
SLOVENSKÁ	TRIATLONOVÁ	ÚNIA,	Junácka	6.	832	80	Bratislava	
	

	
Zápisnica	č.	2	

	
zo	zasadnutia	VV	STÚ	dňa	11.	03.	2017	v	Dolnom	Kubíne	

	
	
	
	
Prítomní:		
Jurášek	J.	(prezident	STÚ)		
Celerin	M.	(viceprezident	STÚ)	
Králik	P.	(člen	VV	za	oblasť	marketingu)		
Fotul	G.	(člen	VV	za	oblasť	trénerskú)	
Jurkovič	(člen	VV	za	oblasť	športovcov)	
Paľa	P.	(člen	VV	za	oblasť	organizátorov)	
	

Neprítomný:	
Slovák	M.	(člen	VV	za	oblasť	rozhodcov)	-	vopred	ospravedlnený	
	

Prizvaní:		
Dobiaš	P.	(sekretár	STÚ,	poverený	zapisovateľ)	
Došek	V.	(kontrolór),		
Varga	M.	(organizátor	ME	v	akvatlone)	
	
Viceprezident	STÚ	M.	Celerin	preveril	uznášaniaschopnosť	Výkonného	výboru	STÚ	(ďalej	len	„VV“),	na	ktorú	je	
potrebná	nadpolovičná	väčšina	členov	VV.	
Prítomní:	6	
Neprítomný:	1	
M.	Celerin	skonštatoval,	že	VV	je	uznášaniaschopný.	
	
	
Program:	

1. Schválenie	programu	
2. Kontrola	úloh	
3. Informácia	o	prípravách	ME	v	akvatlone		 	 	 	 	
4. Voľba	členov	Kontrolnej	komisie	STÚ	
5. Slovenský	pohár	2017		 	 	 	 	 	 	
6. Súťažný	poriadok	2107		 	 	 	 	 	 	
7. Smernice	STÚ		
8. Plán	práce,	programové	vyhlásenie	VV	STÚ	na	volebné	obdobie	
9. Rôzne	

	
	
Bod	1	-		Schválenie	programu	
Člen	VV	p.	G.	Fotul	navrhol	doplniť	do	Programu	nový	bod	č.	4	„Nominačné	kritériá	pre	reprezentantov	SR“.	
Členovia	VV	STÚ	hlasovali	o	nasledovnom	uznesení	k	bodu	1):	
	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/1a	



„VV	STÚ	schvaľuje	doplnený	program	zasadnutia	VV	STÚ	o	nový	bod	č.	4	„Nominačné	kritériá	pre	reprezentantov	
SR“	nasledovne:	
Program:	

1. Schválenie	programu	
2. Kontrola	úloh	
3. Informácia	o	prípravách	ME	v	akvatlone		
4. Nominačné	kritériá	pre	reprezentantov	SR	 	 	 	 	
5. Voľba	členov	Kontrolnej	komisie	STÚ	
6. Slovenský	pohár	2017		 	 	 	 	 	 	
7. Súťažný	poriadok	2107		 	 	 	 	 	 	
8. Smernice	STÚ		
9. Plán	práce,	programové	vyhlásenie	VV	STÚ	na	volebné	obdobie	
10. Rôzne	

	

Zo	6	členov	VV	STÚ	hlasovali:	Za	–	6;	Proti	–	0;	Zdržali	sa	hlasovania	–	0.	Návrh	uznesenia	bol	schválený.	

	
Bod	2	-	Kontrola	úloh	
Kontrolu	plnenia	uznesení	a	úloh	zo	zápisnice	VV	STÚ	č.	1	vykonal	viceprezident	STÚ	M.	Celerin	s	nasledujúcimi	
závermi:	
a)	splnené	úlohy:		
zápisnica	č.1/	bod	3a	-	dopracovanie	zápisnice	z	XXVI.	Konferencie	STÚ	za	mandátovú	komisiu	(Jurášek,	Dobiaš,	
28.	02.	2017),		
1/3b	-	doriešenie	podnetu	člena	STÚ	p.	Brunovského	na	riešenie	finančnej	spoluúčasti	reprezentantov	na	ME	
v	akvatlone	2016	a	o	výsledku	informovať	VV	STÚ	(Jurášek,	28.	02.	2017),		
1/4	a	-	predloženie	písomného	návrhu	na	obsadenie	troch	členov	Odvolacej	komisie	STÚ	(Jánoš,	28.	02.	2017)	
1/6	e	 -	predloženie	 	návrhu	reprezentačných	kritérií	na	 reprezentačné	výjazdy	v	 roku	2017	 (Fotul,	Trénerská	
komisia,	28.	02.	2017),		
1/6	f	-	vypracovanie	plán	práce,	základné	tézy	a	vízie	Trénerskej	komisie	STÚ	(Fotul,	TK	STÚ,	28.	02.	2017),		
1/7	c	-	vypracovanie	plánu	práce,		základných	téz	a	vízie	Komisie	organizátorov	STÚ	na	najbližší	olympijský	cyklus	
(Paľa,	Komisia	organizátorov	STÚ,	28.	02.	2017),		
1/7	d	-	vypracovanie	kategorizácie	pretekov	v	kalendári	STÚ	pre	rok	2017	(Paľa,	Komisia	organizátorov	STÚ,	28.	
02.	2017),		
1/7	e	-	vypracovanie	návrhu	štandardov	(pravidiel)	pre	organizátorov	podujatí	v	kalendári	STÚ	(Paľa,	Komisia	
organizátorov	STÚ,	28.	02.	2017),		
1/8	b	-	vypracovanie	plánu	obsadenia	technických	delegátov	a	hlavných	rozhodcov	na	podujatia	STÚ	pre	rok	
2017	(Slovák,	Komisia	rozhodcov	STÚ,	28.	02.	2017),		
1/8	d	-	vypracovanie	základných	téz	a	vízie	komisie	na	najbližší	olympijský	cyklus	(Slovák,	KR	STÚ,	28.	02.	2017),		
1/9	b	-	predloženie	návrhu	na	doplnenie	marketingovej	komisie	o	ďalšieho	člena	(Králik,	11.	03.	2017),		
1/9	c	-	vypracovanie	plán	práce	komisie	pre	rok	2017,		základné	tézy	a	vízie	komisie	na	najbližší	olympijský	cyklus	
(Králik,	M-E	komisia	STÚ,	28.	02.	2017),		
1/10	c	-	predloženie	návrhu	na	zloženie	členov	Komisie	mládeže	a	rozvoja	triatlonu	na	volebné	obdobie	2017	–	
2020	(Celerin,	28.	02.	2017),		
1/10	d	-	vypracovanie	plánu	práce	Komisie	mládeže	a	rozvoja	triatlonu,		základné	tézy	a	vízie	komisie	na	najbližší	
olympijský	cyklus	(Celerin,	členovia	komisie,	28.	02.	2017),		
1/11	c	-	informovanie	klub	STA	o	rozhodnutí	VV	STÚ	k	žiadosti	o	finančnú	dotáciu	na	rok	2017	(Jurášek,	18.	02.	
2017),		
1/13	a	 -	predloženie	návrhov	plánu	práce	a	vízií	do	Programového	vyhlásenia	VV	STÚ	pre	 roky	2017	–	2020	
(členovia	VV	STÚ,	28.	02.	2017),		
1/14	b	-	vyžiadanie		presnej	špecifikácie	podujatia	od	organizátora	STA	(Jurášek,	18.	02.	2017),		
1/14	c	-	príprava	návrhu	na	zaradenia	pretekov	do	Slovenského	pohára	a	na	kategorizovanie	pretekov	v	kalendári	
STÚ	(Paľa,	28.	02.	2017),		
1/18	a	-	predloženie	na	schválenie	dopracovaného	návrhu	Smerníc	STÚ	(Dobiaš,	11.	03.	2017),		



1/19	a	-	vypracovanie	návrhu	smernice	na	vyúčtovanie	poskytnutých	prostriedkov	STÚ	(Dobiaš,	11.	03.	2017),		
1/19	 c	 -	 predloženie	návrhy	na	 kooptáciu	 členov	Kontrolnej	 komisie	 STÚ	a	predloženie	 plánu	práce	 komisie	
(Došek,	11.	03.	2017),		
1/19	 h	 -	 vyzvanie	 Michala	 Vargu	 na	 predloženie	 podrobných	 informácií	 o	 zabezpečení	 organizácie	 ME	
v	akvatlone	a	prizvanie	Michala	Vargu	na	najbližšie	zasadnutie	VV	STÚ	(Jurášek,	28.	02.	2017),		
1/19	 i	 -	 informovanie	 dotknutých	 klubov	 o	 prijatí	 za	 riadneho	 člena	 STÚ	 (Jurášek,	 11.	 02.	 2017),	 1/19	 j	 –	
informovanie	dotknutého	klubu	o	vyradení	z	členstva	v	STÚ	(Jurášek,	11.	02.	2017),		
1/19	l	-	účasť	na	Kongrese	ETU	v	Ríme	(Jurášek,	do	17.	02.	2017	
	
b)	nesplnené	úlohy:		
1/6	h	-	preverenie,	či	je	Mária	Kuriačková	aktívnym	lektorom	na	FTVŠ	v	Bratislave	(Jurášek,	28.	02.	2017	–	nový	
termín	17.	03.	2017),		
1/19	d	-	vypracovanie	návrhu	vzorových	propozícii	pre	organizátorov	podujatí	(Paľa,	Dobiaš,	11.	03.	2017	–	nový	
termín	31.	3.	2017)	
	
c)	trvajúce	úlohy:		
1/3g	 -	 príprava	 návrhu	 úprav	 Stanov	 STÚ	 v	 nadväznosti	 na	 pripomienky	 zo	 strany	 ministerstva	 školstva,	
nejednoznačné	výklady	niektorých	bodov	Stanov	STÚ	(členovia	VV	STÚ,	sekretariát,	31.	10.	2017),		
1/6	g	-	vyhlásenie	výberového	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	(Jurášek,	31.	10.	2017),		
1/7	b	-	nezaraďovanie	do	seriálu	pretekov	Slovenského	pohára	tie	preteky,	ktoré	sú	v	Kalendári	podujatí	STÚ	
prvýkrát	(Komisia	organizátorov	STÚ,	trvalo),		
1/8	c	-	delegovanie	na	preteky	Slovenského	pohára	jedného	technického	delegáta	a	jedného	hlavného	rozhodcu.	
(Slovák,	KR	STÚ,	trvalo),		
1/11	b	-	vyplatenie	jednotlivým	klubom	STÚ	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	
(Jurášek,	priebežne	v	roku	2017),		
1/11	 f	 -	 vyplatenie	 vybraným	 25	 jednotlivcom	 schválené	 prostriedky	 z	 rozpočtovej	 kapitoly	 B	 (Jurášek,	
priebežne),		
1/11	g	-	vyplatiť	klubom	za	výsledky	v	sezóne	2017	schválené	prostriedky	z	kapitoly	B	len	v	tom	prípade,	ak	budú	
mať	kluby	splnené	všetky	zákonné	náležitosti	(Jurášek,	do	31.	12.	2017),		
1/11	h	 -	 rozdelenie	 finančných	prostriedkov	 rozpočtu	v	kapitole	C)	podľa	prezidentom	predloženého	návrhu	
(Jurášek,	priebežne	v	roku	2017),		
1/11	 i	 -	 rozdelenie	 finančných	 prostriedkov	 rozpočtu	 v	 kapitole	 D	 podľa	 prezidentom	 predloženého	 návrhu	
(Jurášek,	priebežne	v	roku	2017),		
1/11	 j	 -	 	 rozdelenie	 finančných	prostriedkov	 rozpočtu	 v	 kapitole	 E	 podľa	 prezidentom	predloženého	návrhu	
(Jurášek,	priebežne	v	roku	2017),		
1/19	b	-	rokovanie	so	spoločnosťou	HUUB	a	vyzvanie	na	vrátenie	nezúčtovanej	čiastky,	resp.	dodať		oblečenie	
pre	slovenskú	reprezentáciu	(Jurášek,	31.	03.	2017),		
1/19	g	-	rokovanie	so	spol.	NyNa	o	novej	sponzorskej	zmluve	(Jurášek,	Králik,	31.	03.2017),		
1/19	k	 -	komunikovať	s	organizátormi	Challenge	Šamorín	o	prípadnej	účasti	 rozhodcov	STÚ	na	školení	počas	
podujatia	Challenge	Šamorín	(Slovák,	do	03.	06.	2017)	

	
Bod	3	–	Informácia	o	prípravách	ME	v	akvatlone	
Prizvaný	M.	 Varga	 predložil	 členom	VV	 STÚ	 Propozície	ME	 v	 akvatlone	 a	 informoval	 o	 prípravách	 podujatia	
a	časovom	harmonograme.	M.	Varga	požiadal	VV	STÚ	o	určenie	osoby,	ktorá	bude	reprezentovať	STÚ	a	spolu	
s	lokálnym	organizátorom	rokovať	so	štátnymi	orgánmi	a	Medzinárodnou	triatlonovou	úniou	pri	prípravách	ME	
v	akvatlone.		
Viceprezident	 STÚ	M.	 Celerin	 navrhol	 aby	 osobou,	 ktorá	 bude	 spolu	 s	 lokálnym	 organizátorom	 rokovať	 so	
štátnymi	orgánmi	a	ITU/ETU	bol	prezident	STÚ.	Členovia	VV	STÚ	jeho	návrh	jednohlasne	podporili.	



Lokálny	 organizátor	 ME	 v	 akvatlone	 M.	 Varga	 požiadal	 o	 dotáciu	 vo	 výške	 2	 x	 1000	 €	 na	 organizáciu	 ME	
v	akvatlone.	Čiastka	by	mala	vykryť	poplatok	voči	ETU.	
Lokálny	organizátor	ME	v	akvatlone	 informoval	členov	VV	STÚ	o	rozpočte	na	organizáciu	podujatia,	ktoré	by	
malo	byť	vo	výške		15	000	€	vrátane	sumy	určenej	na	finančné	ceny.	Lokálny	organizátor	predpokladá	účasť	300	
športovcov	(z	toho	okolo	100	v	elitných	kategóriách),	pričom	v	prípravách	ME	v	akvatlone	počíta	až	s	účasťou	
500	športovcov.	
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	Kontrolór	STÚ	navrhol	členom	VV	STÚ,	aby	sa	zmluvne	doriešila	spolupráca	STÚ	
a	zástupcu	lokálneho	organizátora	ME	v	akvatlone	2017.	
	

Podklady	k	bodu:	Propozície	podujatia		ME	v	akvatlone	
	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/3a		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	informácie	o	príprave	ME	v	akvatlone.	
	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/3b		
VV	 STÚ	 ukladá	 prezidentovi	 STÚ	 spolupracovať	 s	 lokálnym	 organizátorom	 M.	 Vargom	 pri	 rokovaniach	 so	
štátnymi	orgánmi	a	Medzinárodnou	triatlonovou	úniou.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	
	 (Z:	Jurášek	 	 	T:	do	20.	05.	2017)	
	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/3c		
VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	a	sekretárovi	STÚ	pripraviť	návrh	zmluvy	o	spolupráci	s	lokálnym	organizátorom	
ME	v	akvatlone	M.	Vargom	a	zmluvu	s	lokálnym	organizátorom	podpísať.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Jurášek,	Dobiaš		 	 T:	24.	03.	2017)	
	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/3d		
VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	komunikovať	s	ETU	v	súvislosti	so	schválením	vizuálu	reprezentačného	dresu	
pre	vekové	kategórie	(tzv.	AG)	a	následne	informovať	o	rozhodnutí	ETU	prostredníctvom	webovej	stránku	STÚ	
členov	STÚ.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	
	 (Z:	Jurášek		 	 T:	do	31.	03.	2017)	
	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/3e		
VV	STÚ	ukladá	prezidentovi	STÚ	uhradiť	ETU	poplatok	za	organizáciu	ME	v	akvatlone.	 	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	
	 (Z:	Jurášek		 	 T:	do	31.	03.	2017)	
	
	

Bod	4	–	Nominačné	kritériá	pre	reprezentantov	SR	na	rok	2017	
Predseda	 Trénerskej	 komisie	 STÚ	 G.	 Fotul	 na	 základe	 podkladov	 od	 všetkých	 troch	 koordinátorov	
reprezentačných	družstiev	predložil	na	rokovanie	Nominačné	kritériá	pre	reprezentantov	SR	na	rok	2017	
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne.	
	

Podklady	k	bodu:	Nominačné	kritériá	pre	reprezentantov	SR	na	rok	2017.	
	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/4a		
VV	STÚ	schvaľuje	nominačné	kritériá	pre	reprezentantov	SR	na	rok	2017	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	
	
	

Bod	5	–	Voľba	členov	Kontrolnej	komisie	STÚ	
Prizvaný	 predseda	 Kontrolnej	 komisie	 STÚ	 V.	 Došek	 informoval	 členov	 VV	 o	 činnosti	 kontrolnej	 komisie	
v	predchádzajúcom	období	a	predstavil	plán	práce	kontrolnej	komisie	na	nasledujúce	obdobie.	



V.	Došek	navrhol	VV	schváliť	do	Kontrolnej	komisie	STÚ	nových	členov:	Jozefa	Trakovického	a	Lenku	Fotulovú.	
Obaja	podľa	predsedu	komisie	s	nomináciou	súhlasili.	
	
Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne.	
	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/5a		
VV	STÚ	schvaľuje	zloženie	členov	Kontrolnej	komisie	STÚ	v	zložení:	Jozef	Trakovický,	Lenka	Fotulová.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	

	
Bod	6	–	Slovenský	pohár	2017	
Predseda	Komisie	organizátorov	súťaží	STÚ	P.	Paľa	predložil	VV	na	schválenie	pracovný	materiál	„Štandardy	pre	
preteky	zaradené	do	Slovenského	pohára“.	Členovia	VV	sa	v	diskusii	k	navrhovanému	materiálu	vyjadrili	a	navrhli	
predsedovi	komisie	dopracovať	pripomienky	do	finálnej	podoby	materiálu.	
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	Prezident	STÚ	a	členovia	VV	navrhli	materiál	doplniť	o	konštruktívne	návrhy,	
ktoré	odzneli	v	diskusii	a	materiál	schváliť	do	dvoch	týždňov	spôsobom	Per-Rollam.	
	

Podklady	k	bodu:	„Štandardy	pre	preteky	zaradené	do	Slovenského	pohára“	
	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/6a		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	predložený	materiál	„Štandardy	pre	preteky	zaradené	do	Slovenského	pohára“.	VV	
STÚ	súčasne	ukladá	predsedovi	Komisie	organizátorov	súťaží	STÚ	dopracovať	do	materiálu	pripomienky	členov	
VV	a	predložiť	na	schválenie	VV	spôsobom	Per-Rollam.		
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Paľa,	Jurášek,	Dobiaš	 T:	20.	03.	2017)	
	
	

Bod	7	–	Súťažný	poriadok	2017		
Prezident	STÚ	J.	Jurášek	predložil	členom	VV	na	schválenie	návrh	Súťažného	poriadku	na	rok	2017.	Členovia	VV	
sa	 v	 diskusii	 k	 navrhovanému	materiálu	 vyjadrili	 a	 navrhli	 prezidentovi	 dopracovať	 pripomienky	 do	 finálnej	
podoby.	
	

Dôležité	 vyjadrenia	 členov	VV:	Členovia	 VV	 navrhli	materiál	 doplniť	 o	 pripomienky,	 ktoré	 odzneli	 v	 diskusii	
a	materiál	schváliť	do	dvoch	týždňov	spôsobom	Per-Rollam.	
	

Podklady	k	bodu:	„Súťažný	poriadok	2017“	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/7a		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	predložený	materiál	„Súťažný	poriadok	2017“.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	prezidentovi	
STÚ	dopracovať	do	materiálu	pripomienky	členov	VV	a	predložiť	na	schválenie	VV	spôsobom	Per-Rollam.		
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Jurášek		 	 T:	31.	03.	2017)	

	
Bod	8	–	Smernice	STÚ		
Sekretár	STÚ	P.	Dobiaš	predložil	členom	VV	na	schválenie	dopracované	návrhy	Smerníc	STÚ:	Smernica	č.1/2017	
-	o	zabezpečení	prevádzky	a	používaní	motorových	vozidiel	STÚ,	Smernica	č.2/2017	-	o	cestovných	náhradách,	
Smernica	 č.3/2017	 -	 o	 spôsobe	 uhrádzania	 členského	 príspevku	 STÚ,	 Smernica	 č.4/2017	 -	 o	 poplatkoch	
v	súvislosti	s	prácou	odborných	komisií	a	sekretariátu	STÚ.	
Sekretár	STÚ		P.	Dobiaš	predložil	členom	VV	v	súvislosti	s	úlohou	1/19	a	-	návrh	„Smernica	č.	5/2017	o	vyúčtovaní	
poskytnutých	finančných	prostriedkov	STÚ“.	
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne		
	



Podklady	 k	 bodu:	 „Smernica	 č.1/2017	 -	 o	 zabezpečení	 prevádzky	 a	 používaní	 motorových	 vozidiel	 STÚ“,	
„Smernica		č.2/2017	-	o	cestovných	náhradách“,	„Smernica	č.3/2017	-	o	spôsobe	uhrádzania	členského	príspevku	
STÚ“,	„Smernica	č.4/2017	-	o	poplatkoch	v	súvislosti	s	prácou	odborných	komisií	a	sekretariátu	STÚ“,		
„Smernica	č.	5/2017	o	vyúčtovaní	poskytnutých	finančných	prostriedkov	STÚ“.	
	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/7a		
VV	STÚ	schvaľuje	predložené	smernice:		Smernica	č.1/2017	-	o	zabezpečení	prevádzky	a	používaní	motorových	
vozidiel	STÚ,	Smernica	č.2/2017	-	o	cestovných	náhradách,	Smernica	č.3/2017	-	o	spôsobe	uhrádzania	členského	
príspevku	STÚ,	Smernica	č.4/2017	-	o	poplatkoch	v	súvislosti	s	prácou	odborných	komisií	a	sekretariátu	STÚ.	VV	
STÚ	ukladá	sekretariátu	schválené	smernice	zverejniť	na	webovej	stránke	STÚ.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Jurášek,	Dobiaš		 	 T:	20.	03.	2017)	
	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/7b		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	návrh	„Smernica	č.	5/2017	o	vyúčtovaní	poskytnutých	finančných	prostriedkov	STÚ“	
a	ukladá	sekretárovi	STÚ	zapracovať	do	finálnej	podoby	pripomienky	členov	VV	a	predložiť	na	schválenie	na		
nasledujúce	zasadnutie	VV	STÚ.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Dobiaš			 	 T:	01.	04.	2017)	
	
	

Bod	9	–	Plán	práce,	programové	vyhlásenie	VV	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	
Sekretár	STÚ	P.	Dobiaš	predložil	na	základe	dodaných	podkladov	plánu	práce	a	vízií	práce	odborných	komisií	od	
členov	 VV	 STÚ	 pripravený	 materiál	 Programové	 vyhlásenie	 VV	 STÚ	 2017	 –	 2020.	 Súčasťou	 programového	
vyhlásenia	 je	 aj	 Etický	 kódex	VV	 STÚ	 a	 sekretariátu	 STÚ,	 ktorý	 vyjadruje	 vôľu	Výkonného	 výboru	 Slovenskej	
triatlonovej	 únie	 (ďalej	 „STÚ“)	 a	 sekretariátu	 STÚ	 prihlásiť	 sa	 k	 spoločenskej	 zodpovednosti	 za	 všetky	 naše	
aktivity.	
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne		
	

Podklady	k	bodu:	Programové	vyhlásenie	VV	STÚ	2017	–	2020	a	Etický	kódex	VV	STÚ	a	sekretariátu	STÚ	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/9a		
VV	STÚ	berie	na	vedomie	plán	práce	a	schvaľuje	Programové	vyhlásenie	VV	STÚ	2017	–	2020	a	Etický	kódex	VV	
STÚ	a	sekretariátu	STÚ.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	
	
Bod	10	–	Rôzne		

a) Predseda	Komisie	mládeže	a	rozvoja	triatlonu	M.	Celerin	a	člen	komisie	T.	Jurkovič	predložili	členom		VV	
na	 schválenie	návrh	na	doplnenie	 členov	komisie	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	o	členov:	Martin	
Kuriačka,	Ján	Roziak.	Komisia	tak	bude	pracovať	v	štvorčlennom	zložení:	Milan	Celerin	(predseda),	Tomáš	
Jurkovič,	Mária	Kuriačková,	Ján	Roziak	(členovia).	
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne.	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	a:	
VV	 STÚ	 schvaľuje	 doplnenie	 členov	 Komisie	 mládeže	 a	 rozvoja	 triatlonu	 na	 volebné	 obdobie	 2017	 –	 2020		
o	členov:		Mária	Kuriačková,	Ján	Roziak.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	
	

b) Predseda	Marketingovo-ekonomickej	 komisie	 STÚ	 P.	 Králik	 predložil	 na	 schválenie	 návrh	 doplnenie	
člena	Marketingovo-ekonomickej	komisie	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	o	p.	Soňu	Minarovičovú.	
Podľa	P.	Králika	pani	S.	Minarovičová	má	bohaté	skúsenosti	so	športovým	marketingom	(hokej,	futbal),	
ako	 aj	 s	 prácou	 v	mediálnej	 oblasti.	 	 Menovaná	 s	 prácou	 v	marketingovo-ekonomickej	 komisii	 STÚ	



súhlasila.	Komisia	bude	pracovať	v	zložení:	Peter	Králik	(predseda),	Jozef	Jurášek,	Peter	Dobiaš,	Peter	
Paľa,	Soňa	Minarovičová	(členovia).	
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne.	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	b:	
VV	STÚ	schvaľuje	doplnenie	Marketingovo-ekonomickej	komisie	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020	o	členku	
Soňu	Minarovičovú.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	
	

c) Prezident	 STÚ	 J.	 Jurášek	 predložil	 členom	 VV	 na	 schválenie	 návrh	 predsedu	 Odvolacej	 komisie	 STÚ	
Slavomíra	Jánoša	na	doplnenie	členov	odvolacej	komisie	o	členov:	Milan	Bátovský,	Roman	Martinčík,	
Katarína	 Mikulová.	 Komisia	 by	 tak	 pracovala	 v	 zložení:	 Slavomír	 Jánoš	 (predseda),	 Zuzana	 Szabová	
(podpredsedníčka),	Milan	Bátovský,	Roman	Martinčík,	Katarína	Mikulová	(členovia).	

Prezident	STÚ	vyslovil	otázku,	či	by	v	komisii	mali	pracovať	dvaja	členovia	z	jedného	klubu.	Viceprezident	STÚ	M.	
Celerin	oponoval,	že	členovia	Odvolacej	komisie	sa	pri	zasadnutiach	musia	odosobniť	od	klubových	záujmov.		
	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	c:	
VV	STÚ	schvaľuje	doplnenie	členov	Odvolacej	komisie	STÚ	na	volebné	obdobie	2017	–	2020		o	členov:	Milan	
Bátovský,	Roman	Martinčík,	Katarína	Mikulová.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	–	0.	
	

d) Predseda	 komisie	 organizátorov	 P.	 Paľa	 v	 súčinnosti	 s	 prezidentom	 STÚ	 J.	 Juráškom	 predložili	 na	
schválenie	návrh	„Kalendár	súťaží	STÚ	2017“	doplnený	o	kategorizáciu	jednotlivých	podujatí.	

	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	d:	
VV	STÚ	schvaľuje	Kalendár	súťaží	STÚ	2017	doplnený	o	kategorizáciu	podujatí.	VV	STÚ	ukladá	sekretariátu	STÚ	
schválený	kalendár	zverejniť	na	webovej	stránke	STÚ.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 	(Z:	Jurášek,	Dobiaš		 T:	14.	03.	2017)	
	

e) Prezident	STÚ	J.	Jurášek	predložil	členom	VV	STÚ	písomnú	žiadosť	 	Aurela	Bartu	o	zaradenie	do	CTM	
(príloha	č.)	

	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	členovia	VV	sa	žiadosťou	zaoberali	a	vzhľadom	k	tomu,	že	STÚ	nezriaďuje	v	roku	
2017	 CTM,	 ale	monitoruje	 talentovaných	 športovcov	 v	 kluboch,	 ktorým	následne	 schvaľuje	 dotácie.	 VV	 STÚ	
o	pridelení	 dotácie	pre	25	 talentovaných	 športovcov	 rozhodol	 na	predchádzajúcom	 zasadnutí	 a	 preto	nie	 je	
možné	žiadateľovi	vyhovieť.	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	e:	
VV	STÚ	sa	žiadosťou	Mareka	Vojníka	(pre	Aurela	Bartu)	zaoberal	a	vzhľadom	k	tomu,	že	VV	STÚ	nezriaďuje	v	roku	
2017	CTM,	nie	je	možné	žiadateľovi	vyhovieť.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	prezidentovi	STÚ	informovať	o	rozhodnutí	
žiadateľa.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 	(Z:	Jurášek,			 T:	21.	03.	2017)	
	

f) Prezident	STÚ	J.	Jurášek	predložil	členom	VV	STÚ	písomnú	žiadosť		Dany	Ignačákovej	o	pridelenie	dotácie	
pre	talentovaného	športovca	(príloha	č.).	

	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	členovia	VV	sa	žiadosťou	D.	Ignačákovej	zaoberali	a	v	diskusii		sa	jednomyseľne	
zhodli	v	názore,	že	určenie	kritérií,	na	základe	ktorých	sa	rozdelila	dotácia	pre	25	talentovaných	športovcov	bola	
jednoznačná	a	menovaná	sa	na	základe	určených	kritérií	ocitla	„pod	čiarou	dotácie“	spolu	s	desiatkami	ďalších	
športovcov.	
	
	



	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	f:	
VV	STÚ	sa	žiadosťou	Dany	Ignačákovej	o	pridelenie	dotácie	zaoberal	a	rozhodol	žiadateľke	nevyhovieť.	VV	STÚ	
súčasne	ukladá	prezidentovi	STÚ	informovať	o	rozhodnutí	žiadateľku.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Jurášek,			 T:	21.	03.	2017)	
	

g) Predseda	Komisie	organizátorov	P.	Paľa	informoval	o	možnosti	spolupráce	s	fy.	Zepelin,	ktorá	sa	zaoberá	
výrobou	 stanov,	 nafukovacích	 cieľových	 brán	 a	 ďalšieho	 materiálu,	 ktorý	 by	 mohla	 využiť	 STÚ	 pre	
potreby	organizátorov	podujatí.	

	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne.	
	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	g:	

VV	 STÚ	 berie	 na	 vedomie	 informáciu	 o	 možnosti	 spolupráci	 s	 fy.	 Zepelin	 a	 ukladá	 predsedovi	 Komisie	
organizátorov	a	predsedovi	Marketingovej	komisie	pokračovať	v	rokovaní	v	fy.	Zepelin	a	o	výsledku	informovať	
VV	STÚ	na	Ďalšom	zasadnutí.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Paľa,	Králik		 T:	01.	05.	2017)	 	
	

h) Predseda	Komisie	mládeže	a	rozvoja	triatlonu	M.	Celerin	predložil	požiadavku	na	vyčlenenie	sumy	1500	
€	na	zorganizovanie	jesenného	sústredenia	pre	talentovaných	triatlonistov.	

	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne.	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	h:	

VV	STÚ	schvaľuje	vyčlenenie	sumy	1500	€	z	rozpočtu	STÚ	(z	kapitoly	„B“	–	podpora	talentovanej	mládeže)	na	
organizáciu	jesenného	sústredenia	pre	talentovaných	triatlonistov.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	predsedovi	Komisie	
mládeže	a	rozvoja	triatlonu	predložiť	podrobný	plán	sústredenia	s	vyčíslením	rozpočtu	akcie.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Celerin		 T:	01.	07.	2017)	 	
	

i) Prezident	STÚ	J.	Jurášek	informoval	členov	v	súvislosti	s	úlohou	1/14	b)	o	doplňujúcich	informáciách	od	
organizátora	triatlonového	podujatia	STA	v	regióne	Tatier.	

	

Dôležité	 vyjadrenia	 členov	 VV:	 členovia	 VV	 STÚ	 sa	 jednomyseľne	 zhodli	 v	 názore,	 že	 vzhľadom	 k	 tomu,	 že	
podujatie	 vo	Veľkej	 Lomnici	 je	premiérovým	a	 v	nadväznosti	 na	 schválené	 rozhodnutie	VV	STÚ	nezaraďovať	
premiérové	ročníky	podujatí	do	kalendára	SlPo,	nebude	v	roku	2017	podujatie	zaradené	v	kalendári	pretekov	
SlPo.	

Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	i:	
VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	prezidenta	STÚ.	STÚ	rozhodol	nezaradiť	premiérové	podujatie	v	regióne	
Tatier	organizátorom	STA	v	 roku	2017	do	kalendára	pretekov	SlPo.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	prezidentovi	STÚ	
informovať	o	rozhodnutí	organizátora.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Jurášek,			 T:	21.	03.	2017)	
	

j) Sekretár	STÚ	P.	Dobiaš	informoval	členov	VV	STÚ	o	zmluve	s	fy.	Sport	Relations	s.r.o.	z	roku	2012,	ktorá	
fy.		Sport	Relations	s.r.o.		prenechávala	všetky	marketingové	a	reklamné	práva	v	súvislosti	s	propagáciou	
slovenského	 triatlonu.	 V	 súvislosti	 so	 vznikom	 Marketingovej	 komisie	 STÚ	 a	 aktivitami,	 ktoré	
marketingová	komisia	plánuje	realizovať	 je	nezlučiteľná	skutočnosť,	aby	marketingové	práva	vlastnila	
tretia	osoba.	Navyše	od	roku	2012	horeuvedená	zmluvy	nepriniesla	STÚ	žiadne	finančné	plnenie.	V	tejto	
súvislosti	navrhol	VV	STÚ	vypovedať	zmluvu	s	fy.	Sport	Relations	s.r.o.		

	

Dôležité	vyjadrenia	členov	VV:	žiadne.	
Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	j:	

VV	STÚ	rozhodol	písomne	vypovedať	zmluvu	s	fy.	Sport	Relations	s.r.o.	VV	STÚ	súčasne	ukladá	prezidentovi	STÚ	
zaslať	písomnú	výpoveď	zmluvy	fy.	Sport	Relations	s.r.o	



Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Jurášek		 T:	21.	03.	2017)	 	
	

k) Sekretár	STÚ	P.	Dobiaš	informoval	členov	VV	STÚ	o	vykonanej	krížovej	kontrole	počtu	členov	v	internej	
evidencii	STÚ	a	počte	členov,	ktorých	STÚ	vykazuje	voči	ministerstvu	školstva.	Sekretár	STÚ	skonštatoval,	
že	 väčšia	 časť	 údajov,	 ktoré	 STÚ	vykazuje	 voči	ministerstvu	 je	 v	 súvislosti	 s	 novelizovaným	 zákonom	
o	športe	(440/2015	Z.Z.	v	znení	neskorších	predpisov)	neúplných.	Preto	navrhol,	aby	VV	STÚ	zaviazal	
sekretariát	 STÚ	 vyzvať	 kluby	 STÚ	na	 aktualizáciu	 údajov	o	 členskej	 základni	 a	 doplnenie	 chýbajúcich	
údajov,	najmä	v	súvislosti	s	paragrafom	80,	ods.	2	zákona	440/2015	Z.z.	v	znení	neskorších	predpisov.	

	

Dôležité	 vyjadrenia	 členov	 VV:	 prezident	 STÚ	 doplnil,	 že	 práve	 správne	 vyplnené	 databázy	 pre	 potreby	
ministerstva	školstva	budú	rozhodujúce	pre	výpočet	a	pridelenie	štátnych	prostriedkov	pre	STÚ	v	nasledujúcom	
roku.	 V	 prípade	 neúplných	 údajov	 hrozí	 STÚ,	 že	 nebudú	 akceptované	 zo	 strany	 štátu	 a	 tým	 pádom	 by	 STÚ	
v	budúcom	období	malo	krátené	dotácie.	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	k:	
VV	STÚ	berie	na	vedomie	informáciu	o	počte	členov	STÚ	a	súčasne	ukladá	sekretariátu	STÚ	vyzvať	všetky	kluby	
STÚ	 na	 aktualizáciu	 údajov	 o	 svojich	 členov	 v	 intenciách	 zákona	 o	 športe	 440/2015	 Z.z.	 v	 znení	 neskorších	
predpisov.	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Jurášek,	Dobiaš		 T:	01.	05.	2017)	 	
		

l) Sekretár	STÚ	informoval	členov	VV	STÚ	o	cenových	ponukách,	ktoré	STÚ	dostala	v	súvislosti	s	redizajnom	
a	 zlepšením	 funkcionality	 webovej	 stránky	 STÚ	 (www.triathlon.sk).	 Z	 cenových	 ponúk	 na	 redizajn	
a	zlepšenie	funkcionality	stránky	STÚ	bola	najvýhodnejšia	ponuka	spoločnosti	CBSoft.	

	

Dôležité	 vyjadrenia	 členov	 VV:	 prezident	 STÚ	 doplnil,	 že	 práve	 správne	 vyplnené	 databázy	 pre	 potreby	
ministerstva	školstva	budú	rozhodujúce	pre	výpočet	a	pridelenie	štátnych	prostriedkov	pre	STÚ	v	nasledujúcom	
roku.	 V	 prípade	 neúplných	 údajov	 hrozí	 STÚ,	 že	 nebudú	 akceptované	 zo	 strany	 štátu	 a	 tým	 pádom	 by	 STÚ	
v	budúcom	období	malo	krátené	dotácie.	

	 Uznesenie	VV	STÚ	č.	2/2017/10	l:	
VV	 STÚ	 berie	 na	 vedomie	 informáciu	 o	 cenových	 ponukách	 na	 redizajn	 stránky	 STÚ.	 VV	 STÚ	 rozhodol	
o	akceptovaní	cenovej	ponuky	fy.	CBSoft	a	ukladá	predsedovi	marketingovej	komisie	a	sekretariátu	STÚ	začať	
s	fy.	CBSoft	spolupracovať	pri	redizajne	a	zlepšení	funkcionality	webovej	stránky	STÚ	
Za:	6,	Proti	–	0,	Zdržali	sa	-	0.	
	 (Z:	Králik,	Jurášek,	Dobiaš		 T:	31.	03.	2017)	 	

	
Podklady	k	jednotlivým	bodom	rokovania:	
	

Podklady	boli	členom	VV	zaslané	elektronicky	k	bodom	č.	1,	2,	6,	8,	9,	10e,	10f.	
Podklady	boli	členom	VV	predložené	na	zasadnutí	k	bodom	č.	3,	4,	5,	7,	10a,	10b,	10c,	10d,	10g,	10i,	10j,	10k,	
10l.		
	
	
Ďalšie	rokovanie	VV	STÚ	sa	uskutoční		06.	05.	2017	o	14:00	h	v	Košariskách.	
	
Predsedajúci:	Milan	Celerin	
Zapísal:	Peter	Dobiaš	
Správnosť	overil:	Jozef	Jurášek	
 
 


