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Zápisnica	z	XXVI.	konferencie	STÚ	-	mimoriadnej	
konanej	dňa	14.	01.	2017	v	Trenčíne	(Športové	gymnázium)	

	
	
	
	
	
Prítomní:	písomne	potvrdených	57,	prítomných	57		
Ospravedlnení:	nikto	
	
Program	zaslaný	delegátom	XXVI.	konferencie	STÚ:	

1. Otvorenie	
2. Schválenie	programu	
3. Revízia	správy	Volebnej	komisie	a	uznesenia	
4. Voľba	skrutátorov,	mandátovej,	návrhovej	a	volebnej	komisie			
5. Správa	predsedu	mandátovej	komisie	
6. Voľba	Prezidenta	STÚ	
7. Voľba	Viceprezidenta	STÚ	
8. Voľba	člena	VV	STÚ	-	zástupcu	športovcov	
9. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Trénerskej	komisie		
10. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	organizátorov		
11. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	rozhodcov		
12. Voľba	člena	VV	STÚ	-	člen	
13. Voľba	predsedu	Odvolacej	komisie	
14. Voľba	podpredsedu	Odvolacej	komisie	
15. Správa	predsedu	volebnej	komisie	–	vyhlásenie	výsledkov	volieb		
16. Návrh	zápisu	predsedu	návrhovej	komisie	–	návrh	Uznesenia		
17. Záver	

	
	
Bod	1	-		Otvorenie	
	
Prezident	STÚ	p.	Jozef	Jurášek	privítal	členov	XXVI.	konferencie	STÚ	–	mimoriadnej.	Pripomenul,	že	XXVI.	konferencia	
STÚ	 sa	 koná	 v	nadväznosti	 na	procedurálne	nedostatky	pri	 voľbe	 členov	VV	STÚ,	 ktoré	 sa	 stali	 na	novembrovej	
konferencii	STÚ	v	Leviciach.	Za	vzniknuté	nedostatky	sa	v	mene	svojom,	ako	aj	v	mene	celého	výkonného	výboru	
STÚ	delegátom	ospravedlnil.		
Následne	prezident	STÚ	odovzdal	slovo	predsedajúcemu	p.	Vladimírovi	Došekovi,	ktorý	bol	na	túto	úlohu	poverený	
výkonným	výborom	STÚ.	
	
	



Bod	2	–	Schválenie	programu	
	
Predsedajúci	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	 p.	 Vladimír	 Došek	 predstavil	 delegátom	 konferencie	 navrhovaný	 program	
mimoriadnej	konferencie:	

1. Otvorenie	
2. Schválenie	programu	
3. Revízia	správy	Volebnej	komisie	a	uznesenia	
4. Voľba	skrutátorov,	mandátovej,	návrhovej	a	volebnej	komisie			
5. Správa	predsedu	mandátovej	komisie	
6. Voľba	Prezidenta	STÚ	
7. Voľba	Viceprezidenta	STÚ	
8. Voľba	člena	VV	STÚ	-	zástupcu	športovcov	
9. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Trénerskej	komisie		
10. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	organizátorov		
11. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	rozhodcov		
12. Voľba	člena	VV	STÚ	-	člen	
13. Voľba	predsedu	Odvolacej	komisie	
14. Voľba	podpredsedu	Odvolacej	komisie	
15. Správa	predsedu	volebnej	komisie	–	vyhlásenie	výsledkov	volieb		
16. Návrh	zápisu	predsedu	návrhovej	komisie	–	návrh	Uznesenia		
17. Záver	

	

Následne	predsedajúci	p.	Došek	oslovil	delegátov	konferencie,	či	majú	návrh	na	doplnenie	programu.	
	

Prezident	STÚ	p.	Jozef	Jurášek	navrhol	doplniť	do	programu	bod	„	Schválenie	rozpočtu	STÚ	na	rok	2017“.	
	

Delegát	konferencie	p.	Michal	Varga	navrhol	doplniť	do	programu	bod	„Hlasovanie	o	vyslovení	nedôvery	
hlavnému	 kontrolórovi	 STÚ“.	 Svoj	 návrh	 odôvodnil	 chybami,	 ktoré	 sa	mal	 kontrolór	 dopustiť	 na	 XXV.	
Konferencii	v	Leviciach,	ako	aj	jeho	nestrannosti	v	predchádzajúcom	období.	
	

Delegát	konferencie	p.	Simon	Brunovský	navrhol	doplniť	do	programu	bod	„Diskusia“.	
	

V	následnom	hlasovaní	delegáti	konferencie	 schválil	návrhy	na	doplnenie	programu	a	konferencia	STÚ	
pokračovala	podľa	schváleného	doplneného	programu	nasledovne:	

1. Otvorenie	
2. Schválenie	programu	
3. Revízia	správy	Volebnej	komisie	a	uznesenia	
4. Voľba	skrutátorov,	mandátovej,	návrhovej	a	volebnej	komisie			
5. Správa	predsedu	mandátovej	komisie	
6. Schválenie	rozpočtu	STÚ	na	rok	2017	
7. Diskusia	
8. Hlasovanie	o	vyslovení	nedôvery	hlavnému	kontrolórovi	STÚ	
9. Voľba	Prezidenta	STÚ	
10. Voľba	Viceprezidenta	STÚ	
11. Voľba	člena	VV	STÚ	-	zástupcu	športovcov	
12. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Trénerskej	komisie		
13. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	organizátorov		
14. Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	rozhodcov		
15. Voľba	člena	VV	STÚ	-	člen	
16. Voľba	predsedu	Odvolacej	komisie	
17. Voľba	podpredsedu	Odvolacej	komisie	
18. Správa	predsedu	volebnej	komisie	–	vyhlásenie	výsledkov	volieb		



19. Návrh	zápisu	predsedu	návrhovej	komisie	–	návrh	Uznesenia		
20. Záver	

	

Bod	3	–	Revízia	správy	Volebnej	komisie	
	
Viceprezident	STÚ	p.	Celerin	predložil	delegátom	XXVI.	konferencie	STÚ	revíziu	správy	volebnej	komisie	
a	 uznesenia	 z	 XXV.	 konferencie	 v	 Leviciach	 t.	 j.	 anulovanie	 volieb	 z	 XXV.	 konferencie	 v	 Leviciach	 a	
zrušenie	bodu	č.4	v	uznesení	z	uvedenej	konferencie	v	časti	„Konferencia	schvaľuje“.	
	

a) Delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	 hlasovaním	 schválili	 predložený	 návrh	 viceprezidenta	 STÚ	 –	
revíziu		správy	volebnej	komisie	a	uznesenia	z	XXV.	konferencie	v	Leviciach	a	anulovali	voľby	
z	XXV.	konferencie	v	Leviciach.	

	
Bod	4	–	Voľba	skrutátorov,	mandátovej,	návrhovej	a	volebnej	komisie			
	
Predsedajúci	XXVI.	konferencie	STÚ	p.	Došek	predložil	delegátom	návrh	na	schválenie	skrutátorov	konferencie	
v	zložení:	Ján	Kavec,	Marián	Ponek,	Ján	Rudolphi;	overovateľov	zápisnice	v	zložení:	Katarína	Mikulová,	
Jozef	 Trakovický;	 návrh	 na	 zloženie	Mandátovej	 komisie	 v	 zložení:	 Pavol	 Peciar	 -	 predseda,	 Ondrej	
Doletina,	Milan	 Švec;	 návrh	na	 zloženie	Volebnej	 komisie	 v	 zložení:	 Róbert	 Kubeš	 -	 predseda,	 Jozef	
Drahovský,	Elena	Stanková;	a	návrh	na	zloženie	Návrhovej	komisie	v	zložení	Milan	Celerin	–	predseda,		
Dana	Ignačáková,	Ondrej	Želasko.	
	

a) Delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	 hlasovaním	 schválili	 skrutátorov	 konferencie	 v	 zložení:	 Ján	
Kavec,	Marián	Ponek,	Ján	Rudolphi.	
	

b) Delegáti	XXVI.	konferencie	STÚ	hlasovaním	schválili	overovateľov	zápisnice	v	zložení:	Katarína	
Mikulová,	Jozef	Trakovický.	
	

c) Delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	 hlasovaním	 schválili	 zloženie	Mandátovej	 komisie	 v	 zložení:	
Pavol	Peciar	-	predseda,	Ondrej	Doletina,	Milan	Švec.	
	

d) Delegáti	XXVI.	konferencie	STÚ	hlasovaním	schválili	zloženie	Volebnej	komisie	v	zložení:	Róbert	
Kubeš	-	predseda,	Jozef	Drahovský,	Elena	Stanková.	
	

e) Delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	hlasovaním	 schválili	 	 zloženie	Návrhovej	 komisie	 v	 zložení	Milan	
Celerin	–	predseda,		Dana	Ignačáková,	Ondrej	Želasko.	

	
Bod	5	–	Správa	predsedu	Mandátovej	komisie	
	
Predseda	Mandátovej	komisie	p.	Pavol	Peciar	po	preverení	prezenčnej	listiny	skonštatoval,	že	na	
konferenciu	bolo	pozvaných	73	delegátov	s	hlasom	rozhodujúcim,	pričom	sa	pred	začatím	konferencie	
prezentovalo	57	delegátov	s	hlasom	rozhodujúcim,	čo	predstavuje	78,08	%	-	teda	nadpolovičnú	
väčšinu.	Predseda	Mandátovej	komisie	skonštatoval,	že	XXVI.	konferencia	STÚ	je	uznášania	schopná.		
	

Správa	Mandátovej	komisie	je	v	zmysle	Rokovacieho	poriadku	STÚ	doložená	v	Prílohe	č.1.	
	

a) Delegáti	XXVI.	konferencie	STÚ	berú	na	vedomie	správu	predseda	Mandátovej	komisie.	
	
Bod	6	–	Schválenie	rozpočtu	STÚ	na	rok	2017		
	
Prezident	 STÚ	 p.	 Jozef	 Jurášek	 informoval	 delegátov	 konferencie	 o	 tom,	 že	 STÚ	 ešte	 pri	 príprave	
konferencie	nevedela	presnú	sumu	štátneho	príspevku	na	chod	a	fungovanie	STÚ	na	rok	2017,	pričom	



ministerstvo	školstva	malo	výšku	finančných	príspevkov	pre	jednotlivé	športové	zväzy	zverejniť	k	31.	
októbru	2016.		
V	 nadväznosti	 na	 uvedené	 predložil	 delegátom	 návrh	 rozpočtu	 STÚ	 na	 rok	 2017	 v	 percentuálnom	
vyjadrení	v	zmysle	novelizovaného	Zákona	o	športe	č.	440/2015	v	znení	neskorších	predpisov:	
	

Finančný	príspevok	z	MŠVVŠ	SR	(zatiaľ	nešpecifikovaný)	bude	rozdelený	podľa	nasledovného	kľúča:	
1.) 15%	finančných	prostriedkov	z	príspevku	na	účel	športu	mládeže	a	to	pomerne	medzi	športové	

kluby	podľa	počtu	aktívnych	športovcov	(minimálne	3	účasti	na	majstrovských	pretekoch	STÚ	
/SlPo,	MSR/	v	predchádzajúcom	roku)	do	23	rokov;	

2.) 20%	 finančných	 prostriedkov	 z	 príspevku	 na	 účel	 rozvoja	 talentovaných	 športovcov.	 Kritériá	
schváli	novozvolený	VV	STÚ	najneskôr	do	31.	marca	2017	a	zverejní	okamžite	na	stránke	STÚ.	

3.) 25%	finančných	prostriedkov	z	príspevku	na	účel	športovej	reprezentácie;	
4.) maximálne	15%	finančných	prostriedkov	z	príspevku	na	účel	správy	a	prevádzky	STÚ;	
5.) 25%	 finančných	 prostriedkov	 z	 príspevku	 na	 účel	 podpory	 domácich	 súťaží	 (výdavky	

delegátov/rozhodcov,	medaily,	poháre	na	konečné	vyhlasovanie...),	mzdové	prostriedky...	
	

Na	základe	predloženého	návrhu	delegáti	hlasovali	nasledovne:	ZA	schválenie	predloženého	rozpočtu	
STÚ	na	rok	2017	hlasovalo	43	delegátov,	PROTI	bolo	11	delegátov,	3	delegáti	sa	hlasovania	zdržali.	
	

a) Delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	 hlasovaním	 schválili	 rozpočet	 STÚ	 na	 rok	 2017	 predložený	
prezidentom	STÚ.	

	
Bod	7	–	Diskusia	
	
Delegát	konferencie	p.	Simon	Brunovský	informoval	delegátov	XXVI.	konferencie,	že	po	ME	v	aquatlone	
neboli	použité	rovnaké	pravidlá	pre	preplácanie	finančnej	spoluúčasti	pre	všetkých	reprezentantov	na	
základe	dosiahnutých	výsledkov.	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	odpovedal,	že	požiadavku	p.	Brunovského	preverí	VV	STÚ.	
	

Delegát	 konferencie	 p.	 Simon	 Brunovský	 požiadal	 prezidenta	 STÚ,	 aby	 vysvetlil	 využitie	 finančných	
prostriedkov	vo	výške	2300	€,	ktoré	schválil	VV	STÚ	na	zasadnutí	v	decembri	2016	na	nákup	výpočtovej	
techniky	na	sekretariát	STÚ.	
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 odpovedal	 p.	 Brunovskému,	 že	 finančné	 prostriedky	 boli	 využité	 v	 plnom	
rozsahu	a	boli	za	ne	nakúpené	dva	stolné	počítače,	keďže	prezident	STÚ	pracoval	na	12-ročnom	PC,	
ktorého	operačný	systém	už	nebol	 IT	podporovaný	a	druhý	počítač	bol	 zakúpený	na	sekretariát	pre	
asistenta.	Okrem	dvoch	stolných	počítačov	boli	finančné	prostriedky	použité	na	nákup	notebooku	pre	
prezidenta	STÚ,	keďže	jeho	osobný	notebook,	ktorý	využíval	na	pracovné	účely	sa	pokazil	a	jeho	oprava	
bola	finančne	nerentabilná.	
	

Delegát	konferencie	p.	Michal	Varga	informoval	delegátov	XXVI.	konferencie,	že	podľa	jeho	názoru	STÚ	
porušila	zákony	pri	prijatí	asistenta	sekretariátu,	nakoľko	neboli	vypočutí	všetci	kandidáti,	ktorí	sa	do	
výberového	procesu	prihlásili.	
	

Delegát	konferencie	p.	Vladimír	Došek	sa	vyjadril	k	príspevku	p.	Vargu	 	o	porušení	zákona	pri	prijatí	
asistenta	sekretariátu	STÚ.	Uviedol,	že	podľa	jeho	názoru	a	znalostí	pri	výbere	a	obsadení	miesta		zákon	
nebol	 porušený	 s	 odvolaním	 sa	 na	 Zákonník	 práce,	 s	 uvedením	 §13.	 Výber	 asistenta	 schválil	 VV	
STÚ,	zaoberal	sa	tým	dlhšiu	dobu	a	pri	výbere	zohľadnil	spĺňajúce	kritéria.		
	



Prezident	STÚ	p.	Jurášek	p.	Vargovi	odpovedal,	že	nie	všetci	kandidáti	na	obsadenie	pozície	asistenta	
sekretariátu	STÚ	spĺňali	požadované	kritériá,	resp.	zaslali	prihlášku	v	určenom	termíne.	Doplnil,	že	po	
osobnom	rozhovore	s	p.	Petrom	Dobiašom	navrhol	VV	STÚ	prijať	menovaného	na	uvedenú	pozíciu,	
pričom	VV	STÚ	schválil	návrh	prezidenta	STÚ	s	tým,	že	asistent	sekretariátu	bude	vykonávať	pridelené	
úlohy	 v	 rámci	 tretinového	 úväzku.	 Prezident	 STÚ	 však	 pripustil,	 že	 neúspešným	 uchádzačom	 bola	
zaslaná	spätná	väzba	oneskorene.	
	

Delegát	konferencie	p.	Denis	Barna	 informoval	delegátov	XXVI.	konferencie,	že	STÚ	porušuje	zákon,	
keďže	funkciu	prezidenta	a	generálneho	sekretára	STÚ	vykonáva	jedna	osoba.	V	zmysle	čl.	27,	ods.	2	
Stanov	STÚ	navrhol,	aby	delegáti	konferencie	schválili	do	uznesenia	a	zaviazali	novozvolený	VV	STÚ	
riešiť	oddelenie	funkcie	prezidenta	a	generálneho	sekretára	STÚ	v	zmysle	čl.27	odst.2.	Súčasne	p.	Barna	
navrhol,	 aby	 novozvolený	 VV	 STÚ	 určil	 výšku	 finančnej	 odmeny,	 resp.	 paušálnych	 výdavkov	 pre	
prezidenta	STÚ.	
	

Delegát	konferencie	p.	Denis	Barna	následne	navrhol,	aby	delegáti	konferencie	zaviazali	novozvolený	
VV	STÚ	na	vyhlásenie	výberového	konania	na	obsadenie	postu	generálneho	sekretára,	resp.	riaditeľa	
sekretariátu	STÚ.	
	

Delegát	 konferencie	 p.	 Vladimír	 Došek	 vyjadril	 sa	 k	 vystúpeniu	 p.	M.	 Vargu.	 Informoval	 o	 príprave	
konferencie	v	Leviciach,	kde	objasnil,	že	na	jeho	podnet		boli	na	VV	STÚ	v	Leviciach		15.10.	opravené	
predložené	navrhované	a	prednesené	dokumenty	k	voľbám,	kde	ním	bola	prednesená	informácia	o	čl.	
35	 Stanov	 STÚ	 (riešiaci	 voľby)	 a	 Volebného	 poriadku	 o	 postupe	 a	 podmienkach	 volieb,	 predseda	
volebnej	komisie	na	tomto	zasadaní	VV	STÚ	nebol.	Tiež	povedal,	že	na	VV	STÚ	konajúci	sa	(12.11.)	deň	
pred	konferenciou,	kde	bol	už	prítomný	navrhovaný		predseda	volebnej	komisie	a	tento	bol	vyzvaný,	
aby	si	pozrel	tieto	dokumenty.	Na	konferencii	bol	predseda	volebnej	komisie	opravovaný	pri	prednese	
volených	zástupcov.	Na	systéme	mandátu	sa	zhodol	VV	STÚ,	kde	bol	rozdielny	pohľad	na	jeho	výklad.	
K	pripomienke	o	nestrannosti	uviedol,	že	za	dlhoročnú	dobu	svojej	činnosti	pôsobil	nestranne,	prispel	
a	prispieva	k	riešeniu	bodov	na	VV	STÚ,	hlavne	u	významných,	problematických	bodoch,	o	čom	sa	môže	
presvedčiť	u	ostatných	členov	VV	STÚ.	
	

V	 hlasovaní	 delegáti	 schválili	 návrh	 p.	 Brunovského,	 aby	 VV	 STÚ	 doriešil	 finančnú	 spoluúčasť	
reprezentantov	na	ME	v	aquatlone	2016.	
V	 hlasovaní	 delegáti	 schválili	 návrhy	 p.	 Barnu	 na	 oddelenie	 pozície	 prezidenta	 STÚ	 a	 generálneho	
sekretára	STÚ.	Schválili	návrh,	aby	VV	STÚ	určil	finančnú	odmenu	resp.	paušálne	výdavky	prezidenta	
STÚ.	
V	hlasovaní	delegáti	schválili	návrh	p.	Barnu	a	zaviazali	VV	STÚ,	aby	na	pozíciu	generálneho	sekretára,	
resp.	riaditeľa	sekretariátu	STÚ	bolo	vyhlásené	výberové	konanie	podľa	zákona.	
	

a) Konferencia	STÚ	ukladá	novozvolenému	VV	STÚ	riešiť	finančnú	spoluúčasť	reprezentantov	na	
ME	v	aquatlone	2016	na	základe	požiadavky	p.	Simona	Brunovského.	
	

b) Konferencia	 STÚ	 ukladá	 novozvolenému	 VV	 STÚ	 riešiť	 oddelenie	 funkcie	 prezidenta	 a	
generálneho	sekretára	v	zmysle	čl.27	odst.	2	Stanov	STÚ.	
	

c) Konferencia	 STÚ	 ukladá	 novozvolenému	 VV	 STÚ	 finančnú	 odmenu	 resp.	 paušálne	 výdavky	
prezidenta	STÚ.	
	

d) Konferencia	 STÚ	 ukladá	 novozvolenému	 VV	 STÚ	 vyhlásiť	 výberové	 konanie	 na	 pozíciu	
generálneho	sekretára	resp.	riaditeľa	sekretariátu	STÚ	podľa	zákona.	
	
	



Bod	8	–	Hlasovanie	o	vyslovení	nedôvery	hlavnému	kontrolórovi	STÚ	
	
Prezident	STÚ	na	základe	požiadavky	delegáta	p.	Michala	Vargu	a	následnom	schválení	programu	XXVI.	
konferencie	STÚ	vyzval	delegátov	na	hlasovanie	na	vyslovenie	nedôvery	kontrolórovi	STÚ	p.	Vladimírovi	
Došekovi.	
	

V	hlasovaní	ZA	vyslovenie	nedôvery	kontrolórovi	STÚ	hlasovalo	14	delegátov	XXVI.	konferencie	STÚ,	
PROTI	vysloveniu	nedôvery	hlasovalo	22	delegátov,	20	delegátov	sa	zdržalo	hlasovania.	
	

a) Prezident	 STÚ	 po	 hlasovaní	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	 v	 hlasovaní	
nevyslovili	 nedôveru	 kontrolórovi	 STÚ	 p.	 Vladimírovi	 Došekovi.	 Vladimír	 Došek	 ostáva	
kontrolórom	STÚ.	

	
Bod	9	–	Voľba	Prezidenta	STÚ	
	
Predsedajúci	konferencie	p.	Došek	odovzdal	slovo	predsedovi	Volebnej	komisie	p.	Róbertovi	Kubešovi,	
aby	sa	ujal	vedenia	volieb	volených	orgánov	STÚ.	
	

Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	informoval	delegátov,	že	na	post	prezidenta	STÚ	na	volebné	
obdobie	2017	–	2020	kandiduje	jeden	kandidát	–	p.	Jozef	Jurášek.	Bola	daná	informácia	o	nesplnení	
podmienok	u	kandidáta	p.	D.	Barnu.	V	tejto	súvislosti	v	zmysle	Stanov	STÚ	predložil	predseda	Volebnej	
komisie	delegátom	XXVI.	konferencie	návrh	na	verejné	hlasovanie	na	post	Prezidenta	STÚ.	
	

V	hlasovaní	o	návrhu	predsedu	Volebnej	komisie	na	verejnú	voľbu	prezidenta	STÚ	sa	ZA	verejnú	voľbu	
vyslovilo	38	delegátov,	PROTI	verejnej	voľbe	bolo	15	delegátov,	3	delegáti	sa	hlasovania	zdržali.	
	

a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	o	verejnej	voľbe	prezidenta	STÚ.	

	

Verejné	hlasovanie	o	voľbe	prezidenta	STÚ	na	obdobie	2017	–	2020	dopadlo	nasledovne:	
ZA	 zvolenie	 p.	 Jozef	 Juráška	 hlasovalo	 38	 delegátov,	 PROTI	 zvoleniu	 p.	 Jozefa	 Juráška	 hlasovalo	 15	
delegátov,	2	delegáti	sa	hlasovania	zdržali,	1	delegát	nehlasoval.	
	

b) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	počtom	hlasov	38,	že	prezidentom	STÚ	na	obdobie	rokov	2017	–	2020	sa	stal	p.	Jozef	
Jurášek.		

	
Bod	10	–	Voľba	Viceprezidenta	STÚ	
	
Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 informoval,	 že	 na	 post	 viceprezidenta	 STÚ	 na	 volebné	
obdobie	2017	–	2020	kandidujú	pp.	Milan	Celerin	a	Michal	Varga.	Predseda	Volebnej	komisie	vyzval	
delegátov,	aby	tajným	hlasovaním	označili	na	hlasovacom	lístku	krížikom	jedného	z	kandidátov.		
	

Po	 sčítaní	 hlasov	 predseda	Volebnej	 komisie	 informoval,	 že	 kandidát	Milan	 Celerin	 získal	 30	 hlasov	
delegátov	 a	 kandidát	 Michal	 Varga	 získal	 26	 hlasov	 delegátov.	 Vzhľadom	 k	 tomu,	 že	 ani	 jeden	
z	 kandidátov	 nezískal	 v	 1.	 kole	 volieb	 nadpolovičnú	 väčšinu	 hlasov	 oprávnených	 delegátov,	 vyhlásil	
predseda	Volebnej	komisie	2.	kolo	voľby	viceprezidenta	STÚ.	
Druhé	kolo	voľby	viceprezidenta	STÚ	na	obdobie	2017	–	2020	dopadlo	nasledovne:	
Kandidát	Milan	Celerin	získal	31	hlasov	delegátov,	kandidát	Michal	Varga	získal	26	hlasov	delegátov.	
	



a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	počtom	hlasov	31,	že	viceprezidentom	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	sa	stal	p.	
Milan	Celerin.		

	
Bod	11	–	Voľba	člena	VV	STÚ	-	zástupcu	športovcov	
	
Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	informoval,	že	na	post	člena	VV	STÚ		-	zástupca	športovcov	
na	 volebné	 obdobie	 2017	 –	 2020	 kandidujú	 pp.	 Simon	 Brunovský,	 Gregor	 Fotul	 a	 Tomáš	 Jurkovič.	
Predseda	 Volebnej	 komisie	 vyzval	 delegátov,	 aby	 tajným	 hlasovaním	 označili	 na	 hlasovacom	 lístku	
krížikom	jedného	z	kandidátov.		
	

Po	sčítaní	hlasov	predseda	Volebnej	komisie	informoval,	že	kandidát	Simon	Brunovský	získal	8	hlasov	
delegátov,	kandidát	Gregor	Fotul	získal	14	hlasov	delegátov	a	kandidát	Tomáš	Jurkovič	získal	35	hlasov	
delegátov.	Vzhľadom	k	tomu,	že	ani	jeden	z	kandidátov	nezískal	v	1.	kole	volieb	nadpolovičnú	väčšinu	
hlasov	 oprávnených	 delegátov,	 vyhlásil	 predseda	 Volebnej	 komisie	 2.	 kolo	 voľby	 člena	 VV	 STÚ	 –	
zástupcu	športovcov.	Do	2.	kola	postúpili	dvaja	kandidáti	s	najväčším	počtom	získaných	hlasov	v	1.	kole	
pp.	Gregor	Fotul	a	Tomáš	Jurkovič.	
Druhé	kolo	voľby	člena	VV	STÚ	–	zástupca	športovcov	na	obdobie	2017	–	2020	dopadlo	nasledovne:	
Kandidát	Gregor	Fotul	získal	15	hlasov	delegátov,	kandidát	Tomáš	Jurkovič	získal	42	hlasov	delegátov.	
	

a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	počtom	hlasov	42,	že	členom	VV	STÚ	–	zástupcom	športovcov	na	volebné	obdobie	2017	
–	2020	sa	stal	p.	Tomáš	Jurkovič.		

	
Bod	12	–	Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Trénerskej	komisie	
	
Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	informoval,	že	na	post	člena	VV	STÚ		-	predsedu	Trénerskej	
komisie	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	kandidujú	pp.	Gregor	Fotul,	Mária	Kuriačková	a	Michal	Varga.	
Predseda	 Volebnej	 komisie	 vyzval	 delegátov,	 aby	 tajným	 hlasovaním	 označili	 na	 hlasovacom	 lístku	
krížikom	jedného	z	kandidátov.		
	

Po	 sčítaní	 hlasov	 predseda	 Volebnej	 komisie	 informoval,	 že	 kandidát	 Gregor	 Fotul	 získal	 41	 hlasov	
delegátov,	kandidátka	Mária	Kuriačková	získala	8	hlasov	delegátov	a	kandidát	Michal	Varga	 získal	8	
hlasov	 delegátov.	 Vzhľadom	 k	 tomu,	 že	 kandidát	 Gregor	 Fotul	 získal	 v	 1.	 kole	 volieb	 nadpolovičnú	
väčšinu	hlasov	oprávnených	delegátov,	druhé	kolo	voľby	sa	nekonalo.	
	

a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	 počtom	 hlasov	 41,	 že	 členom	VV	 STÚ	 –	 predsedom	 Trénerskej	 komisie	 na	 volebné	
obdobie	2017	–	2020	sa	stal	p.	Gregor	Fotul.		

	
Bod	13	–	Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	organizátorov	
	
Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	informoval,	že	na	post	člena	VV	STÚ		-	predseda	Komisie	
organizátorov	na	 volebné	obdobie	2017	–	2020	kandidujú	pp.	 Peter	Paľa	 a	Michal	Varga.	 Predseda	
Volebnej	 komisie	 vyzval	 delegátov,	 aby	 tajným	 hlasovaním	 označili	 na	 hlasovacom	 lístku	 krížikom	
jedného	z	kandidátov.		
	

Po	 sčítaní	 hlasov	 predseda	 Volebnej	 komisie	 informoval,	 že	 kandidát	 Peter	 Paľa	 získal	 35	 hlasov	
delegátov	 a	 kandidát	 Michal	 Varga	 získal	 22	 hlasov	 delegátov.	 Vzhľadom	 k	 tomu,	 že	 ani	 jeden	



z	 kandidátov	 nezískal	 v	 1.	 kole	 volieb	 nadpolovičnú	 väčšinu	 hlasov	 oprávnených	 delegátov,	 vyhlásil	
predseda	Volebnej	komisie	2.	kolo	voľby	člena	VV	STÚ	–	predsedu	Komisie	organizátorov.		
	

Druhé	kolo	voľby	člena	VV	STÚ	–	predseda	Komisie	organizátorov	na	obdobie	2017	–	2020	dopadlo	
nasledovne:	
Kandidát	Peter	Paľa	získal	34	hlasov	delegátov,	kandidát	Michal	Varga	získal	23	hlasov	delegátov.	
	

a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	počtom	hlasov	34,	že	členom	VV	STÚ	–	predseda	Komisie	organizátorov	na	volebné	
obdobie	2017	–	2020	sa	stal	p.	Peter	Paľa.		

	
Bod	14	–	Voľba	člena	VV	STÚ	-	predseda	Komisie	rozhodcov	
	
Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	informoval,	že	na	post	člena	VV	STÚ	–	predseda	Komisie	
rozhodcov	 na	 volebné	 obdobie	 2017	 –	 2020	 kandiduje	 jeden	 kandidát	 –	 p.	 Milan	 Slovák.	 V	 tejto	
súvislosti	v	zmysle	Stanov	STÚ	predložil	delegátom	XXVI.	konferencie	návrh	na	verejné	hlasovanie	na	
post	člena	VV	STÚ	–	predseda	Komisie	rozhodcov.	
	

V	hlasovaní	o	návrhu	predsedu	Volebnej	komisie	na	verejnú	voľbu	člena	VV	STÚ	–	predseda	Komisie	
rozhodcov	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	sa	ZA	verejnú	voľbu	vyslovilo	54	delegátov,	PROTI	verejnej	
voľbe	nebol	žiaden	delegát,	2	delegáti	sa	hlasovania	zdržali,	1	delegát	nehlasoval.	
	

a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	o	verejnej	voľbe	člena	VV	STÚ	–	predseda	Komisie	rozhodcov	na	volebné	obdobie	2017	
–	2020.	

	

Verejné	hlasovanie	o	voľbe	člena	VV	STÚ	–	predseda	Komisie	rozhodcov	na	volebné	obdobie	2017	–	
2020	dopadlo	nasledovne:	
ZA	 zvolenie	 p.	Milana	 Slováka	 hlasovalo	 44	 delegátov,	 PROTI	 zvoleniu	 p.	Milana	 Slováka	 hlasoval	 1	
delegát,	11	delegátov	sa	hlasovania	zdržalo.	
	

b) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	 počtom	hlasov	 44,	 že	 členom	VV	 STÚ	 –	 predsedom	Komisie	 rozhodcov	 na	 volebné	
obdobie	2017	–	2020	sa	stal	p.	Milan	Slovák.		

	
Bod	15	–	Voľba	člena	VV	STÚ	-	člen	
	
Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	 informoval,	 že	na	post	člena	VV	STÚ	 	 -	člen	na	volebné	
obdobie	2017	–	2020	kandidujú	pp.	Peter	Králik,	Mária	Kuriačková	a	Michal	Varga.	Predseda	Volebnej	
komisie	 vyzval	 delegátov,	 aby	 tajným	 hlasovaním	 označili	 na	 hlasovacom	 lístku	 krížikom	 jedného	
z	kandidátov.		
	

Po	 sčítaní	 hlasov	 predseda	 Volebnej	 komisie	 informoval,	 že	 kandidát	 Peter	 Králik	 získal	 25	 hlasov	
delegátov,	kandidátka	Mária	Kuriačková	získala	15	hlasov	delegátov	a	kandidát	Michal	Varga	získal	17	
hlasov	delegátov.	Vzhľadom	k	tomu,	že	ani	jeden	z	kandidátov	nezískal	v	1.	kole	volieb	nadpolovičnú	
väčšinu	hlasov	oprávnených	delegátov,	vyhlásil	predseda	Volebnej	komisie	2.	kolo	voľby	člena	VV	STÚ	
–	člena.	Do	2.	kola	postúpili	dvaja	kandidáti	s	najväčším	počtom	získaných	hlasov	v	1.	kole	pp.	Peter	
Králik	a	Michal	Varga.	
Druhé	kolo	voľby	člena	VV	STÚ	–	člen	na	obdobie	2017	–	2020	dopadlo	nasledovne:	
Kandidát	Peter	Králik	získal	31	hlasov	delegátov,	kandidát	Michal	Varga	získal	26	hlasov	delegátov.	
	



a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	počtom	hlasov	31,	že	členom	VV	STÚ	–	členom	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	sa	stal	
p.	Peter	Králik.		

	
Bod	16	–	Voľba	predsedu	Odvolacej	komisie	
	
Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	informoval,	že	na	post	predsedu	Odvolacej	komisie	VV	STÚ		
na	 volebné	 obdobie	 2017	 –	 2020	 pôvodne	 kandidovali	 pp.	 Slavomír	 Jánoš,	 Peter	 Králik	 a	 Mária	
Kuriačková.	Následne	predseda	Volebnej	komisie	oznámil,	že	p.	Mária	Kuriačková	sa	vzdala	kandidatúry	
a	p.	Peter	Králik	bol	zvolený	do	VV	STÚ	a	tým	pádom	nemôže	kandidovať	na	post	predsedu	Odvolacej	
komisie.	Ostal	tak	 jediný	kandidát	p.	Slavomír	Jánoš.	V	tejto	súvislosti	v	zmysle	Stanov	STÚ	predložil	
delegátom	XXVI.	konferencie	návrh	na	verejné	hlasovanie	na	post	člena	VV	STÚ	–	predseda	Odvolacej	
komisie.	
	

V	 hlasovaní	 o	 návrhu	 predsedu	 Volebnej	 komisie	 na	 verejnú	 voľbu	 predsedu	Odvolacej	 komisie	 na	
volebné	obdobie	2017	–	2020	sa	ZA	verejnú	voľbu	vyslovilo	56	delegátov,	PROTI	verejnej	voľbe	nebol	
žiaden	delegát,	1	delegát	sa	hlasovania	zdržal.	
	

a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	o	verejnej	voľbe	predsedu	Odvolacej	komisie	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020.	

	

Verejné	hlasovanie	o	voľbe	predsedu	Odvolacej	komisie	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	dopadlo	
nasledovne:	
ZA	zvolenie	p.	Slavomíra	Jánoša	hlasovalo	56	delegátov,	PROTI	zvoleniu	p.	Slavomíra	Jánoša		nehlasoval		
nikto,	1	delegát	sa	hlasovania	zdržal.	
	

b) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	počtom	hlasov	56,	že	predsedom	Odvolacej	komisie	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	
2020	sa	stal	p.	Slavomír	Jánoš.		

	
Bod	17	–	Voľba	podpredsedu	Odvolacej	komisie	
	
Predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	Kubeš	informoval,	že	na	post	podpredseda	Odvolacej	komisie	STÚ		
na	 volebné	 obdobie	 2017	 –	 2020	 pôvodne	 kandidovali	 pp.	 Milan	 Bátovský,	 Slavomír	 Jánoš,	 Mária	
Kuriačková,	 Zuzana	 Szaboóvá	 a	 Tomáš	 Trosko.	 Následne	 predseda	 Volebnej	 komisie	 oznámil,	 že	 p.	
Mária	Kuriačková	sa	vzdala	kandidatúry	a	p.	Slavomír	Jánoš	bol	zvolený	na	post	predsedu	Odvolacej	
komisie	a	tým	pádom	nemôže	kandidovať	na	post	podpredsedu	Odvolacej	komisie.	Predseda	Volebnej	
komisie	 vyzval	 delegátov,	 aby	 tajným	 hlasovaním	 označili	 na	 hlasovacom	 lístku	 krížikom	 jedného	
z	kandidátov.		
	

Po	 sčítaní	hlasov	predseda	Volebnej	komisie	 informoval,	 že	kandidát	Milan	Bátovský	 získal	6	hlasov	
delegátov,	kandidátka	Zuzana	Szabóová	získala	38	hlasov	delegátov	a	kandidát	Tomáš	Trosko	získal	12	
hlasov	delegátov.	Jeden	hlas	bol	neplatný.	Vzhľadom	k	tomu,	že	kandidátka	Zuzana	Szabóová	získala	
v	 1.	 kole	 volieb	 nadpolovičnú	 väčšinu	 hlasov	 oprávnených	 delegátov	 stala	 sa	 podpredsedníčkou	
Odvolacej	komisie	STÚ	na	obdobie	2017	–	2020.	
	

a) Predseda	 Volebnej	 komisie	 p.	 Róbert	 Kubeš	 konštatoval,	 že	 delegáti	 XXVI.	 konferencie	 STÚ	
rozhodli	počtom	hlasov	38,	že	podpredsedníčkou	Odvolacej	komisie	STÚ	na	volebné	obdobie	
2017	–	2020	sa	stala	p.	Zuzana	Szabóová.		

	



Bod	18	–	Správa	predsedu	Volebnej	komisie	–	vyhlásenie	výsledkov	volieb	
	
Po	skončení	volieb	do	orgánov	STÚ	predstúpil	pred	delegátov	predseda	Volebnej	komisie	p.	Róbert	
Kubeš	 a	 oznámil	 výsledky	 volieb	 prezidenta	 STÚ,	 viceprezidenta	 STÚ,	 členov	 VV	 STÚ	 -	 zástupcu	
športovcov,	zástupcu	trénerskej	komisie,	zástupcu	komisie	organizátorov,	zástupcu	komisie	rozhodcov,	
člena	výkonného	výboru	STÚ,	predsedu	a	podpredsedu	Odvolacej	komisie	STÚ	na	obdobie	rokov	2017	
–	2020.	
	

V	zmysle	Rokovacieho	poriadku	STÚ	je	Správa	volebnej	komisie	je	doložená	v	Prílohe	2.			
	

a) Delegáti	XXVI.	konferencie	STÚ	schvaľujú	výsledky	volieb	prezidenta	STÚ,	viceprezidenta	STÚ,	
členov	 VV	 STÚ	 -	 zástupcu	 športovcov,	 zástupcu	 trénerskej	 komisie,	 zástupcu	 komisie	
organizátorov,	 zástupcu	 komisie	 rozhodcov,	 člena	 výkonného	 výboru	 STÚ,	 predsedu	 a	
podpredsedu	Odvolacej	komisie	STÚ	na	obdobie	2017	–	2020	podľa	správy	predsedu	Volebnej	
komisie.			

	
Bod	19	–	Návrh	zápisu	predsedu	Návrhovej	komisie	–	návrh	Uznesenia	
	
Novozvolený	prezident	STÚ	p.	Jozef	Jurášek	predložil	delegátom	konferencie	na	schválenie	návrh,	aby	
konferencia	STÚ	udelila	právomoc	VV	STÚ	možnosť	prijímať	nových	kolektívnych	členov	STÚ	po	splnení	
všetkých	potrebných	náležitostí.	
	

Predseda	Návrhovej	komisie	p.	Milan	Celerin	po	doplnení	pripomienok	a	doplňujúcich	návrhov	predložil	
delegátom	návrh	Uznesenia	z	XXVI.	konferencie	STÚ.		
	

Následne	 predsedajúci	 p.	 Došek	 vyzval	 delegátov	 na	 hlasovanie	 za	 prijatie	 Uznesenia	 z	 XXVI.	
konferencie	STÚ.	
	
V	zmysle	Rokovacieho	poriadku	STÚ	je	Uznesenie	návrhovej	komisie	doložené	v	Prílohe	3.			
	

V	hlasovaní	ZA	prijatie	Uznesenia	hlasovalo	56	delegátov	XXVI.	konferencie	STÚ,	PROTI	nebol	nikto,	1	
delegát	sa	zdržal	hlasovania.	
	

a) Delegáti	XXVI.	konferencie	STÚ	hlasovaním	schválili	Uznesenie	z	XXVI.	konferencie	STÚ.	
	
Bod	20	–	Záver		
	
Prezident	p.	 Jurášek	sa	v	záverečnom	slove	poďakoval	všetkým	delegátom	XXVI.	konferencie	STÚ	za	
účasť	na	konferencii	a	vo	svojom	mene	a	v	mene	členov	novozvoleného	Výkonného	výboru	STÚ	prisľúbil	
delegátom	konferencie,	že	v	nasledujúcom	štvorročnom	volebnom	období	všetku	svoju	energiu	budú	
venovať	 podpore	 a	 rozvoje	 slovenského	 triatlonu.	 Prezident	 STÚ	 predstavil	 štyri	 priority	 práce	
sekretariátu	STÚ	a	výkonného	výboru	STÚ	v	období	rokov	2017	–	2020:	1.)	podpora	mládeže,	2.)	snaha	
a	podpora	nominácie	dvoch	slovenských	triatlonistov	na	OH	2020	do	Tokia,	3.)	úspešné	reprezentovanie	
SR	na	„európskej	olympiáde“	v	Minsku	v	roku	2019,	4.)	príprava	EYOF	2021	v	Košiciach.	
	
	
	
	
	
	



Zapísal:		
	
Peter	Dobiaš	(asistent	sekretariátu	STÚ)	 	 	 	 					

	
	
	

	
Overili	(v	zmysle	čl.	33,	bod	6,	písm.	f)	Stanov	STÚ:		
	
	
	
Jozef	Jurášek	(prezident	STÚ)	
	
	
Vladimír	Došek	(predsedajúci	XXVI.	konferencie	STÚ)	
	
	
Katarína	Mikulová	(overovateľka	XXVI.	konferencie	STÚ)	
	
	
Jozef	Trakovický	(overovateľka	XXVI.	konferencie	STÚ)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


