
  Uznesenie  
 

zo  40. konferencie STÚ konanej dňa 26.marca 2022 v Bratislave. 

 

 

Po prezentácii delegátov 40. konferencia zvolila mandátovú komisiu v zložení 

predseda Jana Búzeková, členovia Ondrej Obst a Gregor Fotul a konferencia zobrala 

na vedomie správu predsedu mandátovej komisie. 

 Konferencia v úvode schválila program podľa ktorého rokovanie ďalej prebiehalo.  

 
 

Konferencia schválila: 

- skrutátorov konferencie: Ingrid Smetanová - hlavný skrutátor,  Roman Priesol a  

Dag Ulehla,        

- zloženie návrhovej komisie: Milan Celerin – predseda, členovia Miroslav Nemec a 

Ján Rudolphi, 

- zmenu Súťažného poriadku STÚ,  

- zmenu Volebného poriadku STÚ podľa vopred zaslaného návrhu, 

- zmenu Rokovacieho poriadku STÚ podľa vopred zaslaného návrhu, 

- Disciplinárny poriadok STÚ podľa vopred zaslaného návrhu, 

- Rozpočet STÚ na rok 2022 podľa vopred zaslaného návrhu zo dňa 24. 3. 2022, 

- Správu  hospodárení STÚ za rok 2021, 

- Správu o činnosti prezidenta a výkonného výboru STÚ za rok 2021, 

- Výročnú správu kontrolóra STÚ za rok 2021, 

- vylúčenie z členstva STÚ podľa vopred zaslaného návrhu. 

 

 Konferencia berie na vedomie: 

- Správu predsedu mandátovej komisie – pozvaných 36 delegátov s celkovým 

počtom hlasov 70, prítomných 28 delegátov s počtom hlasov 55,  čo predstavuje 

78,57 % hlasov a konferencie je uznášaniaschopná, 

- Správu predsedu KK o činnosti kontrolnej komisie STÚ za rok 2021, 

- Správu reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev za rok 

2021 

- Výročnú správu STÚ za rok 2021. 
 

Konferencia neschválila: 

- zmenu Stanov STÚ podľa vopred zaslaného návrhu. V platnosti ostávajú pôvodné 

Stanovy STÚ. 

 

Konferencia poverila: 

- výkonný výbor STÚ zistením záujmu o získanie trénerskej licencie v triatlone do 

termínu 15. 4. 2022 a následne o zabezpečenie špeciálnej časti uvedeného 

vzdelávania. 

 
  



 

 

 V Bratislave 26. marca 2022    Milan Celerin – predseda návrhovej komisie 

      Miroslav Nemec – člen návrhovej komisie 

      Ján Rudolphi – člen návrhovej komisie 

    

 

 

 

Príloha:  

Schválené dokumenty:  Súťažný poriadok STÚ 

                                      Volebný poriadok STÚ 

                                      Rokovací poriadok STÚ 

                                      Disciplinárny poriadok 

                                      Rozpočet STÚ na rok 2022 

                                      Správu o hospodárení za rok 2021 

                                      Správa o činnosti prezidenta a VV STÚ za rok 2021 

                                      Výročná správa kontrolóra STÚ za rok 2021 

                                      Zoznam vylúčených subjektov z členstva v STÚ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Celerin,  

predseda návrhovej komisie 


