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ZÁPISNICA	  
z	  	  

KONFERENCIE	  STÚ	  
	  

konanej	  	  
2.	  decembra	  2012	  

v	  Bratislave	  
 
 
 
 

Program: 
   1. Otvorenie  
   2. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku 
   3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
   4. Správa prezidenta o činnosti STÚ   
   5. Správy reprezentačných trénerov o činnosti reprezentačných družstiev 
   6. Správa o hospodárení STÚ 
   7. Správa predsedu KRK o činnosti KRK 
   8. Správa predsedu mandátovej komisie 
   9. Návrh zmien a doplnkov Registračného poriadku  
 10. Návrh zmien a doplnkov Stanov STÚ 
 11. Diskusia 
 12. Voľby členov VV a KRK 
 13. Doplňujúce voľby 
 14. Prestávka 
 15. Voľby prezidenta STÚ a predsedu KRK 
 16. Záver a uznesenie 

 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
K bodu č. 1 
Konferenciu otvoril, delegátov a hostí privítal Vladimír Došek, ktorý bol poverený vedením 
konferencie. Na výzvu Došeka Jurášek vysvetlil súvislosti s príchodom Antona Ihringa do triatlonu 
a jeho 12 ročné aktívne pôsobenie v STÚ. Delegáti si symbolickou minútou ticha uctili pamiatku Dr. 
A. Ihringa. 
 

K bodu č. 2 
Písomne predložený návrh programu konferencie bol bez pripomienok jednomyseľne schválený. 
Písomne predložený návrh rokovacieho poriadku bol bez pripomienok jednomyseľne schválený. 
Pri návrhu volebného poriadku K. Moravčík predniesol návrh na zníženie počtu členov VV na 5 
členov. Napriek úspešnému hlasovaniu (20 za, 9 proti a 10 sa zdržalo), ale po následných 
výhradách viacerých delegátov sa všeobecným súhlasom voľba neuznala a o počte členov VV sa 
bude hlasovať až v bode č. 12.  Na základe hlasovania sa presunul bod č. 8 (22 za, 8 proti a 6 sa 
zdržalo). 
 



K bodu č. 8 
V. Fotul, predseda mandátovej komisie predniesol správu – na konferenciu bolo pozvaných 49 
delegátov, prítomných je 39, čo znamená 79,50% účasť a konferencia je uznášaniaschopná.   
 

K bodu č. 3 
Návrh na zloženie mandátovej komisie – V. Fotul predseda G. Parilák, E. Stanková – schválená 
jednomyseľne. 
Návrh na zloženie návrhovej komisie – M. Celerin, V. Bielik, J. Roziak – schválená jednomyseľne. 
Návrh na zloženie volebnej komisie – J. Trakovický, S. Podolinčíáková, T. Jurkovič – schválená 
jednomyseľne. 
 

K bodu č. 4 
F. Bernáth privítal ešte raz všetkých prítomných. Vyjadril presvedčenie, že táto konferencia bude 
akýmsi míľnikom pre činnosť STÚ. Pred dvoma rokmi nastúpil na post prezidenta na základe 
požiadaviek niektorých členov VV síce bez ambícií, ale nie bez vízií.  
Na začiatku sa stanovil ciele:   
1. hospodáriť s financiami ako v rodine, čo znamená vyrovnaný rozpočet;  
2. zvýšiť popularitu triatlonu na Slovensku, zlepšiť kvalitu podujatí; 
3. zvýšiť počet štartujúcich; 
4. podporovať reprezentáciu; 
5. zaviesť poriadok, čo sa týka evidencie a registrácie v STÚ a Súťažného poriadku. 
Po 2 rokoch konštatuje: 

- Hospodárenie – v roku 2010 sme skončili v mínuse 3500, vo februári 2011 sa mínusová 
vyšplhala na -11000 eur, po vykonanom audite sa zistilo, že je to reálny dlh. Dotácie od štátu 
sa každoročne znižovali, zníženie rozpočtu pocítili všetci – organizátori, reprezentanti, VV 
STÚ, aj kancelária STÚ. 

- Väčšina podujatí bola zorganizovaných lepšie ako v minulosti; 
- Vďaka vekovým kategóriám sa zvýšili počty štartujúcich; 
- Podpora reprezentantov – Richard Varga a Ivana Kuriačková dosiahli výsledky, ktoré STÚ 

nepamätá, STÚ na tom však nemala veľký vplyv; 
- Zaviesť poriadok v Súťažnom poriadku a licencie – trochu sa to zlepšilo, riešenie bolo 

k dispozícii, stroskotalo to však na peniazoch, tento svoj cieľ nepovažuje za splnený.  
Poďakovanie sa všetkým organizátorom, vyzdvihol konkrétne podujatia - City triathlon v Bratislave, 
Slovakman v Piešťanoch, Bátovský triatlon, Žilinský triatlon, Oravaman v Zuberci. Zlepšilo sa 
podujatie aj v Ďanovej. Spomenul aj nové podujatia v Kravanoch, Hurbanove a v Levoči. 
Poďakovanie vyslovil aj Triatlonu pre všetkých.  
Poďakovanie sa všetkým reprezentantom a trénerom, vďaka ktorým môže konštatovať, že ostatné 
dve sezóny boli najúspešnejšie. Richard Varga najviac spopularizoval slovenský triatlon, ďalej 
spomenul aj Ivanu Kuriačkovú.  
Predpokladá, že marketing, ktorý doteraz nepriniesol pre STÚ nič, využije úspech Richarda Vargu 
na získanie sponzora. 
V budúcnosti bude veľmi dôležitá výchova mládeže. Drží palce novému VV. 
 

K bodu č. 5 
M. Slovák doplnil správu prezidenta o poďakovanie sa aj rozhodcom, ktorí výraznou mierou prispeli 
k zlepšovaniu kvality podujatí.  
Správa reprezentačného trénera priložená v prílohe (príloha č. 1). 
M. Kuriačková predniesla správu o činnosti reprezentačných družstiev v triatlone a duatlone. 
Vyzdvihla úspešnú kvalifikáciu Richarda Vargu na OH a jeho výborné umiestnenie. 
 

K bodu č. 6 
Generálny sekretár J. Jurášek informoval o stave hospodárenia ku 31. októbru 2012. Zlá finančná 
situácia zapríčinila radikálne kroky – zníženie dotácií organizátorom, zrušenie finančných odmien 
klubom aj jednotlivcom za Slovenský pohár, zrušenie skladových priestorov, predané auto. Na 
základe týchto drastických opatrení sme sa už na konci roka 2011 dostali do mierneho plusu. 
Správa o hospodárení je v prílohe č. 2 
 

K bodu č. 7 
Vladimír Došek predložil detailnú správu o činnosti Kontrolno-revíznej komisie.  
Kompletná správa v prílohe č. 3 



K bodu č. 9 
J. Jurášek, vzhľadom na komplikovanosť predpokladaných zmien, predložil návrh uznesenia na 
poverenie nového VV STÚ k vykonaniu zmien a doplnkov Registračného poriadku.  
Hlasovanie o mandáte pre nový VV STÚ k vykonaniu zmien v Registračnom poriadku: za 37, proti 
0, zdržal sa 2 – návrh schválený 
 

K bodu č. 10 
J. Jurášek viedol bod „Návrh zmien a doplnkov Stanov STÚ“. Okrem pripravovaných zmien došlo 
k návrhom aj z pléna (Moravčík, Nemčík a Horínek). 
Kompletné zmeny v prílohe č. 4. 
 

K bodu č. 11 
Diskusia: 
Viktor Bielik - Slovenský pohár v súčasnosti 

- otázka, či sa podala výzva na MŠVVŠ SR; 
- využitie úspechu R. Vargu; 

Imrich Holečko - triatlon, celosvetový šport 
- pozitívny pohľad na triatlon; 
- rozšírenosť triatlonu na svete; 

Michal Varga - triatlonová únia, chod, reprezentácia, KRK, organizátori 
- generačný problém svojho pôsobenia vo VV; 
- hobby triatlon; 
- nefunkčnosť doterajšieho VV z dôvodu nevenovaniu sa problematike na 100%; 

Andrej Orlický - Slovenský pohár a kategórie 
- nevidí rozdiel medzi „elitou“ a „hobíkmi“; 
- nárast počtu štartujúcich vôbec nesúvisí so samostatným pohárom pre hobíkov; 
- návrh na rozdelenie juniorskej kategórie do dvoch samostatných kategórií; 

Viktor Fotul – voľby 
- argumentácia na zachovanie 9-členného VV STÚ; 

Jozef Trakovický - technický delegát 
- znemožnenie plne vykonať povinnosti technického delegáta na pretekoch v Ďanovej; 
- budúci VV STÚ by mal vyvodzovať voči takémuto organizátorovi primerané konzekvencie; 

D. Konečný, ako organizátor Ďanovej sa ospravedlnil za vzniknuté nedorozumenie. 
Jozef Jurášek - reakcie a koncepcia rozvoja triatlonu 2013 – 2016 

- STÚ žije výhradne z prostriedkov MŠVVŠ SR, preto výzvy a predtým projekty každoročne 
podáva a do ostatného centu dotáciu každoročne zúčtováva; 

- poďakovanie sa R. Vargovi a aj G. Baranovi a J&T teamu, bez ktorého by sa Varga na OH 
nekvalifikoval; 

- prednesenie koncepcie triatlonu na ďalšie volebné obdobie s dôrazom na reprezentáciu a 
mládež; 

František Bernáth – financie 
- reakcia na niektoré diskusné príspevky; 
- nutnosť prijatia administratívnej sily na sekretariát STÚ;  

Marek Nemčík  
- predstava, že funkčnosť VV bude zabezpečená, ak tam budú ľudia, ktorí sa triatlonu venujú 

naplno; 
- návrh na kandidatúru V. Bielika a A. Orlického; 
- pochvala webovej stránky po každej stránke, chýba však priestor pre diskusiu, ale nie 

anonymnú; 
- výzva delegátom, aby volili „profíkov“, teda ľudí, ktorí sa venujú triatlonu naplno. 
-  

K bodu č. 12 
Voľbu členov VV STÚ a KRK viedol predseda volebnej komisie J. Trakovický. V abecednom poradí 
prečítal zoznam kandidátov za členov VV STÚ a členov KRK StÚ a požiadal o súhlas 
s kandidatúrou. Všetci navrhovaní súhlasili. 
 
Na úvod sa hlasovalo o počte členov VV STÚ: 
K. Moravčik navrhol 5 členný VV: 
Hlasovanie: za 8, proti 17, zdržal sa 8 – návrh neschválený 



V. Fotul navrhol 9 členný VV: 
Hlasovanie: za 8, proti 16, zdržal sa 8 – návrh neschválený 
 

M. Kuriačková navrhla 7 členný VV: 
Hlasovanie: za 26, proti 0, zdržal sa 8 – návrh schválený 
 

Výsledky volieb VV STÚ 
Poradie Meno a priezvisko Počet hlasov 
1. Jozef Jurášek 33 
2. Milan Celerin 26 
3. Pavol Peciar 25 
4. Imrich Holečko 23 
5. Milan Slovák 21 
6-7. Marián Horínek 20 
6-7. Martin Kuriačka 20 
8. Viktor Fotul 15 
9-10. František Bernáth 14 
9-10. Marek Nemčík 14 
11. Elena Stanková 13 
12. Michal Varga 11 
13. Daniel Konečný 6 
Členmi VV STÚ sa stalo prvých 7 v poradí. 
 
Výsledky volieb KRK STÚ 
Poradie Meno a priezvisko Počet hlasov 
1-2. Vladimír Došek 35 
1-2. Katarína Bötcherová 35 
3. Lenka Fotulová 34 
Členmi KRK STÚ sa stali všetci traja kandidáti. 
 
K bodu č. 13 
Doplňujúce voľby neboli potrebné. 
 

K bodu č. 14 
Počas naplánovanej prestávky delegáti absolvovali obed. 
 

K bodu č. 15 
Novozvolený členovia VV si zvolili prezidenta a viceprezidenta. Stali sa nimi Jozef Jurášek a Milan 
Celerin.  
Predsedom KRK sa stal Vladimír Došek, ktorého si zvolili noví členovia KRK. 
 

K bodu č. 16 
M. Celerin, predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, ktorý bol jednomyseľne 
schválený. 
 
J. Jurášek poďakoval všetkým za prejavenú dôveru a vyslovil presvedčenie, že nový VV STÚ 
v spolupráci s každým, kto bude mať záujem o aktívnu spoluprácu, povedie slovenský triatlon k 
dalšiemu rozvoju a ďalším úspechom. 
 
V. Došek poďakoval všetkým za účasť a konferenciu uzavrel.  
 
 
 
Zapísal Jurášek 
 
 
 


