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Hlasovanie Výkonného výboru STÚ  - per rollam 

August 2021 
 

 
2021/08/129 – Žiadosť o schválenie prestupu mimo riadny prestupový termín Martin Brna (z klubu Black 
Swans Piešťany do klubu STA Bratislava): 
a) súhlasím 7x 

b) som proti 0x 
c) zdržiavam sa 0x 
zmena klubovej príslušnosti schválený k 23. augustu 
Dátum hlasovania: 23. 08. 2021 
 
2021/08/130 – Žiadosť o schválenie prestupu mimo riadny prestupový termín Alexandra Vitková (z klubu 
Trimood Modra do klubu STA Bratislava): 
a) súhlasím 7x 

b) som proti 0x 
c) zdržiavam sa 0x 
zmena klubovej príslušnosti schválený k 23. augustu 
Dátum hlasovania: 23. 08. 2021 
 
ZMENA ROZPISU SÚŤAŽÍ 2021 – návrh na zmenu Rozpisu súťaží 2021 z dôvodu oznámenia zrušenia 
podujatia Tatry Triatlon 2021. 
2021/08/131 – Schválenie ROZPISU SÚŤAŽÍ 2021: 
a) súhlasím 7x 

b) som proti 0x 
c) zdržiavam sa 0x 
zmena Rozpisu súťaží schválený k 23. augustu 
Dátum hlasovania: 23. 08. 2021 
 
Z dôvodu nízkej teploty delegovaní funkcionári na Black Swans Aquatlon zmenili pre detské kategórie 
akvatlon len na beh. Návrh na vyradenie podujatia zo Slovenského pohára. 
2021/08/132 – Zmena Black Swans Aquatlon na beh v žiackych kategóriách na základe dohody tam 
prítomných zástupcov klubov a funkcionárov STÚ - nebude súčasťou SlPo: 
a) súhlasím 3x 

b) som proti 3x 
c) zdržiavam sa 1x 
návrh zmeny neschválený 
Dátum hlasovania: 31. 08. 2021 
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Z dôvodu nízkej teploty delegovaní funkcionári na Black Swans Aquatlon zmenili pre detské kategórie 
akvatlon len na beh. Návrh na ponechanie podujatia v Slovenskom pohári na základe interných 
predpisov. 
2021/08/133 – Zmena Black Swans Aquatlon na beh v žiackych kategóriách na základe interných 
predpisov - bude súčasťou SlPo: 
a) súhlasím 3x 

b) som proti 3x 
c) zdržiavam sa 1x 
návrh zmeny neschválený 
Dátum hlasovania: 31. 08. 2021 
 
2021/08/134/a – Zmena Rozpisu súťaží 2021 v sekcii SlPo žiakov (akvatlon automaticky podľa vyššie 
Schvaľovaných bodov 132/133) a triatlon: 
a) súhlasím 0x 

b) som proti 6x 
c) zdržiavam sa 0x 
jeden člen VV STÚ nehlasoval 
návrh zmeny Rozpisu súťaží neschválený 
Dátum hlasovania: 31. 08. 2021 
 
2021/08/134/b – Zmena Rozpisu súťaží 2021 v sekcii SlPo žiakov (vychádzajúc z postavenia triatlonu) 
a) súhlasím 6x 

b) som proti 0x 
c) zdržiavam sa 0x 
jeden člen VV STÚ nehlasoval 
návrh zmeny Rozpisu súťaží schválený k 31. augustu na základe bodu č. 18, článku č. III. Súťažného 
poriadku STÚ. 
Dátum hlasovania: 31. 08. 2021 
 
 

Spracoval: P. Dobiaš, 20. 09. 2021 

 


