
SLOVENSKÁ	TRIATLONOVÁ	ÚNIA,	Junácka	6.	832	80	Bratislava	
	
	

Zápisnica	č.	21	
	

zo	zasadnutia	VV	STÚ	dňa	06.	06.	2020	v	Banskej	Bystrici	
	
Prítomní:		
Jozef	Jurášek		(prezident	STÚ)		
Milan	Celerin		(viceprezident	STÚ)	
Elena	Stanková	(členka	VV	za	organizátorov)	
Peter	Králik	(člen	VV	za	oblasť	marketingu)		
Milan	Slovák	(člen	VV	za	oblasť	rozhodcov)	
Tomáš	Jurkovič	(člen	VV	za	oblasť	športovcov)	
Gregor	Fotul	(člen	VV	za	oblasť	trénerskú)		
	

Ospravedlnení:		nikto	
	

Prizvaní:		
Peter	Dobiaš	(generálny	sekretár	STÚ)	
Vladimír	Došek	(kontrolór	STÚ)	
	
	
Prezident	STÚ	J.	Jurášek	privítal	všetkých	členov	VV,	otvoril	zasadnutie	VV	STÚ	a	poveril	viceprezidenta	STÚ	p.	
M.	Celerina,	aby	viedol	rokovanie	VV	STÚ.		
	
Viceprezident	STÚ	M.	Celerin	preveril	uznášaniaschopnosť	Výkonného	výboru	STÚ	(ďalej	len	„VV“),	na	ktorú	je	
potrebná	nadpolovičná	väčšina	členov	VV.	
Prítomní:	7	
Neprítomní:	0		
M.	Celerin	skonštatoval,	že	VV	je	uznášaniaschopný.	
	
Program	(zaslaný	členom	VV	v	predstihu):	

1. Schválenie	programu	 členovia	VV	
2. Kontrola	úloh	 Celerin	
3. Zhodnotenie	XXXIII.	konferencie	STÚ	 členovia	VV	
4. Zhodnotenie	XXXIV.	konferencie	STÚ	per	rollam	 členovia	VV	
5. Informácie	z	SOŠV	a	MŠVVŠ	SR	 Jurášek	
6. Aktuálna	finančná	situácia	–	hospodárenie	STÚ	 Jurášek,	Králik	
7. Aktuálna	situácia	s	uvoľňovaním	krízových	opatrení		

–	povoľovanie	súťaží	 Jurášek,	členovia	VV	
8. Rozpis	súťaží	STÚ	–	zmeny	 členovia	VV	
9. Pravidlá	STÚ	 členovia	VV	
10. Rôzne	 členovia	VV	

	
Bod	1	-		Schválenie	programu	
	

VV	STÚ	schvaľuje	program	zasadnutia	VV	STÚ	č.	21	nasledovne:	
Program:	

1. Schválenie	programu	 členovia	VV	
2. Kontrola	úloh	 Celerin	
3. Zhodnotenie	XXXIII.	konferencie	STÚ	 členovia	VV	
4. Zhodnotenie	XXXIV.	konferencie	STÚ	per	rollam	 členovia	VV	



5. Informácie	z	SOŠV	a	MŠVVŠ	SR	 Jurášek	
6. Aktuálna	finančná	situácia	–	hospodárenie	STÚ	 Jurášek,	Králik	
7. Aktuálna	situácia	s	uvoľňovaním	krízových	opatrení		

–	povoľovanie	súťaží	 Jurášek,	členovia	VV	
8. Rozpis	súťaží	STÚ	–	zmeny	 členovia	VV	
9. Pravidlá	STÚ	 členovia	VV	
10. Rôzne	 členovia	VV	

Zo	7	prítomných	členov	VV	STÚ	hlasovali:	Za	–	7;	Proti	–	0;	Zdržali	sa	hlasovania	–	0.		
Program	zasadnutia	VV	STÚ	č.	21	bol	schválený.	
	
	
Bod	2	-	Kontrola	úloh	
	

Kontrolu	 plnenia	 uznesení	 a	 úloh	 zo	 zápisnice	 VV	 STÚ	 č.	 20	 vykonal	 viceprezident	 STÚ	 M.	 Celerin	
s	nasledujúcimi	závermi:	
a)	splnené	úlohy:		
20/2020/5	 b:	 predloženie	 návrhu	 delegátom	 na	 personálne	 zloženie	 pracovných	 komisií	 pre	 XXXIII.	
konferenciu	STÚ	(Králik,	08.	03.	2020)	
20/2020/6	 d:	 zverejnenie	 prostredníctvom	 webovej	 stránky	 STÚ	 kompletné	 zloženie	 rozhodcov	
a	technických	delegátov	na	podujatia	SlPo	2020	do	konca	marca	(Slovák,	30.	03.	2020)	
	
b)	nesplnené	úlohy:		
	
c)	trvajúce	úlohy:		
8/2018/4	g	-	zabezpečenie	cestou	firmy	Maind,	resp.	CBSoft	sprehľadnenie	webovej	stránky	STÚ	a	to	najmä	
v	sekcii	Výsledky	a	Súťaže	(Jurášek,	Dobiaš,	priebežne),	
10/2018/6	 b	 -	 preposielanie	 hodnotiacich	 správ	 technických	 delegátov	 z	 podujatí	 organizovaných	
z	poverenia	STÚ	členom	VV	STÚ	(Jurášek,	trvalo)	
15/2019/3	b	 –	 zabezpečovanie	objednávania,	 rezervácie	a	úhrady	výdavkov	 za	ubytovanie	a	dopravu	na	
reprezentačné	 výjazdy	 prostredníctvom	 sekretariátu	 STÚ	 v	 súčinnosti	 s	 členom	 VV	 STÚ	 p.	 Králikom	
(sekretariát	STÚ,	Králik,	trvale)	
	
V	 súvislosti	 s	 uznesením	 VV	 STÚ	 20/2020/6b	 (nákup	 motorového	 vozidla	 pre	 potreby	 reprezentačných	
výjazdov)	informoval	prezident	STÚ	p.	Jurášek,	že	v	súvislosti	so	vznikom	situácie	v	súvislosti	celosvetovou	
pandémiou	Covid-19	dostali	športové	zväzy	odporučenie	zo	strany	ministerstva,	aby	obmedzili	výdavky	na	
nevyhnutné	a	preto	navrhol,	aby	sa	nákup	motorového	vozidla	riešil	až	po	objasnení	situácie	po	uvoľnení	
epidemiologických	opatrení.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/2	a:	Členovia	VV	STÚ	sa	zhodli	v	názore,	že	nákup	motorového	vozidla	pre	
potreby	 reprezentačných	 výjazdov	 sa	 bude	 riešiť	 až	 po	 uvoľnení	 zákazov	 z	 dôvodu	 epidemiologických	
opatrení	a	v	prípade,	ak	nepríde	ku	kráteniu	štátnych	dotácií	pre	športové	zväzy	zo	strany	ministerstva	pre	
rok	2020.	

	
Bod	3	–	Zhodnotenie	XXXIII.	konferencie	STÚ		
	

Člen	VV	STÚ	a	poverený	predsedajúci	XXXIII.	konferencie	p.	Peter	Králik	skonštatoval,	že	XXXIII.	konferencia	
sa	uskutočnila	v	konštruktívnom	duchu.	Poznamenal,	 že	ho	pri	 rekapitulovaní	priebehu	mrzelo,	že	neboli	
schválené	zmeny	Stanov	STÚ,	pričom,	ak	by	sa	hlasovalo	po	jednotlivých	bodov	zmien	Stanov	STÚ,	mohli	byť	
čiastočne	upravené.	
Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 poďakoval	 predsedajúcemu	 p.	 Králikovi	 za	 kvalitné	 vedenie	 priebehu	 XXXIII.	
konferencie	STÚ.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/3	a:		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	zhodnotenie	XXXIII.	konferencie	STÚ.	

	



Bod	4	–	Zhodnotenie	XXXIV.	konferencie	STÚ	per	rollam	
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	informoval	členov	VV	o	XXXIV.	konferencii	STÚ	konanej	spôsobom	per	rollam,	ktorá	
bola	 zvolaná	 na	 základe	 rozhodnutia	 delegátov	 XXXIII.	 konferencie	 STÚ.	 Elektronického	 hlasovania	 sa	
zúčastnilo	 37	 z	 50	 oprávnených	 delegátov,	 pričom	 oba	 body	 hlasovania	 –	 Rozpočet	 STÚ	 2020	 a	 Zmeny	
Súťažného	poriadku	STÚ	boli	schválené.	Prezident	STÚ	p.	Jurášek	skonštatoval,	že	sa	podarilo	schváliť	veci	
v	prospech	slovenského	triatlonu,	čím	je	zmena	Súťažného	poriadku,	ktorá	zohľadňuje	mimoriadne	situácie,	
aké	nastali	po	vyhlásení	mimoriadneho	stavu	z	dôvodu	šírenia	korona	vírusu.			
	
V	 súvislosti	 s	 prerokovávaním	bodov	 č.	 3.	 a	 4.	 programu	VV	 č.	 21	 informoval	 kontrolór	 o	 skutočnostiach	
súvisiacich	s	danými	bodmi	a	predložil	opatrenia:	
1.	Požiadať	o	 stretnutie	 s	hlavnou	kontrolórkou	športu	ministerstva	 školstva	vo	veci	 rozpočtu	STÚ	na	 rok	
2020.	
2.	Na	dohodnutom	stretnutí	vzhľadom	na	skutočnosti	súvisiace	s	rozpočtom	STÚ	na	rok	2020	riešiť:	
-	zaslanie	,,počtu	členov	do	23	rokov"	na	ministerstvo,	ktoré	boli	použité	na	výpočet	príspevku	uznanému	
športu.	
-	prerokovať	opodstatnenosť	a	oprávnenosť	jednotlivých	výdavkov	rozpočtu	v	kapitolách	A	-	D	s	dodržaním	
povinného	rozdelenia	príspevku	v	zmysle	znenia	Zákona	č.	440/2015	Z.z.	o	športe.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/4	a:		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	prezidenta	o	zhodnotení	XXXIV.	konferencie	STÚ	per	rollam.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/4	b:		
VV	STÚ	na	základe	navrhnutého	opatrenia	kontrolóra	č.1	ukladá	prezidentovi	a	generálnemu	sekretárovi	
vyvolať	stretnutie	s	hlavnou	kontrolórkou	športu	MŠVVŠ	SR	vo	veci	rozpočtu	STÚ	2020.	
	 Z:	Jurášek,	Dobiaš	 T:	09.	06.	2020	
Za:	7,	proti:	0,	zdržal	sa:	0.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/4	c:		
VV	STÚ	na	základe	navrhnutého	opatrenia	č.2	kontrolóra	ukladá	prezidentovi	a	generálnemu	sekretárovi	
riešiť	na	dohodnutom	stretnutí	s	hlavnou	kontrolórkou	športu	zaslané	počty	členov	do	23	rokov		zaslané	na	
ministerstvo	a	prerokovať	opodstatnenosť	a	oprávnenosť	jednotlivých	výdavkov	rozpočtu	STÚ	v	kapitolách	
A	-	D	s	dodržaním	povinného	rozdelenia	príspevku	v	zmysle	znenia	Zákona	č.	440/2015	Z.z.	o	športe.	
	 Z:	Jurášek,	Dobiaš	 T:	25.	06.	2020	
Za:	7,	proti:	0,	zdržal	sa:	0.	

	
Bod	5	–	Informácia	z	SOŠV	a	MŠVVŠ	SR		
	

Prezident	 STÚ	 informoval	 členov	 VV	 STÚ	 o	 výstupoch	 zo	 zasadnutia	 VV	 SOŠV,	 kde	 sa	 veľa	 rokovalo	 o	
nastavení	výziev	na	čerpanie	financií	na	športovú	infraštruktúru	z	Fondu	na	podporu	športu,	pričom	návrh	je	
taký,	že	športový	subjekt	bude	musieť	zabezpečiť	financovanie	formou	spoluúčasti	vo	výške	okolo	50%.	
	
V	uplynulých	dňoch	bola	v	slovenskom	parlamente	schválená	novela	zákona	o	športe,	ktorá	vzhľadom	na	
vzniknutú	 krízovú	 situáciu	 upravuje	 financovanie	 športových	 zväzov,	 resp.	 mení	 percentuálne	 delenie	
poskytnutých	štátnych	dotácií.	
	
Prezident	taktiež	informoval,	že	VZ	SOŠV	sa	uskutoční	v	náhradnom	termíne	26.	jún	2020.	Ďalej	informoval,	
že	 sa	 zmenil	 predseda	 Správnej	 rady	 Fondu	na	podporu	 športu.	Dovtedajšieho	predsedu	 Jozefa	Gönciho	
ministerstvo	vymenilo	Dušana	Guľáša,	ktorý	predtým	pôsobil	v	Nadácii	SOŠV.	
	
Prezident	STÚ	členov	VV	ďalej	 informoval,	že	zo	strany	ministerstva	školstva	a	sekcie	športu	boli	národné	
športové	 zväzy	 v	 čase	 pandémie	 vyzvané,	 aby	 minimalizovali	 výdavky,	 pričom	 podľa	 nepotvrdených	
informácií	jedna	z	možností	vývoja	po	skončení	krízového	stavu	je	taká,	že	národným	športovým	zväzom	sa	
budú	krátiť	finančné	príspevky	pre	kalendárny	rok	2020.	
	



	

Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/5	a:		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	z	MŠVVŠ	SR	a	SOŠV.	
	

	
Bod	6	–	Aktuálna	finančná	situácia	–	hospodárenie	STÚ		
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 a	 člen	 VV	 STÚ	 p.	 Králik	 informovali	 VV	 STÚ	 o	 finančnej	 situácii	 STÚ.	 Prezident	
skonštatoval,	že	z	dôvodu	rušenia	domácich	a	zahraničných	podujatí	sa	znížili	plánované	výdavky	STÚ	najmä	
na	zabezpečenie	domácich	podujatí	a	reprezentačných	výjazdov.	Ako	už	predchádzajúcom	bode	prezident	
informoval,	športové	zväzy	na	Slovensku,	vrátane	STÚ	stále	nevedia,	či	dostanú	v	roku	2020	štátny	príspevok	
v	 plnej	 výške,	 alebo	 bude	 z	 dôvodu	 krízových	 postpandemických	 opatrení	 vlády	 krátený.	 Prezident	 STÚ	
vyjadril	 nádej,	 že	 vzhľadom	k	 tomu,	 že	 viaceré	 európske	 krajiny	 (vrátane	 susedného	Česka)	 po	 skončení	
pandémie	na	podporu	športu	navyšujú	finančné	prostriedky,	že	sa	slovenská	vláda	nerozhodne	ich	krátiť.	
	
Člen	VV	STÚ	p.	Králik	doplnil,	že	priebežne	sa	z	rozpočtu	STÚ	čerpajú	finančné	prostriedky	na	kluby	a	mládež	
(na	základe	doručených	podkladov)	a	priebežne	sa	čerpajú	aj	prostriedky	na	chod	STÚ.	Minimálne	boli	v	roku	
2020	čerpané	prostriedky	na	reprezentáciu	(len	do	marca)		
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/6	a:	
VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	prezidenta	STÚ	a	člena	VV	STÚ	o	aktuálnej	finančnej	situácii.	VV	STÚ	
konštatuje,	že	v	prípade,	ak	bude	jasné,	že	sa	do	konca	roka	2020	nedočerpajú	finančné	zdroje	v	jednotlivých	
kapitolách	rozpočtu	(najmä	reprezentácia),	bude	prioritná	snaha	VV	STÚ,	aby	boli	tieto	finančné	prostriedky	
prerozdelené	pre	mládež.	
	
Bod	7	–	Aktuálna	situácia	s	uvoľňovaním	krízových	opatrení	–	povoľovanie	súťaží		
	

Prezident	 p.	 Jurášek	 informoval	 členov	 VV	 STÚ	 o	 stave	 uvoľňovania	 	 krízových	 opatrení,	 ktoré	 je	
prezentované	ústredným	krízovým	štábom.	
Od	3.	júna	je	umožnené	organizovať	športové	podujatia,	ale	zatiaľ	len	do	100	účastníkov	(vrátane	divákov).	
Podľa	medializovaných	informácií	by	od	polovice	júna	malo	byť	povolené	organizovanie	športových	podujatí	
pre	500	účastníkov	a	od	júla	by	to	malo	byť	1000	účastníkov,	čo	pre	organizovanie	triatlonových	podujatí	na	
Slovensku	by	bol	dostačujúci	počet.	Prezident	STÚ	doplnil,	že	v	súvislosti	s	uvoľňovaním	krízových	opatrení	
písal	žiadosť	o	usmernenie	na	ÚVZ	SR,	kde	žiadal	o	stanovisko	a	vysvetlenie	pojmu	divák/účastník,	keďže	
triatlonové	podujatia	sa	konajú	v	exteriéri	bez	platených	divákov,	avšak	s	možnými	„náhodnými“	divákmi.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/7	a:	
VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	prezidenta	STÚ	o	uvoľňovaní	krízových	opatrení.	
	
Bod	8	–	Rozpis	súťaží	STÚ	–	zmeny		
	

Prezident	 STÚ	 p.	 Jurášek	 informoval	 členov	 VV	 STÚ,	 že	 celosvetová	 pandémia	 na	 ochorenie	 Covid-19	
spôsobila	 zrušenie	 tisícok	 športových	 podujatí	 na	 celom	 svete,	 dokonca	 preloženie	 olympiády.	 Triatlon	
pritom	nebol	výnimkou.	Svetová	a	európska	triatlonová	autorita	zrušila	množstvo	podujatí,	vrátane	ME	a	
MS.	Po	 zlepšovaní	pandemickej	 situácie	 je	 reštart	 Svetových	pohárov	naplánovaný	na	 jeseň	 s	 tým,	 že	 sa	
výsledky	 z	 týchto	podujatí	 nebudú	bodovať	do	 rebríčkov,	 a	 triatlonisti	 nebudú	môcť	 v	 roku	2020	na	 ITU	
podujatiach	 ani	 plniť	 prísne	olympijské	 kvalifikačné	 kritériá	 pre	 Tokio	 2021.	 Situácia	 na	 Slovensku	bola	 z	
pohľadu	organizovania	športových	podujatí	veľmi	obdobná.	Športovci	po	zime	nemohli	adekvátne	trénovať,	
množstvo	 organizátorov	 domácich	 podujatí	 muselo	 zrušiť	 svoje	 podujatia,	 alebo	 v	 lepšom	 prípade	 ich	
presunúť	na	záver	leta	a	jeseň.		Príprava	našich	športovcov	je	stále	diametrálne	odlišná,	nie	všetci	športovci	
sa	môžu	plnohodnotne	pripravovať	na	reštart	sezóny.	
	
Následne	 prezident	 STÚ	 pripomenul,	 že	 podklady	 k	 bodu	 č.	 8	 boli	 odoslané	 elektronicky	 v	 predstihu	
a	požiadal	členov	VV	o	predloženie	ďalších	návrhov	a	pripomienok.	



Člen	VV	p.	Králik	zdôraznil,	že	ITU	zrušila	bodovanie	do	Svetového	pohára	a	olympijskej	kvalifikácie	pre	celý	
rok	2020	a	vzhľadom	na	výnimočnosť	situácie	a	nemožnosť	rovnakých	príležitostí	v	príprave	športovcov	na	
Slovensku	(napr.	nemožnosť	využívať	plavárne	v	rôznych	mestách)	navrhol,	aby	sa	v	sezóne	2020	väčší	dôraz	
kládol	na	domáce	majstrovské	šampionáty	a	nie	na	Slovenský	pohár.	
Prezident	STÚ	p.	 Jurášek	následne	potvrdil,	 že	dostal	z	hnutia	viacero	podnetov	na	to,	aby	bol	Slovenský	
pohár	2020	úplne	zrušený.	
Člen	VV	STÚ	p.	 Slovák	predložil	návrh,	aby	bol	 Slovenský	pohár	2020	od	vyhlásenia	Núdzového	stavu	na	
Slovensku	zrušený.	
VV	STÚ	následne	po	dlhej	diskusii	a	hlasovaním	rozhodol	o	tom,	že	výsledky	z	domácich	podujatí	v	sezóne	
2020	sa	nebudú	započítavať	do	Slovenského	pohára	(s	výnimkou	SlPo	2020	v	zimnom	triatlone,	ktorý	sa	do	
vyhlásenia	Núdzového	stavu	celý	uskutočnil),	pričom	Slovenská	triatlonová	únia	garantuje	plnenie	svojich	
záväzkov	v	zmysle	podpísaných	zmlúv	s	organizátormi	triatlonových	a	multišportových	podujatí	v	roku	2020.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/8	a:	VV	STÚ	schvaľuje	aktualizovaný	Rozpis	súťaží	STÚ	2020	a	súčasne	ukladá	
sekretariátu	STÚ	zverejniť	aktualizovaný	Rozpis	súťaží	na	webovom	sídle	STÚ.	
	 Z:	Jurášek,	Dobiaš	 	 	 	 	 	 	 T:	15.	06.	2020	
Za:	7,	proti:	0,	zdržali	sa:	0.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/8	b:		VV	STÚ	rozhodol,	že	Slovenský	pohár	2020	v	triatlone,	duatlone,	kros	
triatlone,	 dlhom	 triatlone	 a	 akvatlone	 vo	 všetkých	 kategóriách	 nebude	 bodovaný	 a	 vyhodnocovaný.	
Slovenská	 triatlonová	 únia	 zároveň	 garantuje	 plnenie	 svojich	 záväzkov	 v	 zmysle	 podpísaných	 zmlúv	 s	
organizátormi	triatlonových	a	multišportových	podujatí	v	roku	2020.	
	 Z:	Jurášek,	Dobiaš	 	 	 	 	 	 	 T:	15.	06.	2020	
Za:	4,	proti:	1,	zdržali	sa:	2.	
	
Prezident	STÚ	pripomenul	predsedovi	KR	STÚ	p.	Slovákovi,	aby	po	schválení	aktualizovaného	Rozpisu	súťaží	
STÚ	2020	spracoval	nominácie	rozhodcov	a	technických	delegátov	pre	sezónu	2020.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/8	c:	VV	STÚ	ukladá	predsedovi	Komisie	rozhodcov	STÚ	spracovať	nominácie	
rozhodcov	a	technických	delegátov	na	podujatia	organizované	z	poverenia	STÚ	v	kalendárnom	roku	2020	po	
ukončení	Núdzového	stavu	na	Slovensku.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	sekretariátu	STÚ	zverejniť	aktualizované	
nominácie	rozhodcov	a	technických	delegátov	na	podujatia	organizované	z	poverenia	STÚ	na	webovom	sídle	
STÚ.	
	 Z:	Slovák,	sekretariát	STÚ	 	 	 	 	 	 T:	15.	06.	2020	
Za:	7,	proti:	0,	zdržal	sa:	0.	
	
Bod	9	–	Pravidlá	STÚ	–	zmeny		
	

Prezident	STÚ	p.	Jurášek	informoval	členov	VV	STÚ,	že	podklady	k	bodu	č.	9	(návrh	zmien	Pravidiel	STÚ)	boli	
odoslané	členom	VV	STÚ	elektronicky	v	predstihu.	Povedal,	že	na	základe	priebežnej	telefonickej	a	emailovej	
komunikácii	 boli	 do	 Pravidiel	 STÚ	 zapracované	 požiadavky	 z	 hnutia.	 Následne	 požiadal	 členov	 VV	
o	predloženie	prípadných	ďalších	návrhov	a	pripomienok.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/9	a:	VV	STÚ	schvaľuje	predložený	návrh	zmien	Pravidiel	STÚ.	VV	STÚ	súčasne	
ukladá	sekretariátu	STÚ	zverejniť	aktuálne	platné	znenie		Pravidiel	STÚ	na	webovom	sídle	STÚ	
	 Z:	Jurášek,	Dobiaš	 	 	 	 	 	 	 T:	15.	06.	2020	
Za:	7,	proti:	0,	zdržali	sa:	0.	
	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/9	b:	VV	STÚ	ukladá	sekretariátu	STÚ	zabezpečiť	vytlačenie	aktuálneho	znenia		
Pravidiel	STÚ	v	brožúrovom	formáte	a	distribuovať	na	kluby	STÚ.	
	 Z:	Jurášek,	Dobiaš	 	 	 	 	 	 	 T:	01.	08.	2020	
Za:	7,	proti:	0,	zdržali	sa:	0.	
	
	



Bod	10	–	Rôzne	
	

Viceprezident	STÚ	p.	Milan	Celerin	informoval	členov	VV	STÚ,	že	organizátor	triatlonového	podujatie	vo	Valči	
bude	v	prípade	nepriaznivého	počasia	pripravený	operatívne	zmeniť	triatlonové	preteky	detí	na	duatlonové	
(v	zmysle	pravidiel).		
	

Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/10	a:	VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	viceprezidenta	STÚ.			
	
Generálny	 sekretár	 STÚ	 informoval	 členov	 VV	 STÚ	 o	 skutočnosti,	 že	 napriek	 zrušeným	 a	 presunutým	
pretekom	v	mesiacoch	marec	až	máj	sa	členská	základňa	STÚ	rozšírila	o	takmer	200	nových	členov.	V	tejto	
súvislosti	však	informoval	o	upozornení	správcu	systému	(firmy	Maind),	že	niektoré	emailové	adresy	použité	
pri	registrácii	boli	zrejme	neplatné,	lebo	systému	sa	po	vygenerovaní	potvrdzujúceho	emailu	tieto	notifikácie	
vrátili	ako	nedoručiteľné.	Generálny	sekretár	v	tejto	súvislosti	navrhol	riešenie	pre	nové	registrácie	v	podobe		
verifikácie	emailovej	adresy	nového	člena.	
	

Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/10	b:	VV	STÚ	na	vedomie	informáciu	generálneho	sekretára	o	náraste	členskej	
základne.	 VV	 STÚ	 zároveň	 ukladá	 generálnemu	 sekretárovi	 prostredníctvom	 firmy	 Maind	 zabezpečiť	
nastavenie	registračného	systému	na	verifikáciu	emailovej	adresy	pri	novej	registrácii	člena	STÚ.	
	 Z:	Dobiaš,	Maind	 T:	15.	06.	2020	
	 Za:	7,	proti:	0,	zdržal	sa:	0.	
	
Prezident	 STÚ	p.	 Jurášek	 informoval	 členov	VV	STÚ	o	dvoch	 žiadostiach	 záujemcov	 (klubov)	o	prijatie	 za	
riadneho	 člena	 STÚ,	 pričom	 vzhľadom	 k	 tomu,	 že	 XXXIII.	 konferencie	 neschválila	 zmenu	 Stanov	 STÚ	
„enblock“,	 tak	 je	 potrebné,	 aby	 o	 prijatí	 nových	 členov	 opäť	 rozhodol	 najvyšší	 orgán	 únie.	 Súčasne	
s	hlasovaním	konferencie	o	prijatí	nových	členov	navrhol,	aby	bol	do	hlasovania	konferencie	pridaný	aj	bod	
Zmena	Stanov	STÚ	v	článku	17,	a	to,	že	o	prijatí	za	riadneho	člena	STÚ	môže	rozhodnúť	najvyšší	výkonný	
orgán.	
Prezident	 STÚ	 predložil	 návrh	 na	 zvolanie	 XXXV.	 konferencie	 STÚ	 formou	 elektronického	 hlasovania	
s	nasledovným	programom:	
1.	Prijatie	nových	členov	
2.	Zmena	Stanov	STÚ	
	

Uznesenie	VV	STÚ	č.	21/2020/10	c:		VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	prezidenta	STÚ	o	žiadosti	nových	
klubov	na	prijatie	za	riadneho	člena	STÚ	a	návrh	na	zmenu	Stanov	STÚ	práve	v	súvislosti	prijímaním	nových	
členov	 STÚ.	VV	 STÚ	preto	 rozhodol	 o	 zvolaní	 XXXV.	 konferencie	 STÚ	 formou	per	 rollam	 s	 dvoma	bodmi	
hlasovania	–	Prijatie	nových	klubov	a	Zmena	Stanov	STÚ.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	generálnemu	sekretárovi	
STÚ	v	termíne	do	30	dní	v	zmysle	Stanov	STÚ	a	ďalších	predpisov	zvolať	XXXV.	konferenciu	STÚ	formou	per	
rollam.	
	 Z:	Dobiaš	 	 	 	 	 	 	 	 T:	05.	07.	2020	
Za:	7,	proti:	0,	zdržal	sa:	0.	
	
Členka	VV	STÚ	E.	Stanková	tlmočila	podnet	od	niektorých	triatlonistiek,	ktoré	sa	dotazovali,	prečo	nemajú	
ženy-triatlonistky	v	pretekoch	Slovenského	pohára	rovnaké	finančné	odmeny	(tzv.	prize	money)	ako	muži?	
Členovia	VV	zhodli	v	názore,	že	veľkosť	a	vyplácanie	finančných	odmien	pre	najlepších	športovcov	je	plne	
v	kompetencii	organizátorov	a	podmienka	rovnakej	veľkosti	finančných	odmien	nie	je	nariadená	zákonom,	
preto	to	STÚ	ani	od	organizátorov	nevyžaduje.		
	
Podklady	k	jednotlivým	bodom	rokovania:	
	

Podklady	boli	členom	VV	zaslané	elektronicky	k	bodom	č.:		1,	8,	9,	10	
Podklady	boli	členom	VV	predložené	na	rokovaní	k	bodom	č.:	6.		
	

Ďalšie	rokovanie	VV	STÚ	sa	uskutoční		05.	09.	2020	v	Košariskách.	
	

Predsedajúci:	Milan	Celerin	
	
Zapísal:	Peter	Dobiaš	
Overil:	Jozef	Jurášek	


