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Hlasovanie Výkonného výboru STÚ  - per rollam 

Apríl  2019 
    

Dátum hlasovania 25. 04. 2019:  
2019/4/8 – NÁVRH na schválenie miesta a termínu Konferencie STÚ 
2019/04/8a – Bratislava 7. júna, piatok 
a) súhlasím – 4x 
b) som proti – 1x 
c) zdržiavam sa – 1x  
NÁVRH SCHVÁLENÝ 
2019/04/8b – Dvory nad Žitavou 15. júna, sobota 
a) súhlasím – 1x 
b) som proti – 4x 
c) zdržiavam sa – 1x  
NÁVRH NESCHVÁLENÝ 
2019/04/8c – Bratislava 21. júna, piatok 
a) súhlasím – 4x 
b) som proti – 1x 
c) zdržiavam sa – 1x  
NÁVRH SCHVÁLENÝ 
2019/04/8d – Košice 29. júna, sobota 
a) súhlasím – 0 
b) som proti – 5x 
c) zdržiavam sa – 1x  
NÁVRH NESCHVÁLENÝ 
2019/04/8e – termín a miesto dohodnúť na zasadnutí VV STÚ 7. mája 
a) súhlasím – 1x 
b) som proti – 3x 
c) zdržiavam sa – 2x  
NÁVRH NESCHVÁLENÝ 
 
2019/4/9 – NÁVRH na schválenie prestupov a podmienených prestupov do novozniknutého klubu, ktoré 
sa bude realizovať až po jeho prijatí za riadneho člena STÚ. 
a) súhlasím – 7x 
b) som proti – 0 
c) zdržiavam sa – 0 
NÁVRH SCHVÁLENÝ 
 
2019/4/10 – NÁVRH na vyradenie pretekov zo SlPo a pridelenie M-SR nádejí presunúť: 
2019/04/10a – na základe „Štandardov“ vyradiť preteky zo Slovenského pohára a M-SR nádejí presunúť 
do Šurian 
a) súhlasím – 3x 
b) som proti – 1x 
c) zdržiavam sa – 2x  
NÁVRH SCHVÁLENÝ 
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2019/04/10b – na základe „Štandardov“ vyradiť preteky zo Slovenského pohára a M-SR nádejí presunúť 
do Bratislavy (iba týždeň po pôvodnom termíne) 
a) súhlasím – 0 
b) som proti – 4x 
c) zdržiavam sa – 2x  
NÁVRH NESCHVÁLENÝ 
2019/04/10c – ponechať preteky v Slovenskom pohári a súčasne aj so štatútom M-SR nádejí a urgentne 
žiadať propozície 
a) súhlasím – 1x 
b) som proti – 3x 
c) zdržiavam sa – 2x  
NÁVRH NESCHVÁLENÝ 
 
 


