
SLOVENSKÁ	TRIATLONOVÁ	ÚNIA,	Junácka	6.	832	80	Bratislava	
	
	
	
	
	
	
	
	

Zápisnica	č.	1	
	

zo	zasadnutia	VV	STÚ	dňa	04.	02.	2017	v	Banskej	Bystrici	
	

	
	
	
Prítomní:	Jurášek,	Celerin,	Slovák,	Králik,	Fotul,	Jurkovič,	Paľa.	
Ospravedlnení:	nikto	
Prizvaní:	Dobiaš,	Došek,	Jánoš	
	
Program:	

1. Otvorenie	
2. Zhodnotenie	XXVI.	konferencie	STÚ	
3. Uznesenie	XXVI.	konferencie	STÚ	–	úlohy	
4. Voľba	členov	Odvolacej	komisie	STÚ	+	návrh	poplatkov	
5. Voľba	členov	Disciplinárnej	komisie	STÚ	
6. Komisia	trénerov	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
7. Komisia	organizátorov	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
8. Komisia	rozhodcov	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
9. Marketingovo-ekonomická	komisia	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
10. Komisia	mládeže	a	rozvoja	triatlonu	–	návrh	
11. Rozpočet	STÚ	na	rok	2017	–	schválenie	položiek	
12. Plán	zasadnutí	VV	STÚ	2017	
13. Plán	práce	VV	STÚ,	programové	vyhlásenie	VV	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	
14. Kalendár	súťaží	STÚ	2017	
15. Slovenský	pohár	2017	
16. Majstrovstvá	Slovenska	2017	
17. Súťažný	poriadok	2107	
18. Smernice	STÚ	
19. Rôzne	

	
	
Bod	1	-		Otvorenie		
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	privítal	členov	novozvoleného	výkonného	výboru	STÚ	na	obdobie	rokov	2017	–	2020	na	
prvom	zasadnutí	exekutívy	slovenského	triatlonu.	Zagratuloval	štyrom	novým	členom	k	zvoleniu	VV	STÚ	a	vyjadril	
presvedčenie,	že	činnosť	VV	STÚ	v	nasledujúcom	období	prispeje	k	ďalšiemu	a	výraznejšiemu	rozvoju	slovenského	



triatlonu.	Členov	VV	požiadal,	aby	ako	členovia	VV	STÚ	pri	riešení	problémov	„odložili	klubové	tričká“	a	problémy	
riešili	z	pohľadu	potrieb	slovenského	triatlonu.	
Následne	 navrhol,	 aby	 zasadnutia	 VV	 STÚ	 viedol	 viceprezident	 STÚ	 p.	 Celerina.	 Členovia	 VV	 STÚ	 súhlasili,	 aby	
viceprezident	STÚ	viedol	rokovania	VV	STÚ.	
	
Bod	2	–	Zhodnotenie	XXVI.	konferencie	STÚ	
	

Prezident	 STÚ	p.	 Jurášek	 informoval	 členov	VV	 STÚ	o	 konaní	 XXVI.	 konferencie	 STÚ,	 ktorá	 sa	 konala	 14.	 1.	 217	
v	Trenčíne.	Prezident	STÚ	vyjadril	názor,	že	v	XVI.	Konferencia	STÚ	bola	poznačená	najmä	búrlivou	diskusiou.	Väčšina	
delegátov	 konferencie	 nechcela	 kontroverzný	 štýl	 konferencie	 a	 to	 sa	 odzrkadlilo	 aj	 vo	 voľbách.	 Voľby	 priniesli	
generačnú	 výmenu,	 ktorá	 by	 mala	 prispieť	 k	 tomu,	 aby	 slovenský	 triatlon	 napredoval.	 Prezident	 STÚ	 vyjadril	
presvedčenie,	že	VV	STÚ	bude	pracovať	v	prospech	slovenského	triatlonu	tak,	aby	boli	spokojní	aj	tí,	ktorí	mali	vo	
voľbách	na	konferencii	odlišný	názor.	
	

Viceprezident	 STÚ	 p.	 Celerin	 povedal,	 že	 akceptuje	 	 výsledky	 volieb	 z	 Trenčína	 a	 zdôraznil,	 že	 nechce	 aby	 sa	
v	budúcnosti	zopakovali	také	osobné	útoky,	aké	sa	udiali	na	konferencii.	
	

Člen	VV	STÚ	p.	Fotul	povedal,	že		útoky	na	konferencii	mali	pozadie	a	VV	STÚ	by	mal	pracovať	v	nasledujúcom	období	
tak,	aby	nedal	v	budúcnosti	priestor	na	niečo	podobné.	
	

Člen	VV	STÚ	p.	Slovák	povedal,	 že	každý	kto	 robí,	urobí	občas	chybu	a	aj	novozvolený	výkonný	výbor	bude	mať	
kritikov,	ale	VV	STÚ	bude	pracovať	tak,	aby	neboli	porušené	predpisy	STÚ	a	platné	právne	normy.	
	

a) VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	prezidenta	STÚ	o	XXVI.	konferencii	STÚ.	
	
Bod	3	–	Uznesenie	z	XXVI.	konferencie	STÚ	–	úlohy	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 informoval	 členov	 VV	 STÚ	 o	 tom,	 že	 Zápisnica	 z	 XXVI.	 konferencie	 bola	 po	 overení	
overovateľmi	 zápisnice	 zverejnená	 na	 webovej	 stránke	 STÚ.	 Zverejnené	 sú	 taktiež	 zápisnice	 volebných	 komisií,	
okrem	zápisnice	Mandátovej	komisie,	keďže	predseda	mandátovej	komisie	p.	Peciar	za	termínu	zasadnutia	VV	STÚ	
nedodal	zápisnicu.	
Viceprezident	STÚ	p.	Celerin	informoval	o	úlohách,	ktoré	VV	STÚ	uložila	XXVI.	konferencia	STÚ	a	to	riešiť	finančnú	
spoluúčasť	reprezentantov	na	ME	v	aquatlone	2016	(na	základe	požiadavky	p.	Simona	Brunovského),	riešiť	oddelenie	
funkcie	prezidenta	a	generálneho	sekretára	v	zmysle	čl.27	odst.2.,	určiť	finančnú	odmenu	resp.	paušálne	výdavky	
prezidenta	STÚ	a	vyhlásiť	výberové	konanie	na	pozíciu	generálneho	sekretára	resp.	riaditeľa	sekretariátu	STÚ	podľa	
zákona.	
	

Kontrolór	STÚ	p.	Došek	 informoval,	 že	prezident	STÚ	nie	 je	členom	výkonného	a	odvolacieho	orgánu	STÚ	a	tým	
pádom	 nie	 je	 v	 rozpore	 čl.	 27,	 ods.	 2	 Stanov	 STÚ,	 na	 čo	 poukazuje	 uznesenie	 konferencie.	 Kontrolór	 STÚ	 však	
upozornil,	že	generálny	sekretár	STÚ	v	zmysle	čl.	50	ods.	6	Stanov	STÚ	nesmie	byť	členom	žiadneho	orgánu	Únie.		
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	oznámil	členom	VV	STÚ	svoje	rozhodnutie	vzdať	sa	funkcie	generálneho	sekretára	STÚ	ku	
dňu	4.	2.	2017.	
	

Prezident	STÚ	ďalej	informoval	členov	VV	STÚ	na	pripomienky	hlavnej	kontrolórky	športu	na	ministerstve	školstva	
v	súvislosti	so	Stanovami	STÚ,	ktoré	musí	Únia	zapracovať	do	svojich	Stanov.	
	

Viceprezident	STÚ	p.	Celerin	informoval	členov	VV	STÚ,	že	plat	prezidenta	STÚ	nebol	upravovaný	posledné	štyri	roky	
a	predložil	návrh	na	jeho	úpravu.	
	

a) VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	a	sekretariátu	STÚ	dopracovať	zápisnicu	z	XXVI.	Konferencie	STÚ	za	mandátovú	
komisiu.	
	Z:	Jurášek,	Dobiaš	 T:	28.	02.	2017	
	

b) VV	 STÚ	 ukladá	 prezidentovi	 STÚ	 v	 zmysle	 uznesenia	 Konferencie	 STÚ	 doriešiť	 podnet	 člena	 STÚ	 p.		
Brunovského	 na	 riešenie	 finančnej	 spoluúčasti	 reprezentantov	 na	 ME	 v	 akvatlone	 2016	 a	 o	 výsledku	
informovať	VV	STÚ.	
Z:	Jurášek	 T:	28.	02.	2017	



	

c) VV	STÚ	berie	na	vedomie	rozhodnutie	p.	Juráška	vzdať	funkcie	generálneho	sekretára	STÚ	ku	dňu	4.	2.	2017.	
	

d) VV	STÚ	rozhodol	o	zmene	pracovnej	pozície	p.	Petra	Dobiaša	z	asistenta	sekretariátu	na	sekretára	STÚ	od	4.	
2.	2017	a	na	základe	návrhu	prezidenta	STÚ	mu	určil	výšku	finančnej	odmeny.	

	

e) VV	STÚ	rozhodol	dočasne	od	4.	2.	2017	poveriť	vedením	sekretariátu	STÚ	sekretára	STÚ	a	to	do	ukončenia	
výberového	konania	na	obsadenie	postu	generálneho	sekretára	STÚ.	
	

f) VV	STÚ	schvaľuje	úpravu	platu	prezidenta	STÚ	v	zmysle	predloženého	návrhu.	
		

g) VV	 STÚ	 ukladá	 prezidentovi	 a	 sekretariátu	 STÚ	 pripraviť	 návrh	 úpravy	 Stanov	 STÚ,	 v	 nadväznosti	 na	
pripomienky	 zo	 strany	 ministerstva	 školstva,	 nejednoznačné	 výklady	 niektorých	 bodov	 Stanov	 STÚ.	
Prepracovaný	návrh	stanov	predložiť	na	schválenie	VV	STÚ	a	následne	Konferencii	STÚ.	

	 Z:	členovia	VV	STÚ,	sekretariát		 T:	31.	10.	2017	
	
Bod	4	–	Voľba	členov	Odvolacej	komisie	STÚ	
	

Prizvaný	 predseda	 Odvolacej	 komisie	 STÚ	 p.	 Slavomír	 Jánoš	 nepredložil	 členom	 VV	 STÚ	 návrh	 na	 personálne	
obsadenie	Odvolacej	komisie	STÚ,	nakoľko,	ako	uviedol	členom	VV	STÚ	predpokladal,	že	mu	ich	určí	výkonný	výbor.	
V	následnej	diskusii	prizvaný	predseda	Odvolacej	komisie	predložil	členom	VV	STÚ	písomné	námety	na	zlepšenie	
fungovania	a	napredovania	 slovenského	 triatlonu	 (príloha	č.	1).	Členovia	VV	STÚ	si	predložený	materiál	 vzali	na	
preštudovanie.		
	

a)	VV	 STÚ	ukladá	predsedovi	Odvolacej	 komisie	 STÚ	predložiť	 na	 schválenie	písomný	návrh	na	obsadenie	 troch	
členov	Odvolacej	komisie	STÚ.	
	 Z:	Jánoš		 T:	28.	02.	2017		 	
	
Bod	5	–	Voľba	členov	Disciplinárnej	komisie	STÚ	
	

Viceprezident	 STÚ	 p.	 Celerin	 navrhol	 (po	 predchádzajúcich	 rozhovoroch	 s	 kandidátmi)	 na	 schválenie	 zloženie	
Disciplinárnej	komisie	STÚ.	Návrh	na	predsedu	DK	STÚ:	Imrich	Holečko,	návrh	na	členov	DK	STÚ:	Daniel	Konečný,	
Miroslav	Ozorák.	

	

a) VV	STÚ	schvaľuje	predložený	návrh	na	personálne	obsadenie	Disciplinárnej	komisie	STÚ	v	zložení:	 Imrich	
Holečko	(predseda),	Daniel	Konečný	(člen),	Miroslav	Ozorák.	

	
Bod	6	–	Komisia	trénerov	STÚ	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
	

Člen	VV	STÚ	a	predseda	trénerskej	komisie	p.	Fotul	predložil	členom	VV	STÚ	na	schválenie	návrh	zloženia	členov	
Trénerskej	 komisie	 STÚ:	Michal	 Varga,	Mária	 Kuriačková,	Milan	 Slovák,	Mário	 Ponek,	 Lenka	 Stanková,	 Svetlana	
Lipárová.	
	

Predseda	 trénerskej	 komisie	 následne	 informoval	 členov	 VV	 STÚ	 o	 plánoch	 a	 víziách	 trénerskej	 komisie	 pre	
nasledujúce	obdobie.	
	

Člen	 VV	 STÚ	 p.	 Slovák	 navrhol	 zrušenie	 pozície	 „reprezentačný	 tréner“	 a	 nahradenie	 ich	 funkciou	 „koordinátor	
reprezentácie“.	Odôvodnil	 to	tým,	že	doterajší	 reprezentační	 tréneri	na	výjazdoch	plnili	niekoľko	funkcií	–	najmä	
vedúcich	výprav,	či	manažérov,	ale	tréningový	proces	ovplyvňovali	len	minimálne	na	sústredeniach.	Členovia	VV	STÚ	
sa	s	návrhom	p.	Slováka	stotožnili.	
	

Prezident	STÚ	navrhol	oddeliť	pozíciu	koordinátora	reprezentácie	v	triatlone	seniorov	od	mládeže	a	vytvoriť	novú	
pozíciu	„Koordinátor	seniorskej	reprezentácie	SR	pre	triatlon	a	akvatlon“,	pričom	na	jej	personálne	obsadenie	pre	
rok	2017	navrhol	Michala	Vargu.	
	

Prezident	STÚ	navrhol	obsadiť	pozíciu	„Koordinátor	mládežníckych	reprezentácií	SR	pre	triatlon	a	akvatlon“	v	sezóne	
2017	 doterajšou	 reprezentačnou	 trénerkou	 Máriou	 Kuriačkovou	 a	 pozíciu	 „Koordinátor	 reprezentácie	 SR	 pre	
multišport“	v	sezóne	2017	doterajším	reprezentačným	trénerom	Milanom	Slovákom.				
	



Prezident	 STÚ	 navrhol	 vyhlásiť	 po	 sezóne	 výberové	 konanie	 na	 obsadenie	 pozícií	 Koordinátor	 seniorskej	
reprezentácie	SR	pre	triatlon	a	akvatlon	na	roky	2018	-	2020,	Koordinátor	mládežníckych	reprezentácií	SR	pre	triatlon	
a	akvatlon	na	roky	2018	–	2020	a	Koordinátor	reprezentácie	SR	pre	multišport	na	roky	2018	–	2020.	

	

a) VV	STÚ	schvaľuje	členov	Trénerskej	komisie	STÚ	v	zložení:	Michal	Varga	(člen),	Mária	Kuriačková	(členka),	
Milan	Slovák	(člen),	Mário	Ponek	(člen),	Lenka	Stanková	(členka),	Svetlana	Lipárová	(členka).	
	

b) VV	STÚ	ruší	funkciu	„reprezentačný	tréner“	a	vytvára	pozíciou	„Koordinátor	reprezentácie	SR“	
	

c) VV	STÚ	schvaľuje	obsadenie	pozície	„Koordinátor	mládežníckych	reprezentácií	SR	pre	triatlon	a	akvatlon“	
v	sezóne	2017	Máriou	Kuriačkovou	a	pozíciu	„Koordinátor	reprezentácie	SR	pre	multišport“	v	sezóne	2017	
Milanom	Slovákom.				
	

d) VV	STÚ	 schvaľuje	 vytvorenie	pozície	 „Koordinátor	 reprezentácie	 SR	pre	 triatlon	a	akvatlon“	a	obsadenie	
v	sezóne	2017	Michalom	Vargom.	
	

e) VV	STÚ	ukladá	Trénerskej	komisie	STÚ	predložiť	na	najbližšie	zasadnutie	VV	STÚ	na	schválenie	návrh	kritérií	
pre	reprezentačné	výjazdy	v	roku	2017.	
Z:	Fotul,	Trénerská	komisia	STÚ	 T:	28.	02.	2017	

	

f) VV	STÚ	ukladá	Trénerskej	komisii	STÚ	písomne	vypracovať	plán	práce	komisie	pre	rok	2017,	základné	tézy	
a	vízie	Trénerskej	komisie	STÚ	na	najbližší	olympijský	cyklus	(2017	–	2020)	
Z:	Fotul,	TK	STÚ	 T:	28.	02.	2017	
	

g) VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	po	sezóne	2017	vyhlásiť	v	zmysle	zákona	výberové	konania	na	obsadenie	
pozícií	Koordinátor	 seniorskej	 reprezentácie	SR	pre	 triatlon	a	akvatlon	na	 roky	2018	 -	2020,	Koordinátor	
mládežníckych	reprezentácií	SR	pre	triatlon	a	akvatlon	na	roky	2018	–	2020	a	Koordinátor	reprezentácie	SR	
pre	multišport	na	roky	2018	–	2020	
Z:	Jurášek	 T:	31.	10.	2017	
	

h) VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	preveriť,	či	je	Mária	Kuriačková	aktívnym	lektorom	na	FTVŠ	v	Bratislave.	
	 Z:	Jurášek	 T:	28.	02.	2017	
	
Bod	7	–	Komisia	organizátorov	podujatí	STÚ	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
	

Predseda	 Komisie	 organizátorov	 podujatí	 p.	 Paľa	 predložil	 na	 schválenie	 navrhovaný	 zoznam	 členov	 Komisie	
organizátorov	podujatí	STÚ	v	zložení:	Radoslav	Lukáč,	Peter	Fiabáne,	Pavol	Peciar,	Ján	Roziak.	
	

Predseda	komisie	organizátorov	predložil	členov	VV	STÚ	predstavy	o	práci	a	smerovaní	komisie.	
	

Člen	VV	STÚ	p.	Slovák	navrhol,	aby	komisia	vypracovala	návrh	na	základe	ktorého	by	sa		vyprofilovalo	niekoľko	
špičkových	podujatí	pre	Slovenský	pohár.	
	

Viceprezident	 STÚ	 p.	 Celerin	 pripomenul,	 že	 komisia	 by	 mala	 vypracovať	 kritériá,	 na	 základe	 ktorých	 by	 sa	
podujatia	 v	 kalendári	 STÚ	 kategorizovali,	 pričom	 podujatia	 v	 najvyššej	 kategórii	 by	 mali	 najväčšiu	 finančnú	
a	technickú	podporu	zo	strany	STÚ,	no	na	druhej	strane	by	na	organizátorov	boli	kladené	najvyššie	nároky.	V	tejto	
súvislosti	člen	VV	STÚ	p.	Jurkovič	navrhol,	že	by	mal	byť	vypracovaný	manuál	a	určené	štandardy,	ktoré	musia	
organizátori	podujatí	spĺňať.	
	

Člen	VV	STÚ	p.	Fotul	navrhol	komisii	pripraviť	do	budúcnosti	opatrenia,	aby	boli	preteky	detí	a	nádejí	bezpečné,	
aby	sa	konali	prioritne	v	teplom	období	(letné	prázdniny)	a	najmä	v	týchto	vekových	kategóriách	bola	zo	strany	
organizátorov	na	cyklistickej	a	bežeckej	časti	zabezpečená	dopravná	výluka.	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	povedal	každoročne	sa	zvyšuje	počet	podujatí,	ktoré	sú	zaradené	v	Kalendári	STÚ,	čo	
je	 potešiteľné,	 no	 na	 druhej	 strane	 to	 so	 sebou	 prináša	 zvýšené	 finančné	 nároky	 pre	 STÚ	 v	 súvislosti	
s	príspevkami	pre	organizátorov.	
	

Viceprezident	STÚ	p.	Celerin	povedal,	že	komisia	by	mala	mať	prehľad	o	práci	všetkých	organizátorov	podujatí	
zaradených	 v	 kalendár	 STÚ	 a	 nemalo	 by	 byť	 pravidlom,	 že	 každý	 organizátor	 bude	 mať	 preteky	 zaradené	
v	Slovenskom	pohári.	Kategorizáciu	pretekov	by	mala	navrhovať	práve	komisia.	Členovia	VV	STÚ	s	týmto	súhlasili	



a	v	diskusii	sa	zhodli,	že	noví	organizátori	pretekov	v	Kalendári	STÚ	nebudú	mať	v	premiérovom	ročníku	možnosť	
organizovať	preteky	zaradené	do	kalendára	Slovenského	pohára.	
	

a) VV	STÚ	schvaľuje	členov	Komisie	organizátorov	podujatí	STÚ	v	zložení:	Radoslav	Lukáč	(člen),	Peter	Fiabáne	
(člen),	Pavol	Peciar	(člen),	Ján	Roziak	(člen).	
	

b) VV	STÚ	ukladá	Komisii	organizátorov	STÚ	nezaraďovať	do	seriálu	pretekov	Slovenského	pohára	tie	preteky,	
ktoré	sú	v	Kalendári	podujatí	STÚ	po	prvýkrát.	
Z:	Komisia	organizátorov	STÚ	 T:	trvalo	
	

c) VV	STÚ	ukladá	Komisii	organizátorov	STÚ	písomne	vypracovať	plán	práce	komisie	pre	rok	2017,		základné	
tézy	a	vízie	Komisie	organizátorov	STÚ	na	najbližší	olympijský	cyklus	(2017	–	2020)	
Z:	Paľa,	Komisia	organizátorov	STÚ	 T:	28.	02.	2017	
	

d) VV	STÚ	ukladá	Komisii	organizátorov	STÚ	vypracovať	kategorizáciu	pretekov	v	kalendári	STÚ	pre	rok	2017	a	
predložiť	na	schválenie	na	najbližšie	rokovanie	VV	STÚ.	
Z:	Paľa,	Komisia	organizátorov	STÚ	 T:	28.	02.	2017	
	

e) VV	 STÚ	 ukladá	 Komisii	 organizátorov	 STÚ	 vypracovať	 návrh	 štandardov	 (pravidiel)	 pre	 organizátorov	
podujatí	v	kalendári	STÚ	a	predložiť	na	schválenie	na	najbližšie	rokovanie	VV	STÚ.	
Z:	Paľa,	Komisia	organizátorov	STÚ	 T:	28.	02.	2017	

	
Bod	8	–	Komisia	rozhodcov	STÚ	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 navrhol	 aby	 Komisia	 rozhodcov	 STÚ	 prevzala	 riešenie	 problematiky	 úloh	 pôvodnej	
Športovo-technickej	komisie	STÚ.	
			

Predseda	Komisie	rozhodcov	p.	Slovák	predložil	na	schválenie	navrhovaný	zoznam	členov	Komisie	rozhodcov	STÚ	
v	zložení:	Anikó	Ozoráková,	Zuzana	Szabová,	Elena	Stanková,	Marian	Cina	a	Daniel	Paľa.	
	

Predseda	komisie	rozhodcov	informoval	členov	VV	STÚ	o	svojich	predstavách	fungovania	komisie	a	plánoch	na	
najbližšie	obdobie.	Cieľom	komisie	bude	organizovať	pravidelne	školenia	rozhodcov.	Ďalej	zdôraznil,	že	Komisia	
rozhodcov	STÚ	bude	v	tomto	roku	dôslednejšie	vyžadovať	od	delegátov	hodnotenia	z	každého	podujatia.	
	

Predseda	Komisie	rozhodcov	STÚ	navrhol,	aby	v	pretekoch	Slovenského	pohára	2017	vykonal	technický	
delegát		kontrolu	tratí	deň	pred	samotnými	pretekmi	a	súčasne,	aby	deň	pred	pretekmi	určil	organizátor	
podujatia	 minimálne	 troch	 pomocníkov	 organizátora,	 ktorý	 sa	 zúčastnia	 základného	 školenia	
s	technickým	delegátom	podujatia.	Títo	zaškolení	pomocníci	by	počas	pretekov	boli	k	dispozícii	výlučne	
technickému	delegátovi	podujatia.	
	

Predseda	KR	STÚ	navrhol,	aby	VV	STÚ	s	prihliadnutím	na	rozpočet	STÚ	upravil	výšku	honoráru	pre	technického	
delegáta	a	hlavného	rozhodcu,	ktorí	budú	delegovaní	na	podujatia	Slovenského	pohára.	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	
	

a) VV	STÚ	schvaľuje	členov	Komisie	rozhodcov	STÚ	v	zložení:	Anikó	Ozoráková	(členka),	Zuzana	Szabová	
(členka),	Elena	Stanková	(členka),	Marian	Cina	(člen),	Daniel	Paľa	(člen).	
	

b) VV	STÚ	ukladá	Komisii	rozhodcov	STÚ	písomne	vypracovať	plán	obsadenia	technických	delegátov	a	hlavných	
rozhodcov	na	podujatia	STÚ	pre	rok	2017	
Z:	Slovák,	Komisia	rozhodcov	STÚ	 T:	28.	02.	2017	
	

c) VV	 STÚ	 ukladá	 Komisii	 rozhodcov	 STÚ	 delegovať	 na	 preteky	 Slovenského	 pohára	 jedného	 technického	
delegáta	a	jedného	hlavného	rozhodcu.	Títo	sa	zúčastnia	pretekov	na	náklady	STÚ.	V	prípade,	ak	organizátor	
požiada	o	nominovanie	väčšieho	počtu	rozhodcov,	komisia	 ich	deleguje	na	základe	žiadosti	organizátora,	
pričom	náklady	na	ďalších	rozhodcov	v	plnej	výške	bude	znášať	organizátor	podujatia.	
Z:	Slovák,	KR	STÚ	 T:	trvalo	
	



d) VV	STÚ	ukladá	Komisii	rozhodcov	STÚ	vypracovať	základné	tézy	a	vízie	komisie	na	najbližší	olympijský	cyklus	
(2017	–	2020).	
Z:	Slovák,	KR	STÚ	 T:	28.	02.	2017	

	
Bod	9	–	Marketingovo-ekonomická	komisia	STÚ	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
	

Predseda	Marketingovo-ekonomickej	komisie	STÚ	p.	Králik	predložil	na	schválenie	návrh	členov	Marketingovo-
ekonomickej	komisie	STÚ	v	zložení:	Peter	Paľa,	Jozef	Jurášek,	Peter	Dobiaš.	
	

Predseda	Marketingovo-ekonomickej	komisie	STÚ	informoval	členov	VV	STÚ	o	svojich	predstavách	fungovania	
komisie	a	plánoch	na	najbližšie	obdobie.	Pripomenul,	že	práca	komisie	bude		náročná.	Medzi	tri	hlavné	body,	na	
ktoré	sa	chce	v	najbližšom	čase	zamerať	je	redizajn	oficiálnej	stránky	STÚ	(zlepšenie	funkcionality,	prehľadnosť...),	
oslovovanie	médií	pre	väčšiu	propagáciu	triatlonu	a	v	neposlednom	rade	oslovovanie	potenciálnych	partnerov	
STÚ.		
	

a) VV	 STÚ	 schvaľuje	 členov	 Marketingovo-ekonomickej	 komisie	 STÚ	 v	 zložení:	 Peter	 Paľa	 (člen),	 Jozef	
Jurášek	(člen),	Peter	Dobiaš	(člen).	
	

b) VV	STÚ	ukladá	predsedovi	 komisie	 predložiť	 na	najbližšom	 zasadnutí	 VV	návrh	na	doplnenie	 komisie	
o	ďalšieho	člena.	

	 Z:	Králik	 T:	11.	03.	2017	
	

c) VV	 STÚ	 ukladá	 Marketingovo-ekonomickej	 komisii	 STÚ	 vypracovať	 plán	 práce	 komisie	 pre	 rok	 2017,		
základné	tézy	a	vízie	komisie	na	najbližší	olympijský	cyklus	(2017	–	2020)	
Z:	Králik,	M-E	komisia	STÚ	 T:	28.	02.	2017	

	
Bod	10	–	Komisia	mládeže	a	rozvoja	triatlonu	STÚ	–	návrh	zloženia,	vízie,	ciele	a	zámery	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	navrhol	VV	STÚ	premenovať	Komisiu	mládeže	na	Komisiu	mládeže	a	rozvoja	triatlonu	
a	za	predsedu	komisie	navrhol	viceprezidenta	p.	Celerina	a	za	jedného	z	členov	komisie	člena	VV	STÚ	Tomáša	
Jurkoviča.	Pripomenul,	že	z	pohľadu	rozvoja	slovenského	triatlonu	je	potrebná	skôr	ako	ŠTK,	ktorej	kompetencie	
preberajú	Komisia	organizátorov	podujatí	a	Komisia	rozhodcov.	
	

Člen	VV	STÚ	p.	Králik,	pripomenul,	že	práve	práca	s	mládežou	by	mala	byť	jednou	z	priorít	VV	na	najbližšie	volebné	
obdobie.	
	

a) VV	STÚ	schvaľuje	premenovanie	Komisie	mládeže	na	Komisiu	mládeže	a	rozvoja	triatlonu.	
	

b) VV	STÚ	schvaľuje	na	post	predsedu	komisie	p.	Milana	Celerina	a	p.	Tomáša	Jurkoviča	za	člena	komisie.	
	

c) VV	STÚ	ukladá	predsedovi	Komisie	mládeže	a	rozvoja	triatlonu	predložiť	na	najbližšie	zasadnutie	VV	STÚ	
návrh	na	zloženie	členov	komisie.	

	 Z:	Celerin	 T:	28.	02.	2017	
	

d) VV	 STÚ	 ukladá	 Komisii	 mládeže	 a	 rozvoja	 triatlonu	 STÚ	 vypracovať	 plán	 práce	 komisie	 pre	 rok	 2017,		
základné	tézy	a	vízie	komisie	na	najbližší	olympijský	cyklus	(2017	–	2020)	
Z:	Celerin,	členovia	komisie	 T:	28.	02.	2017	
	 	

Bod	11	–	Rozpočet	STÚ	na	rok	2017	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 informoval	 členov	 VV	 STÚ,	 že	 hoci	mala	 byť	 suma	 určená	 na	 rozpočet	 STÚ	 (ako	 aj	
ostatných	športových	zväzov)	zo	strany	ministerstva	školstva	známa	k	31.	10.	2016	športové	subjekty	sa	finančnú	
čiastku,	 ktorou	 štát	podporí	 slovenský	 šport	v	 roku	2017	dozvedeli	 až	v	polovici	 januára	2017.	Rozpočet	STÚ	
v	roku	2017	síce	narástol	o	67%	oproti	roku	2016,	no	na	druhej	strane	zákon	športe	č.	440/2015	veľmi	výrazne	
určuje	účelové	použitie	finančných	prostriedkov.	
	

Prezident	STÚ	pri	predkladaní	návrhu	rozdelenia	finančných	prostriedkov	rozpočtu	uviedol,	že	prerozdelenie	je	
urobené	presne	v	zmysle	percentuálneho	rozdelenia,	ktoré	schválila	januárová	Konferencia	STÚ.	



	

Rozpočet	STÚ	pre	rok	2017	je	vo	výške	235	509	€	a	podľa	rozhodnutia	Konferencie	STÚ	má	päť	kapitol:	
A)	min.	15	%	=	min.	35	326,35	€	
finančných	prostriedkov	z	príspevku	na	účel	športu	mládeže	a	to	pomerne	medzi	športové	kluby	podľa	počtu	
aktívnych	športovcov	(v	zmysle	zákona	440/2015	to	znamená	minimálne	3	účasti	na	pretekoch	v	
predchádzajúcom	roku)	do	23	rokov;	
B)	min.	20	%	=	min.	47	101,80		€	
finančných	prostriedkov	z	príspevku	na	účel	rozvoja	talentovaných	športovcov.	
C)	min.	25	%	=	min.	58	877,25	€	
finančných	prostriedkov	na	účel	športovej	reprezentácie.	
D)	max.	15	%	=	max.	35	326,35	€	
finančných	prostriedkov	na	účel	správy	a	prevádzky	STÚ	
E)	max	25	%	=	max.	58	877,25	€	
finančných	prostriedkov	na	činnosť	STÚ	
	

Samostatnou	kapitolou	rozpočtu	STÚ	je	kapitola	F)	-	ministerská	podpora	v	rámci	TOP	tímu,	kde	je	pre	Richarda	
Vargu	na	sezónu	2017	vyčlenených	ďalších	10	000	€.	
	

V	kapitole	A)	prezident	STÚ	p.	Jurášek	navrhol	tri	alternatívy	rozdelenia	finančných	prostriedkov	(príloha	č.	2).	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	predložil	členom	VV	STÚ	na	schválenie	písomnú	žiadosť	klubu	STA	o	finančnú	dotáciu	
pre	klub	na	rok	2017	(príloha	č.	3)	
	

V	kapitole	B)	prezident	STÚ	p.	Jurášek	navrhol	rozdeliť	čiastku	na	dve	časti	–	podpora	talentovaným	jednotlivcom	
do	23	rokov	a	podpora	klubov,	ktoré	vychovávajú	talentovaných	športovcov	(príloha	č.	4)	
	

V	 kapitole	 C)	 prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 navrhol	 navýšiť	 financovanie	 o	 6000	 €	 z	 kapitoly	 D)	 a	 rozdeliť	 podľa	
navrhnutých	kritérií	pre	triatlon	a	multišport	(príloha	č.	5)	
	

V	kapitole	D)	prezident	STÚ	p.	Jurášek	navrhol	znížiť	sumu	určenú	na	účel	správy	a	prevádzky	STÚ	o	6	000	€,	ktoré	
budú	 prerozdelené	 v	 kapitole	 C)	 pre	 potreby	 slovenskej	 reprezentácie.	 Následne	 predložil	 návrh	 čerpania	
finančných	prostriedkov	v	tejto	kapitole	(prílohe	č.	6)	
	

V	kapitole	E)	prezident	STÚ	p.	 Jurášek	navrhol	 znížiť	 sumu	určenú	na	činnosť	STÚ	o	 sumu	600	€,	ktoré	budú	
prerozdelené	 v	 kapitole	 B)	 na	 rozvoj	 talentovanej	 mládeže.	 Následne	 predložil	 návrh	 čerpania	 finančných	
prostriedkov	v	tejto	kapitole	(prílohe	č.	7)	
	

a) Členovia	VV	STÚ	v	hlasovaní	o	kapitole	A)	rozpočtu	rozhodli	(6	ZA	–	0	PROTI	-	1	ZDRŽAL	SA)	o	striktnom	
použití	 finančných	 prostriedkov	 v	 znení	 rozhodnutia	 XXVI.	 Konferencie	 STÚ	 zo	 14.	 1.	 2017,	 teda	
prezidentom	predloženú	prvú	variantu	rozdelenia	 finančných	prostriedkov	z	príspevku	na	účel	športu	
mládeže.		
	

b) VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	vyplatiť	jednotlivým	klubom	uvedeným	v	tabuľke	schválené	prostriedky	
z	 rozpočtovej	 kapitoly	A)	 po	 pripísaní	 na	 účet	 STÚ	 zo	 štátneho	 rozpočtu	 len	 v	 tom	prípade,	 ak	majú	
jednotlivé	 kluby	 splnené	 všetky	 zákonné	 náležitosti.	 V	 opačnom	 prípade	 budú	 finančné	 prostriedky	
prevedené	jednotlivým	klubom	až	po	doplnení	chýbajúcich	zákonných	náležitostí.	

	 Z:	Jurášek	 T:	priebežne	v	roku	2017	
	

c) VV	 STÚ	prejednal	 žiadosť	 klubu	 STA	o	 finančnú	dotáciu	 na	 rok	 2017	 a	 rozhodol	 nasledovne:	 VV	 STÚ	
neschvaľuje	finančnú	dotáciu	pre	klub	na	rok	2017	v	zmysle	toho,	že	neboli	splnené	podmienky,	ktoré	
ukladá	zákon	č.	440/2015	Z.z.	(Zákon	o	športe	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov).	VV	STÚ	súčasne	
ukladá	prezidentovi	STÚ	informovať	o	rozhodnutí	žiadateľa.	

	 Z:	Jurášek		 T:	18.	02.	2017	
			

d) Členovia	VV	STÚ	v	hlasovaní	o	kapitole	B)	rozpočtu	rozhodli	(6	ZA	–	0	PROTI	-	1	ZDRŽAL	SA)	o	rozdelení	
príspevku	v	pomere	50	%	príspevku	pre	vybraných	25	talentovaných	jednotlivcov	do	23	rokov	za	výsledky	
v	sezóne	2016	a	50%	príspevku	pre	kluby	STÚ	za	výsledky	dosiahnuté	v	sezóne	2017	(do	31.	10.	2017).	
	



e) VV	 STÚ	 ukladá	 prezidentovi	 STÚ	 informovať	 25	 talentovaných	 jednotlivcov	 do	 23	 rokov	 o	 pridelení	
dotácie	na	ich	športový	rast.	

	

f) VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	vyplatiť	vybraným	25	jednotlivcom	schválené	prostriedky	z	rozpočtovej	
kapitoly	B).		

	 Z:	Jurášek	 T:	priebežne	
	

g) VV	 STÚ	 ukladá	 prezidentovi	 STÚ	 vyplatiť	 klubom	 za	 výsledky	 v	 sezóne	 2017	 schválené	 prostriedky	
z	 kapitoly	 B)	 	 len	 v	 tom	prípade,	 ak	 budú	mať	 kluby	 splnené	 všetky	 zákonné	 náležitosti.	 V	 opačnom	
prípade	budú	finančné	prostriedky	prevedené	klubom	až	po	doplnení	chýbajúcich	zákonných	náležitostí.	

	 Z:	Jurášek	 T:	do	31.	12.	2017	
	

h) VV	 STÚ	 schvaľuje	 rozdelenie	 finančných	 prostriedkov	 rozpočtu	 v	 kapitole	 C)	 podľa	 prezidentom	
predloženého	návrhu	

	 Z:	Jurášek	 T:	priebežne	v	roku	2017	
	

i) VV	 STÚ	 schvaľuje	 rozdelenie	 finančných	 prostriedkov	 rozpočtu	 v	 kapitole	 D)	 podľa	 prezidentom	
predloženého	návrhu.	

	 Z:	Jurášek	 T:	priebežne	v	roku	2017	
	

j) VV	 STÚ	 schvaľuje	 rozdelenie	 finančných	 prostriedkov	 rozpočtu	 v	 kapitole	 E)	 podľa	 prezidentom	
predloženého	návrhu.	

	 Z:	Jurášek	 T:	priebežne	v	roku	2017	
	
Bod	12	–	Plán	zasadnutí	VV	STÚ	2017	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	preložil	členom	VV	STÚ	návrh	plánu	zasadnutí	VV	STÚ	v	roku	2017.	Členovia	VV	STÚ	po	
diskusii	rozhodli	o	termínoch	zasadnutí	VV	nasledovne:	
	

11.	marec	2017	(Dolný	Kubín),		
6.	máj	2017	(Košariská),		
9.	september	2017	(Hurbanovo,	alebo	Dvory	nad	Žitavou),		
11.	november	2017	(Levice	+	vyhlásenie	SlPo),		
12.	december	2017	(Bratislava).	
	

a) VV	STÚ	schvaľuje	plán	zasadnutí	na	rok	2017.	
	
Bod	13	–	Plán	práce,	programové	vyhlásenie	VV	STÚ	na	volebné	obdobie	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	navrhol	preložiť	bod	rokovania	na	nasledujúce	zasadnutie	VV	STÚ	vzhľadom	k	tomu,	že	
niektorí	členovia	VV	STÚ	nemali	dokončené	podklady	k	programovému	vyhláseniu	na	celé	volebné	obdobie.	
	

a) VV	STÚ	presúva	prerokovanie	bodu	č.	13	na	nasledujúce	zasadnutie	VV	STÚ	a	súčasne	ukladá	členom	VV	
STÚ	a	predsedom	odborných	komisií	STÚ	predložiť	písomné	návrhy	plánu	práce	a	vízií	do	programového	
vyhlásenia	VV	STÚ	na	roky	2017	–	2020.	

	 Z:	členovia	VV	STÚ		 T:		28.	02.	2017		
	
Bod	14	–	Kalendár	podujatí	STÚ	na	rok	2017	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 predložil	 členom	 VV	 STÚ	 na	 schválenie	 Kalendár	 podujatí	 STÚ	 na	 sezónu	 2017	
a	 zdôraznil,	 že	 v	 nadväznosti	 na	 rozhodnutí	 Komisie	 organizátorov	 podujatí	 STÚ	 nebudú	 všetky	 preteky	
v	kalendári	STÚ	automaticky	zaradené	do	seriálu	Slovenského	pohára	a	finančne	podporované	zo	strany	STÚ.	
	

Prezident	STÚ	informoval	členov	VV	STÚ	o	žiadosti	klubu	STA	z	konca	januára	2017	o	zaradenie	nových	pretekov	
v	termíne	30.	9.	2017	do	kalendára	STÚ	a	podľa	možností	do	SlPo.	
		

a) VV	STÚ	berie	na	vedomie	Kalendár	podujatí	STÚ	2017.	
	



b) VV	STÚ	sa	žiadosťou	STA	zaoberal	a	ukladá	prezidentovi	STÚ	vyžiadať	od	žiadateľa	(organizátora)	presnú	
špecifikáciu	podujatia	(triatlon/duatlon)	na	základe	ktorej	žiadosť	posúdi.	

	 Z:	Jurášek	 T:	18.	02.	2017	
	

c) VV	STÚ	ukladá	komisii	organizátorov	podujatí	pripraviť	návrh	zaradenia	pretekov	do	Slovenského	pohára	
a	na	kategorizovanie	pretekov	v	kalendári	STÚ.	

	 Z:	Paľa	 T:	28.	02.	2017	
	
Bod	15	–	Slovenský	pohár	2107	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 navrhol	 preložiť	 rokovanie	 o	 bode	 č.	 15	 –	 Slovenský	 pohár	 2017	 na	 nasledujúce	
zasadnutie	 VV	 STÚ,	 keďže	 pri	 schvaľovaní	 organizátorov	 pretekov	 by	 mali	 byť	 jasné	 kritériá	 a	 vypracovaná	
kategorizácia,	ktorú	pripraví	komisia	organizátorov	podujatí.	
	

a) VV	STÚ	presúva	prerokovanie	bodu	č.	15	na	nasledujúce	zasadnutie	VV	STÚ.	
	
Bod	16	–	Majstrovstvá	Slovenska	2017	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	predložil	členom	VV	STÚ	kalendár	pretekov	SlPo	a	odporučil	termíny	a	miesta	konania	
majstrovstiev	Slovenska	pre	rok	2017.	VV	STÚ	schválil	tieto	termíny	a	miesta	M-SR	2017:	
triatlon	-	19.	08.	2017	(Žilina)	
šprint	triatlon	-	9.	9.	2017	(Hurbanovo)	
dlhý	triatlon	-	05.	08.	2017	(Piešťany)	
stredný	triatlon	-	26.	08.	2017	(Bátovce)	
duatlon	-	08.	04.	2017	(Košice)	
šprint	duatlon	-	06.	05.	2017	(Priepasné)	
akvatlon	-	09.	07.	2017	(Šurany)	
kros	triatlon	-	03.	06.	2017	(Rajec)	
kros	duatlon	-	24.	06.	2017	(D.	Kubín)	
žiaci	triatlon	-	17.	06.	2017	(Dvory	nad	Žitavou)	
žiaci	duatlon	-	29.	04.	2017	(Dvory	nad	Žitavou)	
žiaci	akvatlon	-	22.	04.	2017	(Turčianske	Teplice)	
	

a) VV	STÚ		po	diskusii	schválil	majstrovstvá	Slovenska	v	sezóne	2017	podľa	predloženého	návrhu.	
	
Bod	17	-	Súťažný	poriadok	STÚ	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	preložil	VV	STÚ	na	schválenie	materiál	„Vekové	kategórie	–	bodovanie“	(príloha	č.	8).	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 následne	 navrhol	 preložiť	 rokovanie	 o	 bode	 č.	 17	 –	 Súťažný	 poriadok	 2017	 na	
nasledujúce	zasadnutie	VV	STÚ,	vzhľadom	k	tomu,	že	tento	bod	rokovania	súvisí	s	bodom	č.	15	–	Slovenský	pohár	
2017.	
	

a) VV	STÚ	schvaľuje	predložený	materiál	Vekové	kategórie	pre	rok	2017	
	

b) VV	STÚ	presúva	prerokovanie	bodu	č.	15	na	nasledujúce	zasadnutie	VV	STÚ.	
	
Bod	18	–	Smernice	STÚ	
	

Prizvaný	sekretár	STÚ	p.	Dobiaš	predložil	členom	VV	STÚ	na	prerokovanie	návrhy	Smerníc	STÚ:	Smernica	č.1	-	
autá,	Smernica	č.2,	Smernica	č.	3,	Smernica	č.	4		
	

a) VV	STÚ	sa	predloženými	materiálmi	zaoberal,	prerokoval	 ich	a	ukladá	sekretariátu	STÚ	zapracovať	do	
smerníc	pripomienky	a	odporúčania	a	predložiť	ich	na	schválenie	na	najbližšie	rokovanie	VV	STÚ.	

	 Z:	Dobiaš	 T:	11.	03.	2017	
	



Bod	19	–	Rôzne		
	

Prizvaný	 kontrolór	 STÚ	 p.	 Došek	 upozornil	 na	 potrebu	 vypracovať	 smernicu	 na	 vyúčtovanie	 poskytnutých	
prostriedkov	STÚ.	
	

a) VV	STÚ	ukladá	sekretárovi	STÚ	vypracovať	návrh	smernice	na	vyúčtovanie	poskytnutých	prostriedkov	
STÚ	a	predložiť	ho	na	najbližšie	zasadnutie	VV	STÚ.	

	 Z:	Dobiaš	 T:	11.	03.	2017		 	 	
	

Prizvaný	kontrolór	STÚ	p.	Došek	informoval,	že	po	vykonaní	kontroly	zmlúv	so	spoločnosťou	HUUB	bolo	zistené	
nerealizované	plnenie	za	uhradenie	faktúry.	
	

b) VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	rokovať	so	spoločnosťou	HUUB	a	vyzvať	 ju	na	vrátenie	nezúčtovanej	
čiastky,	resp.	dodať		oblečenie	pre	slovenskú	reprezentáciu.	

	 Z:	Jurášek	 T:	31.	03.	2017	
	

Prizvaný	kontrolór	STÚ	p.	Došek	informoval	o	práci	komisie	a	požiadal	členov	VV	STÚ	o	návrhy	na	personálne	
doplnenie	komisie		
	

c) VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	kontrolóra	STÚ	a	ukladá	mu	predložiť	na	najbližšie	rokovanie	VV	
STÚ	návrhy	na	kooptáciu	členov	Kontrolnej	komisie	STÚ	a	taktiež	predložiť	plán	práce	komisie.	

	 Z:	Došek	 T:	11.	03.	2017	
	

Člen	VV	STÚ	p.	Fotul	navrhol,	aby	sekretariát	STÚ	v	spolupráci	s	komisiou	organizátorov	podujatí	pripravili	návrh	
vzorových	propozícii	pre	organizátorov	podujatí.	
	

d) VV	STÚ	ukladá	sekretariátu	STÚ	v	súčinnosti	s	Komisiou	organizátorov	podujatí	STÚ	vypracovať	návrh	
vzorových	propozícii	pre	organizátorov	podujatí.	

	 Z:	Paľa,	Dobiaš	 T:	11.	03.	2017	
	

Člen	VV	STÚ	p.	Slovák	informoval	členov	VV	STÚ	o	uskutočnených	výjazdoch	slovenskej	reprezentácie	v	zimnom	
triatlone	na	EP	(1.	a	5.	miesto)	a	ME	(4.	a	10.	miesto).	
Prezident	STÚ	p.	Jurášek	poďakoval	reprezentantom	za	úspešné	reprezentovanie	Slovenska	a	STÚ	na	EP	a	ME	
v	zimnom	triatlone.	
	

e) VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	M.	Slováka.	
	

Člen	VV	 STÚ	 informoval	 členov	VV	 STÚ	o	prvých	neoficiálnych	 rozhovoroch	 s	 predstaviteľmi	 ETU/ITU	na	ME	
v	zimnom	triatlone	a	úvahe	o	pláne	kandidovať	na	organizáciu	ME	v	zimnom	triatlone	na	Slovensku	v	roku	2019.	
	

f) VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	M.	Slováka.	
	

Viceprezident	 	STÚ	p.	Celerin	navrhol,	aby	v	rámci	sponzorskej	zmluvy	so	spol.	NyNa	boli	vyrobené	tričká	pre	
mladých	pretekárov.	
	

g) VV	STÚ	súhlasí	s	návrhom	viceprezidenta	STÚ	a	ukladá	prezidentovi	a	predsedovi	marketingovej	komisie	
rokovať	so	spol.	NyNa.	

	 Z:	Jurášek,	Králik	 T:	31.	03.2017	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 a	 sekretár	 STÚ	 p.	 Dobiaš	 informovali	 členov	 VV	 STÚ	 o	 blížiacom	 sa	 termíne	 ME	
v	akvatlone,	ktoré	sa	uskutočnia	koncom	mája	v	Bratislave	a	o	pracovnom	stretnutí	s	organizátorom	p.	Michalom	
Vargom.	Členovia	VV	STÚ	sa	prezidenta	STÚ	pýtali	na	detaily	organizácie	podujatia	a	celkového	zabezpečenia	
organizácie,	na	čo	prezident	STÚ	nevedel	presne		a	úplne	odpovedať.	
		

h) VV	 STÚ	 ukladá	 prezidentovi	 STÚ	 vyzvať	 Michala	 Vargu	 na	 predloženie	 podrobných	 informácií	
o	zabezpečení	organizácie	ME	v	aqvatlone	a	prizvať	Michala	Vargu	na	najbližšie	zasadnutie	VV	STÚ.	

	 Z:	Jurášek	 T:	28.	02.	2017	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	predložil	členom	VV	STÚ	na	schválenie	návrh	na	prijatie	za	riadneho	člena	STÚ	kluby		



TT	Vavrečka,	 Chlpaté	 gazely,	 o.	 z.,	MTB	Kolečko	na	 základe	 splnenia	predloženia	požadovaných	materiálov	 a	
uhradenia	 registračného	 poplatku	 (50	 eur).	MTB	 Kolečko	 predložil	 všetky	 požadované	materiály,	 ale	 úhrada	
registračného	poplatku	(50	eur)	do	termínu	zasadnutia	VV	STÚ	neboli	pripísané	na	účet	STÚ.	
	

i) VV	STÚ	na	základe	žiadosti	a	predloženia	požadovaných	materiálov	a	uhradenia	registračného	poplatku	
(50	eur)	schvaľuje	prijatie	za	riadneho	člena	STÚ	kluby	TT	Vavrečka	a	Chlpaté	gazely	o.z.	dňom	4.	2.	2017.	
VV	 STÚ	 podmienečne	 schvaľuje	 dňom	 4.2.2017	 prijatie	 za	 riadneho	 člena	 STÚ	 klub	 MTB	 Kolečko	
s	 podmienkou	 úhrady	 členského	 príspevku.	 VV	 STÚ	 súčasne	 ukladá	 prezidentovi	 STÚ	 informovať	 o	
rozhodnutí	nové	kluby	STÚ.	

	 Z:	Jurášek	 T:	11.	02.	2017	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	predložil	členom	VV	STÚ	na	schválenie	návrh	na	vyradenie	z	riadneho	členstva	v	STÚ	
klub	Larynx	Bratislava	na	vlastnú	žiadosť	klubu.		
	

j) VV	STÚ	na	základe	žiadosti	klubu	schvaľuje	vyradenie	klubu	Larynx	Bratislava	z	členstva	v	STÚ	dňom	4.	2.	
2017.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	prezidentovi	STÚ	informovať	o	rozhodnutí	žiadateľa.	

	 Z:	Jurášek	 T:	11.	02.	2017	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 informoval	 členov	 VV	 STÚ	 o	 záujem	 organizátorov	 podujatia	 Challenge	 Šamorín	
zorganizovať	v	termíne	podujatia	školenie	rozhodcov.	Školenie	by	sa	malo	konať	v	anglickom	jazyku.	
	

k) VV	 STÚ	 berie	 na	 vedomie	 informáciu	 prezidenta	 STÚ	 a	 ukladá	 predsedovi	 rozhodcovskej	 komisie	
komunikovať	s	organizátormi	Challenge	Šamorín	prípadnú	účasť	rozhodcov	STÚ	na	školení.	

	 Z:	Slovák	 T:	do	3.	06.	2017	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	informoval	členov	VV	STÚ	o	pozvánke	na	volebný	kongres	ETU,	ktorý	sa	uskutoční	17-
19.	februára	v	Ríme.	
	

l) VV	STÚ	schvaľuje	služobnú	cestu	na	Kongres	ETU	prezidentovi	STÚ	
	 Z:	Jurášek	 T:	do	17.	02.	2017	
	
	
Ďalšie	rokovanie	VV	STÚ	sa	uskutoční		11.	03.	2017	o	14:00	h	v	Dolnom	Kubíne.	
	
Zapísal:	Peter	Dobiaš	 	 	 	 Overil:	Jozef	Jurášek	
	
 


