
  Uznesenie 

 
z  XXVII. konferencie STÚ konanej dňa 5. novembra 2017 v Leviciach. 

 
Konferencia v úvode schválila upravený program, podľa ktorého rokovanie ďalej prebiehalo. 
Program bol doplnený v bode 4 o zvýraznený text. 
4.  Správa prezidenta o činnosti STÚ, správa o činnosti prezidenta a výkonného výboru  za obdobie od poslednej 

konferencie. 
 
 Konferencia schválila: 
-  zloženie mandátovej komisie Tomáš Jurkovič - predseda, členovia Peter Fiabáne a Miroslav Ozorák 
-  zloženie návrhovej komisie Milan Celerin - predseda, členovia Jozef Drahovský a Marian Stanko/  
-  skrutátorov konferencie - Igor Otepka, Marek Smetana, Alena Drahošová 
-  overovateľov zápisnice - Peter Králik, Martina Šebová, Zuzana Ježíková. 
 
Správa predsedu mandátovej komisie bola konferenciou zobraná na vedomie. 
 
Na konferencii bolo pozvaných 62 delegátov s hlasom rozhodujúcim, prezentovalo sa  33 delegátov s hlasom 
rozhodujúcim, čo predstavuje 53,22 %, teda nadpolovičnú väčšinu. Konferencia bola uznášania schopná. 
 
Konferencia schvaľuje: 
 
1.  Správu prezidenta o činnosti STÚ, správa o činnosti prezidenta STÚ a výkonného výboru za obdobie od 

poslednej konferencie. 
2.  Správu o hospodárení STÚ od predchádzajúcej konferencie 2016 do septembra 2017. 
3.  Výročnú správu kontrolóra. 
4.  Rozpočet STÚ na rok 2018. 
5.  Návrhy na úpravy stanov predložené konferencii vopred a upravené na konferencii v článkoch: 6, 29, 40, 64 

a 66. 
 
Konferencia berie na vedomie: 
 
1.  Správy koordinátorov o reprezentačnej činnosti STÚ za obdobie od predchádzajúcej konferencie (M. Varga, 

M. Slovák, M. Kuriačková).   
2.  Správu Kontrolnej komisie STÚ  o svojej činnosti od predchádzajúcej konferencie.  
 
Konferencia prerokovala: 
 
1.  Výročnú správu únie zaslanú konferencii vopred. 
 
Konferencia odporúča: 
 
1.  Výkonnému výboru STÚ doriešiť vo volebnom resp. registračnom poriadku možnosť obmedzenia kandidovať 

do orgánov STÚ pre nových členov s dĺžkou registrácie v STÚ minimálne 1 rok. 
2.  Prehodnotiť systém bodovania SP.  
 
V Leviciach 5. novembra 2017  
 
 
 
  

                       Ing. Milan Celerin - predseda návrhovej komisie ....................................................... 

 
 Jozef Drahovský - člen návrhovej komisie ....................................................... 

 
 Marián Stanko - člen návrhovej komisie ........................................................ 


