
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 25 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 27. 03. 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)  
 

Neospravedlnený:  
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal prítomných na online zasadnutí VV STÚ, 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 XXXVII. konferencie STÚ per rollam členovia VV 
4. Priebežná informácia o hlasovaní klubov k návrhu  

Prac. skupiny na úpravu Stanov STÚ Jurášek, Dobiaš 
5. Informácie z SOŠV, EYOF, MŠVVŠ SR  Jurášek 
6. Aktuálna situácia s uvoľňovaním krízových opatrení 

- povoľovanie súťaží  Jurášek, členovia VV 
7. Príprava EPJ v B. Bystrici  členovia VV 
8. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 25 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 



3. Zhodnotenie XXXVII. konferencie STÚ per rollam členovia VV 
4. Priebežná informácia o hlasovaní klubov k návrhu  

Prac. skupiny na úpravu Stanov STÚ Jurášek, Dobiaš 
5. Informácie z SOŠV, EYOF, MŠVVŠ SR  Jurášek 
6. Aktuálna situácia s uvoľňovaním krízových opatrení 

- povoľovanie súťaží  Jurášek, členovia VV 
7. Príprava EPJ v B. Bystrici  členovia VV 
8. 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. 25 bol schválený. 
 
 

Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 24 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
24/2021/2 a - priebežné informovanie členov VV o prácach na redizajne webovej stránky STÚ a predloženie 
pracovnej verzie na posúdenie (Jurášek, 28. 02. 2021) 
24/2021/4 a – zabezpečenie úhrady nákladov spojených so sústredením juniorskej reprezentácie na Tenerife 
v dňoch 6. – 20. februára 2021 (Jurášek, Dobiaš, 06. 02. 2021) 
24/2021/4 b - preplatenie  letenky pre Z. Michaličkovú, preplatenie letenky a ubytovania pre M. Vráblovú 
a J. Vrábela ml. a dokúpenie batožinovej letenky na sústredenie na Tenerife na základe schválenej 
požiadavky juniorského koordinátora (Jurášek, Dobiaš, 28. 02. 2021) 
24/2021/5 b – kontaktovanie hlavnej kontrolórky športu MŠVVŠ SR s otázkou, ktoré body riadnej 
konferencie môžu byť predmetom hlasovania konferencie per rollam (Jurášek, Dobiaš, 05. 02. 2021) 
24/2021/5 c - príprava do 8. 2. 2021 podkladov pre delegátov XXXVII. konferencie STÚ a do 12. 02. 2021 
zvolať XXVII. Konferenciu STÚ per rollam (Jurášek, Dobiaš, do 12. 02. 2021)  
24/2020/6 b - oslovenie klubov, ktoré nedočerpali finančné prostriedky za rok 2020, aby tak 
bezpodmienečne urobili do 28. 02. 2021 (Jurášek, Dobiaš, 09. 02. 2021) 
24/2020/6 b - prerozdelenie nedočerpaných štátnych prostriedkov k 28. 02. 2012 pomerne pre triatlonové  
kluby (Jurášek, Dobiaš, 01. 03. 2021) 
24/2021/7 a - podpísanie novej mandátnej zmluvy s Petrom Dobiašom (Jurášek, 31. 01. 2021)  
24/2021/7 b -  predloženie rozpočtu STÚ 2021 na schválenie delegátom najbližšej konferencie STÚ (Jurášek, 
najbližšia Konferencia STÚ)  
24/2021/9 c - zverejnenie schváleného znenia zmien Rozpisu súťaží 2021 na webovom sídle STÚ (Jurášek, 
Dobiaš, 01. 02. 2021) 
24/2021/9 e - vykonanie inventarizácie dlhodobého a krátkodobého majetku STÚ inventarizačnou komisiou 
v zložení J. Jurášek - prezident STÚ, P. Dobiaš - generálny sekretár, I. Grossová - účtovníčka STÚ. (Jurášek, 
Dobiaš, Grossová, 31. 01. 2021)   
 
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) 



24/2021/8 a - oceniť najlepších triatlonistov za rok 2020 pri najbližšej možnej príležitosti po uvoľnení 
protipandemických opatrení (Jurášek, Dobiaš, po uvoľnení pandemických opatrení). 

 
Bod 3 – Zhodnotenie XXXVII. konferencie STÚ per rollam 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov, že všetky náležitosti pre riadny priebeh XXXVII. konferencie STÚ 
per rollam boli oprávneným delegátom zaslané v termínoch určených Stanovami STÚ. Ďalej uviedol, že zo 49 
oprávnených delegátov sa prezentovalo 37 delegátov, čo znamenalo 75,5 % účasť a XXXVII. konferencia bola 
uznášaniaschopná. Výsledky hlasovaní, uznesenie a všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. 
e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe boli uverejnené na webovom sídle STÚ. 
Viceprezident STÚ p. Celerin na záver tohto bodu poďakoval všetkým členom VV STÚ za prípravu a súčinnosť 
pri príprave XXXVII. konferencie STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o zhodnotené XXXVII. konferencie STÚ per rollam. 

 
Bod 4 – Priebežná informácia o hlasovaní klubov k návrhu prac. skupiny na úpravu 
Stanov STÚ 
 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ o priebežnom hlasovaní klubov STÚ – riadnych 
členov STÚ k návrhom zmien Stanov STÚ, ktoré pripravila pracovná skupina zriadená výkonným výborom. 
Hoci ku dňu konania zasadnutia VV STÚ bol ešte termín na hlasovanie otvorený, generálny sekretár 
informoval členov VV,  že do ankety sa predbežne zapojilo 19 členov hnutia (18 formou vyplnenie 
anketového dotazníka, jeden člen emailovou odpoveďou). Niektorí členovia STÚ sa priklonili k viac ako 
jednému návrhu. K návrhu zmien Stanov STÚ neboli zo strany členov hnutia pripomienky, k článku 30 Stanov, 
v ktorom pracovná skupina nenašla konsenzus sa hlasujúci členovia hnutia vyjadrili nasledovne: 
Návrh a) úpravy čl. 30 Stanov STÚ predložený Výkonným výborom STÚ podporilo priebežne 15 z 19 
hlasujúcich členov hnutia. 
Návrh b) úpravy čl. 30 Stanov STÚ predložený členmi STÚ pp. Rudolphim a Brunovským  podporilo priebežne 
4 z 19 hlasujúcich členov hnutia. 
Návrh c) úpravy čl. 30 Stanov STÚ predložený členom STÚ p. Pavukom podporilo priebežne 7 z 19 hlasujúcich 
členov hnutia. 
Doplnil, že zástupcovia klubov dostali taktiež na pripomienkovanie návrhy zmien Registračného 
a Prestupového poriadku STÚ, ktoré taktiež pripravili členovia pracovnej skupiny. 
 
Člen VV STÚ p. Králik informoval, že pracovná skupina sa na svojich rokovaniach k úprave stanov len okrajovo 
venovala novými antidopingovými predpismi, ktorú sú súčasťou novely zákona o športe a majú byť 
implementované do stanov národných zväzov do 30. 6. 2021. Prezident STÚ p. Jurášek doplnil, že je 
v kontakte s Antidopingovou agentúrou a potrebné dokumenty, ktoré majú byť implementované do Stanov 
STÚ bude mať pripravené do polovice apríla. 
 
Členovia VV STÚ sa zaoberali aj možnosťou vypustenia grafického znázornenia loga STÚ zo Stanov STÚ, 
vzhľadom k tomu, že STÚ je jediným zväzom, ktorý vo svojich stanovách má aj grafické znázornenie loga, 
ktoré bolo schválené pred 30 rokmi. Kontrolór STÚ p. Došek v tej súvislosti povedal, že v tom prípade je 
potrebné pri úprave Stanov myslieť aj na vypustenie čl. 1 bod 8 zo Stanov STÚ. 
 
Viceprezident STÚ p. Celerin a člen VV STÚ p. Králik navrhli, aby VV STÚ zvolal XXXVIII. konferenciu STÚ, 
ktorej hlavným bodom bude návrh zmien Stanov STÚ vyplývajúcich z pripravených materiálov pracovnej 
skupiny STÚ a nutnosti implementovať do stanov nové antidopingové pravidlá v zmysle zákona o športe do 
30. 6. 2021. 
Prezident STÚ p. Jurášek podporil návrh viceprezidenta p. Celerina a člena VV STÚ p. Králika, ale vyjadril 
obavu, že fyzické stretnutie delegátov bude problémom z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie 
a možnej obavy delegátov hnutia z cestovania medzi okresmi. Navyše pri schvaľovaní úprav Stanov bude 
potrebná kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov a pri fyzickom stretnutí delegátov by to za danej situácie 



mohlo spôsobiť neuznášaniaschopnosť konferencie. Preto by súhlasil s vyhlásením XXXVIII. konferencie STÚ  
formou per rollam. Návrh na využitie elektronických prostriedkov pri hlasovaní konferencie podporil aj člen 
VV p. Fotul. 
 
Viceprezident STÚ p. Celerin následne predložil členom VV STÚ na schválenie návrh na zvolanie XXXVIII. 
konferencie STÚ per rollam s návrhom na úpravu zmien Stanov STÚ na základe podkladov pracovnej skupiny, 
na základe hlasovania členov hnutia úprave čl. 30 Stanov, s doplnením stanov o zákonom stanovené 
povinnosti o antidopingu a vypusteniu čl. 1, bod 8 (grafické znázornenie loga) zo Stanov STÚ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o priebežnom hlasovaní klubov k návrhu pracovnej skupiny na úpravu 
Stanov STÚ a ukladá sekretariátu STÚ informovať členov VV STÚ po skončení hlasovania o konečnom 
hlasovaní členov hnutia k úprave Stanov. Členovia VV STÚ zároveň rozhodli, že návrh úpravy článku 30 
Stanov STÚ, ktorý bude mať najvyššiu podporu pri hlasovaní hnutia, bude predložený na schválenie 
delegátom najbližšej Konferencie STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T:  06. 04. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/4 b:  
VV STÚ schvaľuje zvolanie XXXVIII. konferencie STÚ v zmysle čl. 33, bod 5 Stanov STÚ. VV STÚ súčasne ukladá 
prezidentovi a generálnemu sekretárovi pripraviť do 25. 4. 2021 podklady pre delegátov konferencie 
a najneskôr do 25. 4. 2021 zverejniť na webovom sídle STÚ oznámenie o konaní XXXVIII. konferencie STÚ ku 
zmene Stanov STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T:  25. 04. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
Bod 5 –  Informácie z SOŠV, EYOF, MŠVVŠ SR 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že spolu s členmi VV STÚ p. Fotulom, Králikom 
a Jurkovičom sa zúčastnili online stretnutia so zástupcami EYOF, kde boli informovaní, že Organizačný výbor 
EYOF bez predchádzajúcej konzultácie s triatlonovým hnutím (STÚ) ako aj mestom Banská Bystrica zmenil 
lokality depa a tratí triatlonových pretekov na EYOF. Na riadnom stretnutí OV EYOF sa zúčastnil člen VV STÚ 
p. Slovák, ktorý členov OV EYOF informoval, že ich návrh na zmeny depa a tratí je nevhodný.  
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o dianí v SOŠV, ktorý sa zaoberal situáciu 
s pripravovanými OH v Tokiu a možným problémom  s účasťou zahraničných divákov na Hrách. Prezident 
STÚ informoval, že v nasledujúcich týždňoch sa plánuje sťahovanie SOŠV do novozrekonštruovaných 
priestorov body Dom športu v Bratislave 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ. 

 
Bod 6 – Aktuálna situácia s uvoľňovaním krízových opatrení - povoľovanie súťaží 
 

Prezident STÚ p. Jurášek k aktuálnej situácii s uvoľňovaním protipandemických opatrení povedal, že 
posledné dni sú optimistickejšie s vývojom situácie a zrejme všetci v športovom hnutí pozorne sledujú 
situáciu. Prezident STÚ vyslovil svoj názor, že možno už v máji by sa mohli povoliť prvé preteky a preto oslovil 
organizátorov podujatí plánovaných v mesiacoch apríl a máj 2021, aby prípadne prehodnotili termíny svojich 
plánovaných podujatí. Z oslovených organizátorov nereagovala jedine organizátorka akvatlonu v Leviciach, 
organizátori podujatí v Dvoroch nad Žitavou, Košiciach, Pezinku a v Bratislave reagovali na výzvu a predložili 
alternatívne termíny svojich podujatí.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2020/6 a: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii s uvoľňovaním krízových opatrení. 



 
Bod 7 – Príprava EPJ v B. Bystrici 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ už v nadväznosti na informácie poskytnuté 
v predchádzajúcom bode č. 5 rokovania VV STÚ, že Organizačný výbor EYOF 2022 v súvislosti s aktuálnou 
pandemickou situáciou netrvá na požiadavke, aby sa tento rok uskutočnila generálka podujatia v podobe 
Európskeho pohára juniorov v triatlone. Následne prezident STÚ oslovil spoločnosť Marathon BB, ktorá mala  
v spolupráci s STÚ organizačne zabezpečiť EPJ v Banskej Bystrici, pričom dostal odpoveď, že z finančného 
hľadiska Marathon BB nevie garantovať zabezpečenie organizácie EPJ v roku 2021 v Banskej Bystrici. 
Prezident STÚ p. Jurášek povedal, že z finančného hľadiska chýba na zorganizovanie EPJ minimálne 35000 €. 
 
Člen VV STÚ p. Jurkovič povedal, že ak by sa neuskutočnil EPJ, mal by sa v tom termíne uskutočniť aspoň 
Slovenský pohár, aby sa organizátori z Marathon BB pripravili na organizáciu triatlonového podujatia, ktoré 
je špecifické a odlišné od organizácie čisto bežeckého podujatia.  
 
Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/7 a:  
VV STÚ na základe relevantných informácií rozhodol o zrušení organizácie EPJ 2021 v Banskej Bystrici 
z ekonomických dôvodov. VV STÚ ukladá prezidentovi únie, informovať o rozhodnutí Európsky triatlon. 
 Z: Jurášek                                                                                                            T: 15. 04. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/7 b:  
VV STÚ rozhodol, že termín určený na EPJ v Banskej Bystrici bude využitý na zorganizovanie generálky EYOF 
2022 vo forme Slovenského pohára dorastencov a juniorov. 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 8 – Rôzne  

Viceprezident STÚ a predseda Komisie mládeže a rozvoja triatlonu p. Celerin informoval členov VV STÚ, že 
v kategórii žiakov sa podarilo zabezpečiť organizáciu sústredenia v Spišskej Novej Vsi formou tzv. „bubliny“, 
ktorej sa od 29. marca 2021 zúčastní 14 triatlonových talentov z kategórie žiakov a taktiež ďalších 7 
samoplatcov a traja tréneri. Povedal, že zorganizovanie „bubliny“ sa podarilo vybaviť na poslednú chvíľu 
a vzhľadom na schválený rozpočet na rok 2021 požiadal VV STÚ o schválenie dodatočnej dotácie 
z rozpočtovej rezervy únie vo výške 7100 € na zabezpečenie organizácie triatlonového sústredenia žiakov 
formou „Bubliny“ v Spišskej Novej Vsi. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/8 a: 
VV STÚ po diskusii schvaľuje požiadavku o dotáciu viceprezidenta STÚ a predsedu Komisie mládeže a rozvoja 
triatlonu p. Celerina  na jarné sústredenie žiakov v Spišskej Novej Vsi vo výške 7100 €. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu prefinancovať náklady na tzv. „bublinu“ v Spišskej Novej Vsi do výšky 7100 € po predložení 
relevantných finančných podkladov. 
  Z: Jurášek, Dobiaš                                                                            T: po predložení podkladov 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek požiadal generálneho sekretára a prezidenta únie o informáciu ohľadne komunikácie 
s hlavnou kontrolórkou športu v súvislosti s XXXVII. konferenciou STÚ per rollam. Generálny sekretár STÚ p. 
Dobiaš kontrolóra informoval, že v zmysle novembrového uznesenia VV STÚ kontaktoval emailom hlavnú 
kontrolórku športu s otázkami ohľadne pripravovanej konferencie, ale odpoveď nedostal, rovnako sa mu ani 
na niekoľko pokusov nepodarilo telefonicky spojiť hlavnou kontrolórkou. Prezident STÚ p. Jurášek doplnil, 
že aj on sa pokúšal v decembri spojiť s hlavnou kontrolórkou, ale taktiež neúspešne. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/8 b: 
VV STÚ berie na vedomie odpovede generálneho sekretára a prezidenta STÚ na dotaz kontrolóra STÚ. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš predložil členom VV STÚ návrh juniorského reprezentačného koordinátora 
J. Roziaka na jarné sústredenie (v termíne 4. 4. – 18. 4. 2021) juniorskej reprezentácie (doplnené 



o športovcov do 23 rokov) na španielskom ostrove Tenerife v zložení: Drahovská, Jesenská, Medveczký, 
Suchý, Beke, Adam, Trutz, Mesárošová, Rebidáš, Lizák, Ďurinová, Rojtáš, Podhorná, Hazuchová, Bičanová, 
tréner Roziak, technický vedúci Králik. Člen VV STÚ p. Králik doplnil, že plánované sústredenie je náhradou 
za minuloročné plánované sústredenie, ktoré sa z dôvodu koronakrízy neuskutočnilo a bolo financované ešte 
z rozpočtu na rok 2020. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/8 c: 
VV STÚ schvaľuje návrh reprezentačného koordinátora J. Roziaka na účasť uvedených športovcov na jarnom 
sústredení na Tenerife v dňoch 4. 4. – 18. 4. 2021. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu uhradiť relevantné 
náklady spojené s účasťou juniorskej reprezentácie na sústredení na Tenerife. 
  Z: Jurášek, Dobiaš                                                                            T: po predložení podkladov 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ informoval členov VV STÚ o importe dát z informačného systému STÚ spravovaného 
firmou Maind do Informačného systému športu. Povedal, že z databázy STÚ sa podarilo naimportovať do ISŠ 
vyše 90% dát, pričom na nedostatky zistené pri importe dát z STÚ boli poverené osoby Národného 
športového centra poverené podporou zväzov pri importe dát do ISŠ informované a STÚ dostala spätnú 
väzbu, že o nedostatkoch v ISŠ vedia a mali by byť odstránené pri ďalšej aktualizácii ISŠ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/8 d: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára o importe dát z informačného systému STÚ do 
ISŠ. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval o situácii s objednaným mikrobusom z kapitálových výdavkov STÚ na 
rok 2020. Zo spoločnosti Volkswagen, kde bola v novembri 2020 podpísaná zmluva a na základe vystavenej 
faktúry ešte v novembri 2020 uhradená kúpna cena automobilu – mikrobusu Volkswagen informovali 
prezidenta, že už raz posnutý termín dodania z januára 2021 na apríl 2021 sa z dôvodu výpadku výroby 
presúva na september 2021. Po tejto informácii prezident STÚ (opierajúc sa o ustanovenie kúpnej zmluvy 
o nedodržaní termínu dodania) oznámil spoločnosti Volkswagen, že STÚ odstupuje od zmluvy a žiada vrátiť 
uhradenú plnú kúpnu sumu. Následne po tomto rozhodnutí bol prezident STÚ predajcom vozidiel 
Volkswagen ubezpečený, že spoločnosť termín dodania apríl 2021 dodrží. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/8 e: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o stave dodania zakúpeného mikrobusu Volkswagen. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že v predstihu dostali podklady na zmenu Rozpisu súťaží 
STÚ 2021, ktoré sa ešte doplnia na základe uznesenia VV STÚ 25/2021/7b a požiadal členov VV STÚ 
o schválenie navrhovaných zmien. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/8 f: 
VV STÚ schvaľuje prezentovaný návrh zmien Rozpisu súťaží  STÚ 2021 a súčasne ukladá sekretariátu 
schválené zmeny zverejniť na webovom sídle STÚ. 
  Z: Jurášek, Dobiaš                                                                             T: 01. 04. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o žiadosti člena STÚ, klubu STA Bratislava o požiadavke 
na preplatenie nákladov z roku 2020. Prezident STÚ členom VV STÚ povedal, že v zmysle zmluvy medzi STÚ 
a klubmi mali byť financie vyúčtované do konca októbra 2020, druhým termínom bol 15. december a po 
povolení z ministerstva školstva generálny sekretár dodatočne vyzval dotknuté kluby, ktoré nevyúčtovali 
podklady za rok 2020, aby tak urobili najneskôr do 28. 2. 2021. Prezident STÚ dodal, že podklady od STA 
Bratislava neboli dodané ani do 15. decembra a ani po druhom (urgovanom) termíne. Navyše neboli dodané 
na sekretariát v zmysle zmluvy a z mysle interných predpisov. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 25/2021/8 g: 
VV STÚ VV STÚ sa zaoberal žiadosťou klubu STA Bratislava o dodatočné preplatenie nákladov klubu z roku 
2020. VV STÚ po oboznámení sa so situáciou rozhodol zamietnuť žiadosť žiadateľa z dôvodov, že žiadosť bola 



podaná po termíne zúčtovania, žiadosť nebola predložená v zmysle zmluvy. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu STÚ informovať o rozhodnutí žiadateľa a taktiež hlavnú kontrolórku športu ministerstva 
školstva. 
  Z: Jurášek, Dobiaš                                                                             T: 15. 04. 2021 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
Člen VV STÚ p. Králik sa obrátil na členov VV s otázkou, aby vyjadrili svoj názor na situáciu, keď sa športovec 
bez udania relevantných dôvodov odmietne zúčastniť reprezentačného sústredenia. 
Člen VV STÚ p. Fotul povedal, že pre športovca by mala byť česť sa zúčastniť reprezentačnej akcie, či už je to 
účasť na pretekoch, alebo sústredení. Neúčasť športovca ba mala mať len objektívne dôvody a subjektívne 
dôvody sú podľa neho opovrhovaním reprezentácie. Ďalší členovia VV STÚ sa stotožnili s názorom G. Fotula. 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.:  1, 5, 8g 
Podklady boli členom VV predložené na rokovaní k bodom č.: 4 
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  15. 05. 2021. Miesto zasadnutia bude oznámené dodatočne.  
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 

 


