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Zápisnica z XXVII. konferencie STÚ  
 

konanej dňa 05. 11. 2017 v Leviciach (hotel Lev) 
 
 
Prítomní: prezentovaní delegáti STÚ v počte 33 zo 62 pozvaných. 
 
 

Bod 1 -  Otvorenie 
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek privítal delegátov XXVII. konferencie STÚ. Z poverenia VV STÚ viedol 
XXVII. konferenciu STÚ kontrolór STÚ p. Vladimír Došek, ktorý taktiež privítal všetkých prítomných.  
 
 

Bod 2 -  Schválenie programu 
 

Program zaslaný vopred delegátom XXVII. konferencie STÚ: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice   
4. Správa prezidenta o činnosti STÚ za obdobie od poslednej konferencie  
5. Správa koordinátorov o reprezentačnej činnosti STÚ od predchádzajúcej konferencie 
6. Správa o hospodárení STÚ od predchádzajúcej konferencie do septembra 2017 
7. Výročná správa únie  
8. Správa kontrolnej komisie STÚ o svojej činnosti od predchádzajúcej konferencie 
9. Správa predsedu mandátovej komisie 
10. Výročná správa kontrolóra  
11. Rozpočet STÚ na rok 2018 
12. Návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ v zmysle návrhu opatrení Hl. kontrolórky športu 

MŠVVŠ SR 
13. Diskusia 
14. Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia  
15. Záver 
 
Na základe zaslaného návrhu Programu rokovania XXVII. konferencie STÚ oslovil predsedajúci 
konferencie V. Došek prítomných delegátov, či majú návrh na doplnenie programu. 
 

Sekretár STÚ p. Dobiaš navrhol úpravu znenia v bode č. 4, kde za slovo „STÚ“ sa pridá slovné spojenie 
„a správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ“, pričom celý názov bodu č. 4 bude „Správa 
prezidenta o činnosti STÚ a správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za obdobie od 
poslednej konferencie.“ 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 33 prítomných delegátov z celkového počtu 62 pozvaných.  
Za návrh p. Dobiaša hlasovalo 33 delegátov, nikto nebol proti, žiadny delegát sa nezdržal hlasovania. 
Predsedajúci konferencie konštatoval, že delegáti Konferencie schválili návrh p. Dobiaša na zmenu 
názvu bodu č. 4. programu v nasledovnom znení: „Správa prezidenta o činnosti STÚ a správa o činnosti 
prezidenta a Výkonného výboru STÚ za obdobie od poslednej konferencie.“ 
 

Delegát p. Brunovský navrhol zaradiť za bod č. 10 „Výročná správa kontrolóra“ nový bod č. 11 
„Vyjadrenie dôvery kontrolórovi STÚ“.  Za návrh na zaradenie nového bodu rokovania č. 11 „Vyjadrenie 
dôvery kontrolórovi STÚ“ hlasovali 2 delegáti, proti bolo 13 delegátov, 18 delegátov sa zdržalo. 
Predsedajúci konferencie konštatoval, že návrh na zaradenie nového bodu rokovania č. 11 „Vyjadrenie 
dôvery kontrolórovi STÚ“ nebol schválený. 
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Predsedajúci konferencie následne konštatoval, že delegáti konferencie schválili Program XXVII. 
konferencie STÚ nasledovne: 
Program XXVII. konferencie STÚ: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice 
4. Správa prezidenta o činnosti STÚ a správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za 

obdobie od poslednej konferencie. 
5. Správa koordinátorov o reprezentačnej činnosti STÚ od predchádzajúcej konferencie 
6. Správa o hospodárení STÚ od predchádzajúcej konferencie do septembra 2017 
7. Výročná správa únie  
8. Správa Kontrolnej komisie STÚ o svojej činnosti od predchádzajúcej konferencie 
9. Správa predsedu Mandátovej komisie 
10. Výročná správa kontrolóra  
11. Rozpočet STÚ na rok 2018 
12. Návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ v zmysle návrhu opatrení Hl. kontrolórky športu 

MŠVVŠ SR 
13. Diskusia 
14. Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia  
15. Záver 
 
 

Bod 3 -  Voľba mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov 
zápisnice  
 

Predsedajúci XXVII. konferencie STÚ p. Došek predložil delegátom návrh na zloženie Mandátovej 
komisie v zložení: Tomáš Jurkovič (predseda), Peter Fiabáne (člen), Miroslav Ozorák (člen) 
Za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

a) Delegáti XXVII. konferencie STÚ hlasovaním schválili zloženie Mandátovej komisie v zložení: 
Tomáš Jurkovič (predseda), Peter Fiabáne (člen), Miroslav Ozorák (člen) 

 

Predsedajúci XXVII. konferencie STÚ p. Došek predložil delegátom návrh na zloženie Návrhovej 
komisie: Milan Celerin (predseda), Jozef Drahovský (člen), Marián Stanko (člen). 
Za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

b) Delegáti XXVII. konferencie STÚ hlasovaním schválili zloženie Návrhovej komisie: Milan Celerin 
(predseda), Jozef Drahovský (člen), Marián Stanko (člen). 

 

Predsedajúci XXVII. konferencie STÚ p. Došek predložil delegátom návrh na zloženie Skrutátorov 
konferencie: Igor Otepka, Marek Smetana, Alena Drahošová. 
Za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

c) Delegáti XXVII. konferencie STÚ hlasovaním schválili skrutátorov konferencie v zložení: Igor 
Otepka, Marek Smetana, Alena Drahošová. 
 

Predsedajúci XXVII. konferencie STÚ p. Došek predložil delegátom návrh na zloženie Overovateľov 
zápisnice: Peter Králik, Martina Šebová, Zuzana Ježíková. 
Za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

d) Delegáti XXVII. konferencie STÚ hlasovaním schválili overovateľov zápisnice v zložení: Peter 
Králik, Martina Šebová, Zuzana Ježíková. 
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Bod 4 -  Správa prezidenta o činnosti STÚ a správa o činnosti prezidenta 
a Výkonného výboru STÚ za obdobie od poslednej konferencie 
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek predniesol prítomným delegátom XXVII. konferencie STÚ  Správu 
prezidenta o činnosti STÚ a Správu prezidenta  a VV STÚ za obdobie od poslednej konferencie. 
(PRÍLOHA č. 1 a PRÍLOHA č. 2). 
 

Predsedajúci konferencie  V. Došek vyzval v zmysle Stanov STÚ delegátov, aby hlasovali o prijatí Správy 
prezidenta o činnosti STÚ a Správu prezidenta  a VV STÚ za obdobie od poslednej konferencie. 
Za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Predsedajú konferencie konštatoval, že Správa prezidenta o činnosti STÚ a Správa o činnosti 
prezidenta a Výkonného výboru STÚ za obdobie od poslednej konferencie bola schválená. 

 
 

Bod 5 -  Správa koordinátorov o reprezentačnej činnosti STÚ od 
predchádzajúcej konferencie 
 
Koordinátor reprezentácie SR v multišporte Milan Slovák predniesol správu za multišport (PRÍLOHA č. 
3). Následne predniesla správu koordinátorka juniorskej reprezentácie SR v triatlone Mária Kuriačková 
(PRÍLOHA č. 4). Za neprítomného koordinátora seniorskej reprezentácie SR v triatlone p. Michala Vargu 
predniesol správu o činnosti Simon Brunovský (PRÍLOHA č. 5). 
 

Delegáti konferencie berú na vedomie správy koordinátorov o reprezentačnej činnosti STÚ. 
 
 

Bod 6 -  Správa o hospodárení STÚ od predchádzajúcej konferencie do 
septembra 2017 
 

Prezident STÚ Jozef Jurášek predniesol delegátom Správu o hospodárení STÚ od predchádzajúcej 
konferencie do septembra 2017 (PRÍLOHA č. 6). Následne predsedajúci konferencie vyzval delegátov 
na hlasovanie. 
Za: 32, proti : 0, zdržal sa: 1.  
 

Predsedajúci konferencie V. Došek konštatoval, že bod č. 6 Správa o hospodárení STÚ od 
predchádzajúcej konferencie do septembra 2017 bola schválená. 
 
 

Bod 7 -  Výročná správa únie 
 

Prezident STÚ prezentoval delegátom konferencie Výročnú správu únie, ktorej súčasťou je  správa 
audítorskej spoločnosti, ktorá bola v zmysle zákona o športe uverejnená v júli 2017 na webovom sídle 
STÚ (stránke www.triathlon.sk) a všetci členovia STÚ, vrátane delegátov ju mali k dispozícii. 
 
Delegáti XXVII. Konferencie prerokovali Výročnú správu únie zaslanú konferencii vopred. 

 
 

Bod 8 -  Správa Kontrolnej komisie STÚ o svojej činnosti od predchádzajúcej 
konferencie 
 

Kontrolór STÚ V. Došek predložil správu kontrolnej komisie (PRÍLOHA č. 7), ktorá od poslednej 
konferencie pracovala v zložení Vladimír Došek (predseda), Jozef Trakovický (člen), Lenka Fotulová 
(členka). 

http://www.triathlon.sk/
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Delegáti XXVII. Konferencie zobrali na vedomie správu Kontrolnej komisie STÚ. 
 
 

Bod 9 -  Správa predsedu Mandátovej komisie 
 

Predseda Mandátovej komisie STÚ Tomáš Jurkovič na základe prezenčnej listiny konštatoval, že zo 62 
pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim sa na XXVII. konferencii STÚ prezentovalo 33 delegátov, 
čo je 53,2% všetkých oprávnených a XXVII. konferencie STÚ je uznášaniaschopná. 
 

Správu predsedu Mandátovej komisie zobrali delegáti konferencie na vedomie. 
 
 

Bod 10 -  Výročná správa kontrolóra 
 

Kontrolór STÚ p. Došek prezentoval prítomným delegátom Výročnú správu kontrolóra (PRÍLOHA č. 8). 
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 32 delegátov. 
Za: schválenie 29, proti: 2, zdržal sa: 1.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že bod č. 10 Výročná správa kontrolóra bola schválená. 
 
 

Bod 11 -  Rozpočet STÚ na rok 2018 
 

Prezident STÚ informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred konaním konferencie bol delegátom 
zaslaný návrh rozpočtu STÚ na rok 2018. Zdôraznil, že vzhľadom k tomu, že do času konania 
konferencie ministerstvo školstva nezverejnilo výšku dotácie pre STÚ, návrh rozpočtu je presne 
v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov určený len percentuálne 
k celkovej čiastke štátneho príspevku. 
Následne prezident STÚ informoval delegátov konferencie o očakávanom príjme STÚ v roku 2018 za 
licenčné, členské a ďalšie poplatky  v zmysle predpisov STÚ vo výške 8250 €. Z tejto čiastky je návrh vo 
výdajovej čiastky vo výške maximálne 30%. 
 

Za schválenie návrhu rozpočtu: 29, proti: 0, Zdržal sa: 1.  
Predsedajúci konferencie V. Došek konštatoval, že Rozpočet STÚ na rok 2018 bol schválený. 
 
 

Bod 12 -  Návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ v zmysle návrhu opatrení 
Hl. kontrolórky športu MŠVVŠ SR 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval prítomných, že v stanovenej lehote pred konferenciu dostali 
delegáti návrh zmien a úprav stanov. Tieto návrhy zmien a úprav Stanov STÚ plnia pripomienky hlavnej 
kontrolórky športu, ktoré kontrolórka považovala za rozporné s platným znením zákona o športe. 
Prezident STÚ ďalej pripomenul že na výzvu ministerstva školstva bol tento návrh zaslaný aj hlavnej 
kontrolórke športu MŠVVŠ SR ešte pred konferenciou, pričom až potom sa do návrhov doplnení a 
zmien zapracovali pripomienky právnej zástupkyne STÚ p. Zuzany Zajíčkovej. Z toho dôvodu majú 
delegáti konferencie pred sebou v písomnej forme návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ (PRÍLOHA 
č. 9). 
Prezident STÚ navrhol delegátom konferencie doplnenie nasledovných úprav v Stanovách STÚ, ktoré 
neboli zapracované do podkladových materiálov: 
 

čl. 6, bod 3, písm. d) doplniť slovné spojenie „Súťažný poriadok“ 
čl. 29, bod 11 doplniť na záver o spojenie „ak ďalej nie je uvedené inak.“ 
čl. 40, písm. x) doplniť za slová „... Prestupového poriadku,“ slovné spojenie „Súťažného poriadku“ 
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čl. 64 „Stanovy v znení zmeny Stanov Únie vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 30. 
decembra 2016 pod č. VVS/1-900/90-3355-6 sa menia a dopĺňajú zmenami a doplnkami z 5. novembra 
2017 a nahrádzajú týmto úplným znením Stanov Únie.“ 
čl. 66 „Zmeny a doplnky Stanov a toto úplné znenie stanov bolo prerokované a schválené na najvyššom 
orgáne Únie – konferencii dňa 05. 11. 2017 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. Výkonný orgán 
Únie zabezpečí registráciu úplného znenia Stanov na Ministerstve vnútra SR bez zbytočného odkladu 
po jeho schválení.“ 
 

Delegát p. Simon Brunovský sa dotazoval a žiadal odpoveď na dôvody zmeny v čl. 33, bod 3) a v čl. 41, 
bod 9) Stanov STÚ, kde je lehota zverejňovania zápisníc do 25 dní, pričom  pôvodne bola 15 dní. Na to 
mu prizvaná právna zástupkyňa p. Zajíčková, odpovedala, že zákon 440/2015 Z.z. bol novelizovaný k 1. 
januáru 2017 a podklady, z ktorých on vychádzal, už neplatia a aktuálne znenie zákona hovorí 
o jednom termíne, a to 25 dňovom. 
 
Delegát konferencie p. Denis Barna navrhol ponechať v navrhovanej zmene Stanov v čl. 21, bod 1)  
v znení „Za kandidáta na volenú funkciu môže byť člen Únie.... a je členom Únie viac ako 365 dní – celý 
kalendárny rok.“ Na tento návrh reagovala právna zástupkyňa p. Zajíčková, že vypustenie podmienky 
predchádzajúceho členstva v Únii navrhla hlavná kontrolórka športu a v prípade, ak by táto povinnosť 
zo stanov nebola vypustená, bolo by to porušenie paragrafov 19 – 23 zákona o športe a v tom prípade 
by STÚ mohla stratiť postavenie prijímateľa štátnych prostriedkov.  
Delegáti sa následne zhodli, že tento návrh p. Barnu by sa mohol cestou uznesenia Výkonného výboru 
STÚ doriešiť vo volebnom resp. registračnom poriadku. 
 

Delegát p. Brunovský sa dopytoval, prečo je z návrhu zmien Stanov STÚ v článku 31 vypustený celý bod 
č.6. Na to mu právna zástupkyňa odpovedala, že ide len o legislatívno-technickú úpravu a bod č.  6 bol 
vyriešený v doplnenom článku č. 31 bod 3. 
 

Delegát p. Barna navrhol ponechať v návrhu stanov v čl. 26 bod 2) klauzulu o maximálnom počte dvoch 
po sebe nasledujúcich funkčných období, na ktoré môže byť zvolený prezident STÚ. Na túto požiadavku 
uviedol prezident STÚ, že tento bod pripomienkovala hlavná kontrolórka športu a žiadala o jeho 
vyradenie zo stanov. Na túto odpoveď p. Barna požiadal prezidenta STÚ, že by chcel vidieť pripomienky 
hlavnej kontrolórky športu. Prezident STÚ na túto požiadavku reagoval, že pripomienky hlavnej 
kontrolórky športu boli zapracované do návrhu Stanov STÚ, ale pripomienky kontrolórky nemá 
aktuálne v písomnej forme k dispozícii. 
 

Delegát konferencie p. Barna navrhol, aby sa o návrhoch na doplnenie a zmien Stanov STÚ hlasovalo 
po jednotlivých bodov. 
Za návrh: 4, proti: 24, zdržali sa: 5 
Predsedajúci konferencie konštatoval, že návrh na hlasovanie po jednotlivých bodoch návrhov 
doplnení a zmien Stanov STÚ nebol prijatý. 
 

Delegát konferencie p. Slovák navrhol, aby o návrhu na doplnenie a zmien Stanov STÚ hlasovalo 
komplexne „en bloc“. 
Za návrh: 28, proti: 4, zdržal sa: 1 
Predsedajúci konferencie konštatoval, že návrh na hlasovanie o návrhoch doplnení a zmien Stanov STÚ 
„en bloc“, bol prijatý a o návrhoch doplnení a zmien Stanov STÚ sa bude hlasovať ako o celku. 
 

Následne predsedajúci konferencie požiadal skrutátorov o preverenie počtu prítomných delegátov. Na 
konferencii v tom čase bolo prítomných 33 delegátov a konferencia bola uznášaniaschopná. 
 

Predsedajúci konferencie dal hlasovať o prijatí Návrhu na doplnenie a zmien Stanov STÚ, ako ich 
predložil a predniesol prezident STÚ. 
Za: 29, proti: 0, zdržali sa: 4. 
Predsedajúci konštatoval, že na zmenu Stanov STÚ je potrebná kvalifikovaná väčšina všetkých 
oprávnených delegátov a návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ nebol schválený. 
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Následne prezident STÚ p. Jurášek oznámil delegátom, že z dôvodu, že Stanovy STÚ neboli schválené 
v zmysle návrhu opatrení hlavnej kontrolórky športu, STÚ sa stane nepodporovaným športom a príde 
v roku 2018 o štátne dotácie. 
 

Vzápätí požiadal delegát STÚ p. Fiabáne o prestávku v rokovaní. 
Delegáti hlasovaním za: 33, proti 0, zdržali sa: 0 schválili prestávku v rokovaní XXVII. konferencie STÚ. 
 

Po prestávke požiadal predsedajúci V. Došek skrutátorov o preverenie počtu delegátov prítomných na 
XXVII. konferencii STÚ. Po prezentácii skrutátori spočítali počet prítomných delegátov – 33. 
Predsedajúci konferencie p. Došek konštatoval, že nikto z delegátov XXVII. konferencie STÚ počas 
prestávky rokovanie neopustil a XXVII. konferencia STÚ je uznášaniaschopná.  
 

Delegát konferencie p. Peter Fiabáne uviedol, že pri hlasovaní o bode č. 12 Stanov neboli delegáti 
vopred upozornení o tom, že na schválenie zmeny Stanov je potrebná kvalifikovaná väčšina všetkých 
hlasov delegátov. Následne požiadal o slovo delegát konferencie p. Denis Barna. Zdôraznil, že pri 
hlasovaní o bode č. 12 „Návrh doplnení a zmien Stanov STÚ...“ sa zdržal hlasovania, lebo nemal 
k dispozícii dostatočné informácie, podľa ktorých by sa mohol zodpovedne rozhodnúť - najmä 
pripomienky hlavnej kontrolórky športu ku Stanovám STÚ, ktoré mu prezident STÚ počas prestávky 
predložil k nahliadnutiu, ktoré mal k dispozícii kontrolór STÚ. Delegát konferencie p. Barna z toho 
dôvodu a z dôvodu odstránenia zjavného omylu opätovne požiadal konferenciu o hlasovanie o bode č. 
12 „Návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ v zmysle návrhu opatrení Hl. kontrolórky športu MŠVVŠ 
SR“.  
 

Predsedajúci konferencie p. Došek dal hlasovať o návrhu p. Denisa Barnu na opätovné hlasovanie 
o bode č. 12 Programu XXVII. konferencie STÚ „Návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ v zmysle 
návrhu opatrení Hl. kontrolórky športu MŠ VVŠ SR“. 
Za návrh: 33, proti: 0, zdržal sa: 0.  
Predsedajúci konferencie p. Došek konštatoval, že návrh p. Barnu na opätovné hlasovanie o bode č. 12 
Programu XXVII. konferencie STÚ „Návrh na doplnenie a zmeny Stanov STÚ v zmysle návrhu opatrení 
Hl. kontrolórky športu MŠVVŠ SR“ bol schválený. 
 

Predsedajúci konferencie V. Došek požiadal skrutátorov o preverenie počtu delegátov prítomných na 
XXVII. konferencii STÚ. Po prezentácii skrutátori spočítali počet prítomných delegátov – 33. 
Predsedajúci konferencie konštatoval, že konferencia je uznášaniaschopná a dal návrh na hlasovanie 
o prijatí Návrhu na doplnenie a zmien Stanov STÚ, ako ich predložil delegátom XXVII. konferencie STÚ 
prezident STÚ p. Jurášek. 
Za prijatie: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
Predsedajúci konferencie V. Došek konštatoval, že na zmenu Stanov STÚ bola potrebná kvalifikovaná 
väčšina všetkých oprávnených delegátov, ktorou je 32 hlasov delegátov. Návrh na doplnenie a zmeny 
Stanov STÚ bol schválený. 
 
 

Bod 13 -  Diskusia 
 

Delegát konferencie p. Peter Fiabáne sa písomne prihlásil do diskusie s témami: 1.) Priebeh 
konferencie, 2.) Súťaže 2018. 
Peter Fiabáne navrhol, aby sa na Konferencii STÚ pracovalo s dataprojektorom a plátnom, pričom 
dôležité materiály by sa mali prezentovať takouto formou. Prezident STÚ p. Jurášek odpovedal 
v zmysle, že na nasledujúcu konferenciu sekretariát STÚ zabezpečí, aby bolo možné na konferencii 
dôležité body prezentovať pomocou dataprojektoru na plátne.  
V súvislosti so súťažami STÚ v roku 2018 p. Fiabáne vyslovil požiadavku, aby organizátori podujatí mali 
od STÚ 100-percentne garantované, že registračný systém na podujatia cez stránku STÚ bude plne 
funkčný a nebude dochádzať k problémom, ktoré sa vyskytli v sezóne 2017. Prezident STÚ p. Jurášek 
odpovedal (s odvolaním sa aj na jeho správu prednesenú na konferencii), že informačný systém STÚ je 
v súčasnosti pripravený, aby všetky registrácie na podujatia STÚ boli bez problémov. Podľa prezidenta 
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STÚ je v pláne dopracovať v zimnom období do systému webovej stránky STÚ aj platobnú bránu, ktorú 
by mohli využívať aj organizátori podujatí na prijímanie platieb za štartovné.  
 

Delegát konferencie p. Ľuboš Drahoš  sa písomne prihlásil do diskusie s témou: Návrh na zmenu 
bodového hodnotenia v Slovenskom pohári. Podľa p. Drahoša  by sa malo bodovanie SlPo počítať 
samostatne pre mužov a samostatne pre ženy. Prezident STÚ p. Jurášek na túto požiadavku reagoval, 
že VV STÚ sa tým bude zaoberať. 
 
 

Bod 14 -  Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia 
 

Predseda Návrhovej komisie p. Milan Celerin predložil delegátom návrh Uznesenia na XXVII. 
konferencie STÚ (PRÍLOHA č. 10).  
K uzneseniu neboli vznesené pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy. 
 

Predsedajúci konferencie  V. Došek vyzval delegátov, aby hlasovali o prijatí návrhu zápisu predsedu 
Návrhovej komisie  - návrh Uznesenia. 
Za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

Predsedajú konferencie V. Došek konštatoval, že návrhu zápisu predsedu Návrhovej komisie -  návrh 
Uznesenia bol schválený. 
 
 

Bod 15 -  Záver  
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek poďakoval všetkým prítomným delegátom za konštruktívny prístup k 
rokovaniu XXVII. konferencie STÚ. Poprial všetkým členom STÚ veľa úspechov v roku 2018 a vyjadril 
želanie, aby rok 2018 bol pre slovenský triatlon ešte úspešnejší ako končiaci sa rok 2017. 
 
 
 
Zapísal:  
 
Peter Dobiaš (sekretár STÚ – zapisovateľ):    __________________________
  
     
Overili (v zmysle Stanov STÚ):  
 
Vladimír Došek (predsedajúci XXVII. konferencie STÚ):  __________________________ 
 
 
Peter Králik (overovateľ zápisnice):    __________________________ 
 
 
Martina Šebová (overovateľka zápisnice):   __________________________ 
 
 
Zuzana Ježíková (overovateľka zápisnice):   __________________________ 
 

 


