacích lístkov): 
Kandidáti:   
Jan Rudolphi - Za: 59 hlasov, Proti: 2 hlas. Zdržal sa: 3 hlasy. 
Jana Škanderová -  Za: 55 hlasov, Proti: 1 hlas. Zdržal sa: 2 hlasy. 
Jan Rudolphi a Jana Škanderová boli zvolení v 1. kole volieb za členov Odvolacej komisie STÚ pre 
obdobie 2021 - 2025. 
 
Po 1. kole 2. bloku volieb informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová delegátov, že sa 
uskutoční 2. kolo volieb na obsadenie funkcie Člen VV STÚ – Predseda Trénerskej komisie. 
 
Mandátová komisia oznámila, že je prítomných 30 delegátov s počtom hlasov 60 (83,33 %). 
Konferencia bola v zmysle Stanov STÚ uznášaniaschopná. 
Na zvolenie v 2. kole 2. bloku volieb bola v zmysle Stanov STÚ potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných delegátov, t.j. 31 hlasov. 
 
Po sčítaní hlasov informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová o výsledkoch volieb: 
 
Voľba člena VV STÚ – predsedu Trénerskej komisie (odovzdaných 60 hlasovacích lístkov, platných 60): 
Kandidáti: 
Tomáš Jurkovič  42 hlasov 
Gregor Fotul 18 hlasov 
Tomáš Jurkovič bol zvolený v 2. kole volieb za člena VV STÚ – predsedu Trénerskej komisie pre 
obdobie 2021 - 2025. 

 
Bod 11 -  Voľba člena VV STÚ – člen, Voľba členov Kontrolnej komisie STÚ (3. 
blok hlasovaní) 
 

Na základe informácie od predsedu Mandátovej komisie p. Roziaka informoval predsedajúci, že počas 
3. bloku volieb (bod 11) je prítomných 30 delegátov s počtom mandátov 60, čo predstavuje 83,33 % 
mandátov a konferencia je v zmysle zákona a Stanov STÚ uznášaniaschopná. 
Na zvolenie v 1. kole volieb potrebuje kandidát v zmysle Stanov STÚ získať 37 hlasov (mandátov) 
oprávnených delegátov.  
 



Predsedníčka Volebnej komisie J. Škanderová informovala delegátov o forme a priebehu hlasovania 
v 3.  bloku hlasovaní. Následne vyzvala prítomných delegátov, aby hlasovali a vyplnené hlasovacie 
lístky vhadzovali do pripravenej volebnej urny. 
Na prácu Volebnej komisie pri sčítavaní hlasov dohliadala nezávislá pozorovateľka delegovaná 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Zajíčková a Kontrolór STÚ p. Došek. 
 
Po sčítaní hlasov informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová o výsledkoch volieb: 
 
Voľba člena VV STÚ – člen (odovzdaných 60 hlasovacích lístkov, platných 60): 
Kandidáti: 
Peter Králik 41 hlasov 
Mária Kuriačková 19 hlasov 
Slavomír Jánoš 0 hlasov 
Peter Králik bol zvolený v 1. kole volieb za člena VV STÚ pre obdobie 2021 - 2025. 
 
Voľba členov Kontrolnej komisie STÚ (odovzdaných 60 hlasovacích lístkov, platných 56): 
Kandidáti: 
Jozef Drahovský 48 hlasov 
Lenka Fotulová 38 hlasov 
Simon Brunovský 22 hlasov 
Vladimír Došek – z dôvodu zvolenia za Kontrolóra STÚ nekandidoval 
Jozef Drahovský a Lenka Fotulová boli zvolení v 1. kole volieb za členov Kontrolnej komisie STÚ pre 
obdobie 2021 - 2026. 

 
Bod 12 -  Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ (4. blok hlasovaní) 
 

Na základe informácie od predsedu Mandátovej komisie p. Roziaka informoval predsedajúci, že počas 
4. bloku volieb (bod 12) je prítomných 30 delegátov s počtom mandátov 60, čo predstavuje 83,33 % 
mandátov a konferencia je v zmysle zákona a Stanov STÚ uznášaniaschopná. 
Na zvolenie v 1. kole volieb potrebuje kandidát v zmysle Stanov STÚ získať 37 hlasov (mandátov) 
oprávnených delegátov.  
 
Predsedníčka Volebnej komisie J. Škanderová informovala delegátov o forme a priebehu hlasovania 
v 2. bloku hlasovaní. Následne vyzvala prítomných delegátov, aby hlasovali a vyplnené hlasovacie lístky 
vhadzovali do pripravenej volebnej urny. 
Na prácu Volebnej komisie pri sčítavaní hlasov dohliadala nezávislá pozorovateľka delegovaná 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Zajíčková a Kontrolór STÚ p. Došek. 
 

Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ (odovzdaných 60 hlasovacích lístkov, platných 60): 
Kandidáti: 
Daniel Konečný 32 hlasov 
Igor Bulík 15 hlasov 
Katarína Poláková 13 hlasov 
Jozef Drahovský – z dôvodu zvolenia do kontrolnej funkcie nekandidoval 
V zmysle Stanov STÚ Daniel Konečný a Igor Bulík postúpili do 2. kola volieb. 
 
Po 1. kole 4. bloku volieb informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová delegátov, že sa 
uskutoční 2. kolo volieb na obsadenie funkcie podpredseda Disciplinárnej komisie STÚ. 
Mandátová komisia oznámila, že je prítomných 30 delegátov s počtom hlasov 60 (83,33 %). 
Konferencia bola v zmysle Stanov STÚ uznášaniaschopná. 
Na zvolenie v 2. kole 4. bloku volieb bola v zmysle Stanov STÚ potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných delegátov, t.j. 31 hlasov. 



 
Po sčítaní hlasov informovala predsedníčka Volebnej komisie p. Škanderová o výsledkoch volieb: 
 
Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ (odovzdaných 60 hlasovacích lístkov, platných 60): 
Kandidáti: 
Daniel Konečný 41 hlasov 
Igor Bulík 19 hlasov 
Daniel Konečný bol zvolený v 2. kole volieb za podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ pre obdobie 
2021 - 2025. 
 

Bod 13 -  Správa predsedu Volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb 
 

Predsedníčka Volebnej komisie p. Jana Škanderová prečítala delegátom správu Volebnej komisie 
s výsledkami volieb (PRÍLOHA).  
 
Delegáti konferencie zobrali na vedomie správu predsedníčky Volebnej komisie. 

 
Bod 14 -  Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia 
 

Predseda Návrhovej komisie p. Milan Celerin predložil delegátom návrh Uznesenia na XXXIX. 
konferencie STÚ (PRÍLOHA).  
 

Pred hlasovaním o návrhu Uznesenia z XXXIX. konferencie STÚ sa prezentovalo 30 delegátov s počtom 
mandátov 60 (83,33%) a konferencia bola uznášaniaschopná. 
Predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o prijatí návrhu zápisu predsedu Návrhovej 
komisie – návrh Uznesenia. 
Za návrh: 53, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 3.  
 

Predsedajú konferencie skonštatoval, že návrh zápisu predsedu Návrhovej komisie -  návrh Uznesenia 
bol schválený. 

 
Bod 15 -  Záver  
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek poďakoval všetkým prítomným delegátom a hosťom za účasť na 
rokovaní volebnej XXXIX. konferencie STÚ. Vyjadril presvedčenie, že všetky úlohy, ktoré budú pred 
novým vedením slovenského triatlonu sa podarí zvládnuť. Požiadal novozvolených členov VV STÚ, aby 
sa pred obedom stretli a dohodli termín prvého zasadnutia VV STÚ. 
Na záver pozval prítomných delegátov na obed. 
 
Zapísal:  
 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ):   __________________________  
 
 

 


