
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 24 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 23. 01. 2021 
online formou cez aplikáciu Microsoft Teams 

 
Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) 
Elena Stanková (členka VV za organizátorov) 
Peter Králik (člen VV za oblasť ekonomickú a marketing)  
Tomáš Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
Gregor Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 

Ospravedlnený:  
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal všetkých členov VV a zdôraznil, že toto zasadnutie je premiérovo realizované 
online formou. Následne 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: 6 
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 reprezentačných výjazdov 2020 Slovák, členovia VV 
4. Plánované reprezentačné výjazdy - jar 2021 Jurášek, členovia VV 
5. Príprava XXXVII. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
6. Hospodárenie STÚ 2020 – ekonom. situácia k 31. 12. 2020  Králik 
7. Rozpočet STÚ 2021 – návrh  Králik 
8. Triatlonista roka 2020 - informácie  Jurášek 
9. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 24 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 



3. Zhodnotenie reprezentačných výjazdov 2020 Slovák, členovia VV 
4. Plánované reprezentačné výjazdy - jar 2021 Jurášek, členovia VV 
5. Príprava XXXVII. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
6. Hospodárenie STÚ 2020 – ekonom. situácia k 31. 12. 2020  Králik 
7. Rozpočet STÚ 2021 – návrh  Králik 
8. Triatlonista roka 2020 - informácie  Jurášek 
9. Rôzne členovia VV 

 
Zo 6 prítomných členov VV STÚ hlasovali za predložený program: Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ č. 24 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:  
21/2020/9 b - vytlačenie aktuálneho znenia  Pravidiel STÚ v brožúrovom formáte a distribuovať na kluby STÚ 
(Jurášek, Dobiaš, 01. 08. 2020 – termín posunutý do 31. 12. 2020) 
23/2020/2 a - Zverejnenie revokovanej Smernice STÚ Podpora talentovanej mládeže (v pôvodnom znení) na 
webovom sídle STÚ (Jurášek, Dobiaš, 30. 11. 2020)  
23/2020/3 a - predloženie na schválenie návrh rozpočtu STÚ 2020 (v termíne určenom Stanovami STÚ) 
delegátom XXXVI. Konferencie STÚ per rollam (Jurášek, 4. 12. 2020)  
23/2020/4 a - zverejnenie schváleného Rozpisu súťaží STÚ 2021 na webovom sídle STÚ (Dobiaš, Jurášek, 30. 
11. 2020) 
23/2020/5 a - podpísanie predĺženia kontraktov s reprezentačnými koordinátormi Michalom Vargom, 
Milanom Slovákom a Jánom Roziakom (Jurášek, 31. 12. 2020) 
23/2020/6 a -zverejnenie výsledkov ankety Triatlonista roka 2020 na webovom sídle STÚ (Jurášek, Dobiaš, 
15. 12. 2020) 
23/2020/8 a - schválené znenie navrhovaných zmien Stanov STÚ, Registračného a Prestupového poriadku 
predložiť na rokovanie pracovnej skupiny (Jurášek, 24. 11. 2020) 
23/2020/9 a - zverejnenie schválených Pravidiel STÚ na webovom sídle STÚ a vytlačenie Pravidiel STÚ 
v papierovej forme do konca roka 2020 a následne distribuovať na kluby STÚ (Dobiaš, Jurášek, podľa 
určených termínov  
23/2020/10 a - zverejnenie schválenej smernice „Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov 
v triatlone a multišporte“ na webovom sídle STÚ (Dobiaš, Jurášek, 30. 11. 2020) 
23/2020/10 b - vyzvať organizátorov majstrovských súťaží v roku 2021, aby predsedovi Komisie rozhodcov 
STÚ zasielali do konca roka požiadavky na delegovanie rozhodcov na ich podujatia (Dobiaš, Jurášek, 01. 12. 
2020) 
23/2020/10 c - rokovanie s potenciálnymi dodávateľmi služby pre redizajn webovej stránky STÚ a doplnenie 
nových funkcionalít webovej stránky po ukončení spolupráce zo strany spoločnosti CBsoft (Jurášek, 31. 12. 
2020) 
23/2020/10 d - skontrolovať doklady na cestovné, či spĺňajú náležitosti zákona o cestovných náhradách za 
rok 2020 (Dobiaš, Jurášek, Grossová, 31. 12. 2020) 
23/2020/10 e - obrátiť sa v súvislosti s verejným obstarávaním na nákup úžitkového vozidla na hlavnú 
kontrolórku športu, aby nákup prebehol v súlade so stanovami STÚ (Dobiaš, Jurášek, 01. 12. 2020) 
23/2020/10 f – podpísanie novej sponzorskej zmluvy so spoločnosťou NyNa do konca roka 2020 (Jurášek, 
31. 12. 2020) 

23/2020/10 g - informovanie potenciálneho sponzora  Eurosports SK o požiadavke VV STÚ na úpravu návrhu 
zmluvy a po zapracovaní zmien sponzorskej zmluvy opätovne predložiť na schválenie VV STÚ (Dobiaš, 30. 11. 
2020) 
23/2020/10 i - zabezpečiť úhradu nákladov na zimné sústredenia reprezentácií SR v triatlone a multišporte 
(Jurášek, 31. 12. 2020) 
23/2020/10 j - informovať o rozhodnutí VV žiadateľa STA Bratislava o preplatenie nákladov na 
nezazmluvnenú časomieru (Dobiaš, 11. 12. 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) 
23/2020/7 a - pracovať ďalej s triatlonovými trénermi, zhromažďovať a spracovať námety trénerov 
a predkladať ich na rokovania VV STÚ (Fotul, priebežne) 
 
V zmysle úlohy23/2020/10c informoval prezident členov VV STÚ, že v decembri sa uskutočnilo rokovanie 
s firmou, ktorá bude zabezpečovať redizajn webovej stránky podľa požiadaviek STÚ. Na stretnutí sa za STÚ 
zúčastnili prezident J. Jurášek, generálny sekretár P. Dobiaš a člen VV STÚ P. Králik. Pracovnú verziu  
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/2 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta o redizajne webovej stránky STÚ. VV STÚ súčasne ukladá 
prezidentovi priebežne informovať členov VV STÚ o prácach na redizajne webovej stránky do konca februára 
predložiť pracovnú verziu na posúdenie. 
 Z: Jurášek T: 28. 02. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 3 – Zhodnotenie reprezentačných výjazdov 2020 
 

Prezident STÚ p. Jurášek tlmočil členom VV STÚ informáciu reprezentačného trénera v multišporte Milana 
Slováka, keďže z dôvodu koronakrízy sa v roku 2020 uskutočnili len šampionáty v zimnom triatlone. Na ME 
a MS v zimnom triatlone sa slovenskému výberu darilo a vďaka juniorom - Zuzane Michaličkovej (zlato 
a striebro na MS), Margaréte Bičanovej (striebro na MS, zlato a striebro na MEJ), Dominikovi Dupejovi 
(striebro na MSJ v štafete) a Mariovi Košútovi (Striebro na MEJ v štafete) získalo spolu päť cenných kovov. 
Prezident STÚ ďalej informoval, že ostatné plánované šampionáty sa v priebehu sezóny neuskutočnili, až 
v samom závere roka reprezentácie juniorov a elite absolvovali zimné sústredenie na Tenerife. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o reprezentačných výjazdoch, ktorú predstavil prezident STÚ na základe 
podkladov reprezentačných koordinátorov. Prezident STÚ p. Jurášek zároveň vyjadril v mene VV STÚ 
poďakovanie M. Slovákovi za manažérske a logistické zvládnutie reprezentačných výjazdov na MS a ME 
v zimnom triatlone. 
 

 
Bod 4 – Plánované reprezentačné výjazdy - jar 2021 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV, že podľa posledných dostupných informácií z World Triathlon 
ako aj ETU sa sezóna 2021 pripravuje, avšak s veľkou pravdepodobnosť sa prvé podujatia neuskutočnia do 
konca marca. Ďalej tlmočil informáciu reprezentačného koordinátora v multišporte Milana Slováka o kolízii 
termínov ME a MS v zimnom triatlone, pričom M. Slovák v takom prípade preferuje štart slovenskej 
reprezentácie na MS v zimnom triatlone v Andorre v marci. 
 
Generálny sekretár STÚ následne predložil členom VV STÚ návrh reprezentačného koordinátora juniorov 
Jána Roziaka na schválenie nominácie na februárové zimné sústredenie na ostrove Tenerife (6.-20.2.2021) 
v zložení: Adam, Jesenská, Krídlová, Beke, Mesárošová, Lizák, Suchý, Vrábel, Vráblová, Medveczky, Trutz, 
tréner Roziak, manažér P. Králik. 



Členovia VV STÚ schválili predložený návrh nominácie a zhodli sa, že ďalšie nominácie na jednotlivé 
reprezentačné výjazdy sa budú schvaľovať po ich predložení jednotlivými reprezentačnými koordinátormi na 
riadnych zasadnutiach VV,  resp. formou per rollam. 
 
Generálny sekretár STÚ ďalej predložil členom VV STÚ požiadavky reprezentačného koordinátora juniorov 
Jána Roziaka:  
- žiadosť o preplatenie spiatočnej letenky na sústredenie (do Turecka) pre Zuzanu Michaličkovú;  
- žiadosť o preplatenie spiatočnej letenky a ubytovania pre Margarétu a Jozefa Vráblovcov na zimné 
sústredenie na Tenerife, keďže tam leteli v predstihu a pripoja sa k reprezentácii na mieste;  
- žiadosť o dokúpenie letenky pre batožinu na sústredenie, keďže reprezentácia berie so sebou cyklistický 
trenažér, pomôcky na tréningy a servis bicyklov 
- žiadosť o príspevok Laury Grmanovej na plavecké sústredenie v x-bionic Sphere vo výške 150 €. 
 
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie  informáciu prezidenta o plánovaných reprezentačných výjazdoch. VV STÚ súčasne 
schvaľuje návrh juniorského reprezentačného koordinátora Jána Roziaka na reprezentačné juniorské 
sústredenie na Tenerife od 6. do 20. februára 2021 a ukladá sekretariátu zabezpečiť úhradu nákladov 
spojených s pripravovaným sústredením. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T:  06. 02. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/4 b: 
VV STÚ schvaľuje požiadavky juniorského reprezentačného koordinátora Jána Roziaka na preplatenie  
letenky pre Z. Michaličkovú, preplatenie letenky a ubytovania pre M. Vráblovú a J. Vrábela ml. a dokúpenie 
batožinovej letenky na sústredenie na Tenerife. VV STÚ ukladá sekretariátu zabezpečiť úhradu. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 28. 02. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/4 c: 
VV STÚ neschvaľuje požiadavku juniorského reprezentačného koordinátora Jána Roziaka na vyplatenie 
príspevku 150 € na plavecké sústredenie pre Lauru Grmanovú v x-bionic Sphere.   
Za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0 
 

 
Bod 5 – Príprava XXXVII. konferencie STÚ 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že z dôvodu protipandemických opatrení Vlády SR nie je 
isté, či bude možné v marcovom termíne uskutočniť riadnu volebnú konferenciu. Z toho dôvodu oslovil 19. 
januára 2021 všetky kluby s otázkou, či kluby chcú uskutočniť volebnú konferenciu v marcovom termíne, 
alebo v náhradnom jesennom termíne (najneskôr do troch mesiacov po skončení OH). Z oslovených klubov 
70 % klubov sa vyjadrilo jednoznačne za jesenný termín volebnej konferencie, 4% klubov boli za marcový 
termín a 26% klubov na výzvu prezidenta nereagovalo. Z toho jasne vyplynulo, že ak by sekretariát zvolal 
konferenciu na marcový termín, nebola by určite uznášaniaschopná. 
 
Prezident STÚ navrhol členom VV STÚ, aby sa do uskutočnenia riadnej volebnej konferencie STÚ 
zorganizovala konferencia formou per rollam. Členovia VV STÚ v diskusii jednoznačne podporili návrh 
prezidenta, aby sa pred riadnou volebnou konferenciou uskutočnila konferencia per rollam s tým, že by mal 
sekretariát preveriť u hlavnej kontrolórky športu, ktoré z bodov riadnej konferencie môžu byť predmetom 
hlasovania konferencie per rollam. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o názore klubov na termín volebnej konferencie STÚ. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/5 b:  



VV STÚ ukladá sekretariátu STÚ osloviť hlavnú kontrolórku športu MŠVVŠ SR s otázkou, ktoré body riadnej 
konferencie môžu byť predmetom hlasovania konferencie per rollam. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 05. 02. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/5 c:  
VV STÚ rozhodol v zmysle čl. 33, bod 5 Stanov STÚ z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení 
o zvolaní XXXVII. konferencie STÚ formou per rollam. VV STÚ ukladá sekretariátu STÚ pripraviť do 8. 2. 2021 
podklady pre delegátov konferencie a do 12. 2. 2021 zvolať XXVII. Konferenciu STÚ per rollam. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: do 12. 02. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
Bod 6 – Hospodárenie STÚ 2020 – ekonom. situácia k 31. 12. 2020 
 

Člen VV STÚ p. Králik informoval členov VV STÚ o stave hospodárenia STÚ v roku 2020 a ekonomickej situácii 
k 31. 12. 2020. Podľa p. Králika ministerstvo školstva z dôvodu pandemickej situácie umožnilo dočerpať 
nevyužité financie z roku 2020 do 31. 03. 2021, čo STÚ využije – z nevyčerpanej čiastky 44 500 € budú 
uhradené náklady na zimné sústredenie juniorskej reprezentácie, náklady na sústredenia elitných pretekárov 
R. Vargu a R. Gajdošovej, výdavky spojené s plánovanými pretekmi našich najlepších športovcov bojujúcich 
o účasť na OH v Tokiu, náklady na výrobu reklamných bannerov, nábytok do nových kancelárskych priestorov 
v zrekonštruovanej budove Dom športu.  
Následne p. Králik navrhol, aby v prípade, ak do konca februára nebudú dočerpané štátne prostriedky za rok 
2020, aby zvyšná čiastka bola pomerne prerozdelená pre kluby – percentuálne v zmysle schváleného 
rozpočtu na rok 2020. Členovia VV STÚ s týmto názorom súhlasili. 
 
Člen VV STÚ Gregor Fotul navrhol, aby boli sekretariátom vyzvané kluby, ktoré si nevyčerpali dotáciu v roku 
2020, aby tak urobili.  
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/6 a: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o hospodárení STÚ v roku 2020 a ekonomickej situácii STÚ k 31. 12. 
2020. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/6 b: 
VV STÚ ukladá sekretariátu osloviť kluby, ktoré nedočerpali finančné prostriedky za rok 2020, aby tak 
bezpodmienečne urobili do 28. 02. 2021 
  Z: Jurášek, Dobiaš  T: 09. 02. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/6 b: 
VV STÚ schvaľuje prerozdelenie nedočerpaných štátnych prostriedkov k 28. 02. 2012 pomerne pre 
triatlonové  kluby. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu informovať VV STÚ o stave dočerpania štátnych 
prostriedkov za rok 2020 k 28. 02. 2021. 
  Z: Jurášek, Dobiaš  T: 01. 03. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 7 – Rozpočet STÚ 2021 – návrh 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že ministerstvo školstva zverejnilo oficiálny materiál 
s výškami schváleného príspevku pre jednotlivé uznané športové zväzy na Slovensku na rok 2021. Slovenská 
triatlonová únia podľa podpísaného materiálu ministrom školstva a dostane v roku 2021 celkovo 350 409 €, 
čo je o takmer 50 tisíc eur viac ako v roku 2020. Následne člen VV STÚ p. Králik doplnil, že tvorba rozpočtu  
vychádzala z princípov použitých pri tvorbe rozpočtov STÚ na roky 2019 i 2020. Pre rok 2021 príjmová časť 
navrhovaného rozpočtu STÚ okrem čiastky 350 409 € z ministerstva školstva počíta taktiež s príjmami za 



licencie vo výške 15000 € a ostatnými príjmami vo výške 500 €. Výdavky v navrhovanom rozpočte 
predstavujú čiastku  350 409 € zo štátnych zdrojov a 11 000 € zo zdrojov STÚ. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek sa dotazoval, či navrhovaný rozpočet STÚ na rok 2021 vychádzal z novelizovaného 
zákona o športe. P. Králik reagoval, že áno, rozpočet bol pripravený v zmysle platnej legislatívy. Prezident 
STÚ na dotaz p. Došeka zareagoval, že novela zákona o športe z roku 2020 riešila len financovanie 
v konkrétnom roku 2020 a navrhovaný rozpočet STÚ 2021 je pripravený podľa percentuálneho rozdelenia, 
ktoré je dané zákonom. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš predložil členom VV STÚ požiadavku na úpravu výšky mandátnej zmluvy 
o 50 € z dôvodu každoročne zvyšovaných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne .  
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/7 a:  
Členovia VV STÚ po diskusii podporili požiadavku generálneho sekretára a schvaľujú navýšenie čiastky 
mandátnej zmluvy pre generálneho sekretára o 50 € mesačne. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi STÚ 
podpísať novú mandátnu zmluvu s Petrom Dobiašom. 
 Z: Jurášek                                                                                                            T: 31. 01. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/7 b:  VV schvaľuje predložený návrh Rozpočtu STÚ na rok 2021 a ukladá 
prezidentovi predložiť rozpočet STÚ 2021 na schválenie delegátom najbližšej konferencie STÚ. 
 Z: Jurášek                                                                                                            T: najbližšia Konferencia STÚ  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 8 – Triatlonista roka 2020 - informácie 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že z dôvodu stále platného zákazu organizovania 
hromadných podujatí nevidí reálne, aby boli víťazi ankety Triatlonista roka 2020 slávnostne ocenení 
v najbližších týždňoch. Navrhol členom VV STÚ možnosti, aby boli najlepší triatlonisti za rok 2020 slávnostne 
ocenení napr. na konci sezóny v rámci slávnostného vyhodnotenia Slovenských pohárov 2021, alebo spolu 
s vyhlásením ankety 2021, resp. čo najskôr po uvoľnení pandemických opatrení. 
 
Viceprezident STÚ p. Celerin povedal, že by nebolo dobré spájať tieto oceňovania a taktiež je podľa neho 
dôležité, aby pri oceňovaní boli prítomní naši najlepší triatlonisti R. Varga R. Gajdošová. Preto navrhol, aby 
laureáti ankety za rok 2020 boli ocenení pri najbližšej možnej príležitosti. S jeho návrhom sa členovia VV STÚ 
stotožnili. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/8 a: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o nemožnosti slávnostne vyhlásiť víťazov ankety 
Triatlonista roka z dôvodu stále platného zákazu organizovania hromadných podujatí. VV STÚ schvaľuje 
návrh viceprezidenta STÚ p. Celerina a ukladá sekretariátu STÚ oceniť najlepších triatlonistov za rok 2020 pri 
najbližšej možnej príležitosti po uvoľnení protipandemických opatrení.  
  Z: Jurášek, Dobiaš                                                                          T: po uvoľnení pandemických opatrení 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

 
Bod 9 – Rôzne 
 
Členka VV STÚ p. Stanková informovala členov VV STÚ o príprave vytvorenia tzv. „bubliny“ pre športovcov 
v Spišskej Novej Vsi, kde je plánované otvorenie plaveckého bazéna pre vrcholových športovcov. Finálne 
rozhodnutie je však na UVZ SR.  
Prezident STÚ povedal, že keď bude oficiálne vytvorená „plavecká bublina“ v Spišskej Novej Vsi, budú o tom 
oficiálne informované všetky triatlonové kluby. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/9 a:  



VV STÚ berie na vedomie informáciu o plánovanej „plaveckej bubline“ v Spišskej Novej Vsi. 
 
Na základe predchádzajúcej emailovej a telefonickej komunikácii všetkých členov VV STÚ predložil prezident 
STÚ p. Jurášek členom VV STÚ na schválenie návrh Plánu práce VV STÚ 2021. 
Plánované riadne zasadnutia VV STÚ v roku 2021 by sa podľa návrhu uskutočnili: 
27. 03. 2021 v B. Bystrici (alebo online) 
15. 05. 2021 v okolí Žiliny   
24. 07. 2021 v Košiciach 
04. 09. 2021 v okolí Martina 
05. 11. 2021 v Bratislave 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/9 b:  
VV STÚ schvaľuje predložený návrh Plánu práce VV STÚ 2021.  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Na základe predchádzajúcej elektronickej komunikácii členov VV STÚ predložil prezident STÚ p. Jurášek 
členom VV STÚ na schválenie návrh zmien Rozpisu súťaží STÚ 2021 z dôvodu zrušenia viacerých schválených 
podujatí. Prezident STÚ navrhol zrušené M-SR v akvatlone z Bratislavy presunúť do Košíc, kde sú plánované 
jediné akvatlonové preteky na otvorenej vode. Súčasne navrhol, aby V Košiciach sa uskutočnil z pôvodne 
celého superšprintového šampionátu 2021 len M-SR v superšprinte všetkých vekových kategórií a M-SR 
v superšprinte v kategórii elite a juniorov by sa uskutočnili v rámci FTVŠ Superšprintu v Bratislave. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ, že v zmysle platnej smernice „Štandardy...“ 
nedodali viacerí organizátori 6-týždňov pred plánovaným podujatím na sekretariát STÚ propozície pretekov 
a tak nemohlo byť ani spustené prihlasovanie na preteky. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/9 c:  
VV STÚ po diskusii schvaľuje predložený návrh zmien Rozpisu súťaží 2021. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu STÚ zverejniť schválené znenie zmien Rozpisu súťaží 2021 na webovom sídle STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 01. 02. 2021   
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/9 d:  
VV STÚ vyzýva organizátorov podujatí dodržiavať platné znenie predpisov STÚ a zasielať na sekretariát STÚ 
propozície pretekov najneskôr šesť týždňov pred pretekmi. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval VV STÚ o potrebe vykonať inventarizáciu majetku STÚ. Vyzval 
generálneho sekretára, aby v súčinnosti s prezidentom a účtovníčkou pripravili  súpis hmotného 
a nehmotného majetku STÚ k 31. 12. 2020. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/9 e:  
VV STÚ na základe podnetu kontrolóra STÚ ukladá sekretariátu STÚ vykonať inventarizáciu dlhodobého 
a krátkodobého majetku STÚ. Na túto činnosť  VV STÚ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení J. Jurášek 
(prezident STÚ), P. Dobiaš (generálny sekretár), I. Grossová (účtovníčka STÚ). 
 Z: Jurášek, Dobiaš, Grossová T: 31. 01. 2021   
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval VV STÚ o pláne práce Kontrolnej komisie STÚ v roku 2021, ktorá bude 
v roku 2021 pracovať v zložení V. Došek, L. Fotulová. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 24/2021/9 f:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra o pláce práce Kontrolnej komisie STÚ. 
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.:  1, 4, 5, 6, 7, 9b, 9c. 
Podklady boli členom VV predložené na rokovaní k bodom č.: 3, 8. 



 
Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  27. 03. 2021 v Banskej Bystrici. 

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

 

 


