
Zápisnica z XXXIII. konferencie STÚ 
 

konanej dňa 08. 03. 2020 v Bratislave (Dom športu) 
 
 
Prítomní: delegáti STÚ v počte 41 z 52 oprávnených (78,85%). 
 
 

Bod 1 -  Otvorenie 
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek privítal prítomných delegátov XXXIII. konferencie STÚ (ďalej v texte aj 
„Konferencia“/“Konferencie“) a odovzdal slovo predsedajúcemu Konferencie, členovi VV STÚ p. 
Petrovi Králikovi, ktorý taktiež privítal delegátov XXXIII. konferencie STÚ v priestoroch Dom športu v 
Bratislave a otvoril XXXIII. konferenciu STÚ. Pripomenul, že všetky podkladové materiály k rokovaniu 
boli zaslané oprávneným delegátom v termíne určenom Stanovami STÚ.  
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval prítomných, že pred otvorením zasadnutia sa 
prezentovalo 41 oprávnených delegátov z celkového počtu 52, čo predstavuje 78,85% oprávnených 
delegátov a XXXIII. konferencie STÚ je uznášaniaschopná. 
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik ďalej delegátov informoval, že kvalifikovaná väčšina oprávnených 
delegátov potrebná na schvaľovanie Stanov STÚ a Súťažného poriadku STÚ je 35 oprávnených 
delegátov, nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených delegátov je 27. 
 
 

Bod 2 -  Voľba skrutátorov  
 

Predsedajúci XXXIII. konferencie STÚ p. Králik predložil delegátom na schválenie návrh na skrutátorov 
na XXXIII. konferencii STÚ v zložení: Ingrid Smetanová (hlavná skrutátorka), Alena Drahošová, Igor 
Bulík. 
 
Počas hlasovania bolo prítomných 41 delegátov. 
Za schválenie: 41, proti: 0, zdržal sa: 0.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že skrutátori XXXIII. konferencie STÚ boli zvolení: Ingrid 
Smetanová (hlavná skrutátorka), Alena Drahošová, Igor Bulík. 
 
 

Bod 3 -  Voľba Mandátovej, Návrhovej a Volebnej komisie   
 

Predsedajúci XXXIII. konferencie STÚ p. Králik informoval, že vzhľadom k tomu, že pred Konferenciou 
nedostal sekretariát STÚ žiadny návrh na doplnenie člena Kontrolnej komisie STÚ, nebude potrebné 
voliť členov Volebnej komisie. 
 
Následne p. Králik predložil delegátom návrh na zloženie Mandátovej komisie v zložení: Tomáš Jurkovič 
(predseda), Elena Stanková (členka), Silvia Švecová (členka). 
 

Počas hlasovania bolo prítomných 41 delegátov. 
Za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 

a) Delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním schválili zloženie Mandátovej komisie v zložení: 
Tomáš Jurkovič (predseda), Elena Stanková (členka), Silvia Švecová (členka). 
 



Predsedajúci XXXIII. konferencie STÚ p. Králik predložil delegátom návrh na zloženie Návrhovej 
komisie: Milan Celerin (predseda), Dag Ulehla (člen), Jozef Drahovský (člen). 
 

Za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
b) Delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním schválili zloženie Návrhovej komisie: Milan Celerin 

(predseda), Dag Ulehla (člen), Jozef Drahovský (člen). 
 
 

Bod 4 -  Schválenie programu 
 

Návrh programu XXXIII. konferencie STÚ zaslaný delegátom vopred (príloha č. 1): 
1. Otvorenie 
2. Voľba skrutátorov 
3. Voľba Mandátovej, Návrhovej a Volebnej komisie 
4. Schválenie programu – schválenie 
5. Zmeny Stanov STÚ - schválenie 
6. Zmeny Súťažného poriadku STÚ - schválenie 
7. Zmeny Registračného poriadku STÚ - schválenie 
8. Prijatie nových členov STÚ - schválenie 
9. Vylúčenie z členstva v STÚ - schválenie 
10. Rozpočet STÚ 2020 - schválenie 
11. Smernica Podpora talentovanej mládeže  - schválenie 
12. Správa o hospodárení STÚ 2019  - schválenie 
13. Výročná správa kontrolóra STÚ - schválenie 
14. Správa prezidenta a VV STÚ o činnosti za obdobie 2019  - schválenie 
15. Výročná správa STÚ  
16. Správa o činnosti KK STÚ 
17. Prestávka 
18. Diskusia 
19. Návrh zápisu predsedu Návrhovej komisie, návrh Uznesenia  - schválenie 
20. Záver 
 
Predsedajúci p. Králik informoval delegátov, že v zmysle Rokovacieho poriadku (čl. 13) nedostal 
sekretariát STÚ vopred písomne žiadny návrh na doplnenie programu a preto navrhol, aby sa hlasovalo 
o programe zaslanom delegátom vopred s tým, že v bode č. 3 sa vypustí slovné spojenie „a Volebnej“, 
pričom bod 3 bude znieť: Voľba Mandátovej a Návrhovej komisie. 
 
Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo 
pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Delegát Simon Brunovský chcel podať návrh na doplnenie programu, na čo mu predsedajúci oznámil, 
že tak mal urobiť v zmysle Rokovacieho poriadku čl. 13 bod 1, písomnou formou s odôvodnením. 
 
Predsedajúci p. Králik vyzval delegátov, aby hlasovali o Programe XXXIII. konferencie STÚ. 
Počas hlasovania bolo prítomných 41 delegátov. 
Za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
Predsedajúci konferencie následne konštatoval, že delegáti Konferencie hlasovaním schválili Program 
XXXIII. konferencie STÚ nasledovne: 
1. Otvorenie 
2. Voľba skrutátorov 
3. Voľba Mandátovej a Návrhovej komisie 
4. Schválenie programu – schválenie 



5. Zmeny Stanov STÚ - schválenie 
6. Zmeny Súťažného poriadku STÚ - schválenie 
7. Zmeny Registračného poriadku STÚ - schválenie 
8. Prijatie nových členov STÚ - schválenie 
9. Vylúčenie z členstva v STÚ - schválenie 
10. Rozpočet STÚ 2020 - schválenie 
11. Smernica Podpora talentovanej mládeže  - schválenie 
12. Správa o hospodárení STÚ 2019  - schválenie 
13. Výročná správa kontrolóra STÚ - schválenie 
14. Správa prezidenta a VV STÚ o činnosti za obdobie 2019  - schválenie 
15. Výročná správa STÚ  
16. Správa o činnosti KK STÚ 
17. Prestávka 
18. Diskusia 
19. Návrh zápisu predsedu Návrhovej komisie, návrh Uznesenia  - schválenie 
20. Záver 
 
 

Bod 5 -  Zmena Stanov STÚ – schválenie 
 

Predsedajúci p. Králik informoval delegátov, že dostali v predstihu návrh Zmeny Stanov STÚ (príloha č. 
2) a zdôraznil, že schválenie tohto dokumentu je nevyhnutný súhlas kvalifikovanej väčšiny delegátov, 
t.j. minimálne 35 delegátov. 
Následne Prezident STÚ Jozef Jurášek na premietacom zariadení odprezentoval predložený návrh 
Zmien Stanov STÚ a predsedajúci p. Králik oslovil delegátov, aby prípadne predložili svoje návrhy 
a pripomienky k predloženému dokumentu. 
 
Delegát p. Marián Pavuk sa opýtal, kto pripravoval návrh zmien Stanov STÚ, na čo mu prezident STÚ 
p. Jurášek odpovedal, že ho pripravoval Výkonný výbor STÚ. Pán Pavuk sa vyjadril, že podľa jeho názoru 
tento návrh len prehlbuje neprávny stav Stanov STÚ. Prezident STÚ reagoval, že ak by boli Stanovy STÚ 
v rozpore s právnymi predpismi, neboli by schválené ministerstvom vnútra, resp. by k nim mala 
výhrady aj hlavná kontrolórka športu na ministerstve školstva. 
 
Delegát p. Pavuk kritizoval navrhovaný presun kompetencie prijímania nových členov na Výkonný 
výbor, keďže v zákone o športe sa hovorí, že najvyšší orgán rozhoduje o neprijatí za člena a v Stanovách 
STÚ chýba, že po prijatí nových členov VV STÚ ich má na nasledujúcej Konferencii potvrdiť najvyšší 
orgán únie, resp. má možnosť ich neprijať za riadnych členov únie. Na to mu predsedajúci p. Králik 
odpovedal, že výkonný výbor bude môcť prijať nových členov, pričom právom Konferencie je 
rozhodovať o neprijatí. 
 
Delegát p. Simon Brunovský povedal, že ak sa  po schválení zmien Stanov STÚ nebudú aktívnym členom 
počítať  preteky mimo Slovenského pohára, bude únia prichádzať o štátne dotácie pre deti. 
 
Delegát p. Pavuk namietal, že návrhom zmien Stanov sa potierajú základné práva člena STÚ podieľať 
sa na voľbe, keďže od začiatku je podľa neho kľúč kandidátov zlý, keď nerešpektuje základné princípy 
rovnosti členov a obmedzuje účasť na hlasovaní počtom aktívnych športovcov. Pritom predložený 
návrh zmien Stanov STÚ podľa neho tento princíp ešte navyšuje a pridanie ďalšieho inštitútu aktívneho 
hlasu by potieralo zmysel zákona, aby o smerovaní nemohla rozhodovať dohodnutá úzka skupina 
členov. Na túto námietku p. Pavuka reagoval prezident STÚ p. Jurášek, keď povedal, že túto námietku 
prezentoval p. Pavuk už v minulosti, pričom STÚ má vyjadrenie hlavnej kontrolórky športu, ktorá sa 
odvoláva na zákon o športe - ktorý hovorí, že „kľúč delegátov“ musí byť upravený v stanovách 
národného športového zväzu a kľúč delegátov musí zohľadňovať počet športovcov a úroveň súťaže, 



ktorí v nej súťažia - pričom Stanovy STÚ tento „kľúč“ upravujú. Predsedajúci Konferencie p. Králik 
delegátovi p. Pavukovi odpovedal, že jediný športový zväz, kde má platný mandát aj klub bez jediného 
aktívneho člena je plavecký zväz a ak by princíp, ktorý presadzuje p. Pavuk mali aplikovať napr. vo 
futbalovom zväze, mali by tisíce delegátov najvyššieho orgánu. 
 
Predsedajúci p. Králik navrhol doplniť  vetu o účinnosti do článku 66 navrhovaných zmien Stanov STÚ. 
Článok 66 by znel: „Určenie počtu delegátov s aktívnym mandátom Konferencie podľa znenia 
schváleného na XXXIII. konferencii STÚ dňa 8. 3. 2020 sa prvýkrát použije na druhú nasledujúcu 
Konferenciu STÚ po nadobudnutí účinnosti Stanov STÚ schválených na Konferencii 8. 3. 2020.“ 
   
Predsedajúci konferencie p. Králik na záver rokovania o bode č. 5 a požiadal prítomných, aby sa 
prezentovali a hlasovali o Zmenách Stanov STÚ ako celku v zmysle zapracovaných zmien. 
Prítomných bolo 40 delegátov. 
Za schválenie zmien Stanov STÚ: 29, proti: 3, zdržal sa: 8.  
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ neschválili zmenu 
Stanov STÚ a v platnosti ostávajú Stanovy schválené na Konferencii v roku 2019. 
 
 
 
 
 

Bod 6 - Zmeny Súťažného poriadku STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred Konferenciou 
dostali oprávnení delegáti návrhy Zmien Súťažného poriadku STÚ (príloha č. 3). Vyzval prítomných, aby 
v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich 
predložili. 
 
Delegát p. Matúš Kršek navrhol zapracovať do Súťažného poriadku STÚ hodnotenie absolútneho 
poradia v triatlone od 16 rokov a v multišporte od 20 rokov.  
 
Delegát p. Jan Rudolphi navrhol, aby bolo v kategóriách nádejí a žiakov oddelené bodovanie chlapcov 
a dievčat. 
 
Delegátka p. Jana Hučková, aby bola do vekových kategórií všetkých triatlonových disciplín doplnená 
kategória Ženy nad 60 rokov (Ženy 60+) a tým pádom by doterajšia najstaršia ženská kategória Ženy 
50+ bola zmenená na Ženy 50-59 rokov.  
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o doplňujúcich návrhoch 
zmien Súťažného poriadku STÚ. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 40 delegátov, na schválenie Súťažného poriadku STÚ bola potrebná 
kvalifikovaná väčšina delegátov. 
 
Za schválenie doplňujúceho návrhu delegáta Matúša Kršeka: 40, proti: 0, Zdržal sa: 0.  Návrh delegáta 
M. Kršeka bude doplnený do návrhu zmien Súťažného poriadku STÚ. 
 
Za schválenie doplňujúceho návrhu delegáta Jana Rudolphiho: 26, proti: 7, Zdržali sa: 7.  Návrh 
delegáta J. Rudolphiho nebude doplnený do návrhu zmien Súťažného poriadku STÚ. 
 
Za schválenie doplňujúceho návrhu delegátky Jany Hučkovej: 40, proti: 0, Zdržal sa: 0.  Návrh delegátky 
J. Hučkovej bude doplnený do návrhu zmien Súťažného poriadku STÚ. 



 
Predsedajúci konferencie p. Králik následne požiadal prítomných delegátov, aby sa prezentovali 
a hlasovali o Zmenách Súťažného poriadku STÚ ako celku v zmysle schválených zmien. 
Prezentovalo sa 40 delegátov. 
Za schválenie zmien Súťažného poriadku STÚ: 40, proti: 0, zdržalo sa: 0.  
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ schválili zmenu 
a doplnenie Súťažného poriadku STÚ. 
 
 

Bod 7 - Zmeny Registračného poriadku STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred Konferenciou 
dostali oprávnení delegáti návrhy Zmien Registračného poriadku STÚ (príloha č. 4). Vyzval prítomných, 
aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby 
ich predložili. 
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik navrhol úpravu znenia bodu 7.3 Registračného poriadku STÚ, aby 
boli zachované vekové kategórie nasledovne: 
Jednorazový poplatok pretekárov bez uhradeného ročného poplatku – dospelí od 18 rokov 10 €, juniori 
a dorastenci 5 €, žiaci a nádeje 3 €. 
Taktiež navrhol, aby zmeny jednorazových poplatkov uvedených v bode 7.3. nadobudli účinnosť až od 
1. 1. 2021. 
 
Predsedajúci konferencie p. Králik následne požiadal prítomných delegátov, aby sa prezentovali 
a hlasovali o Zmenách Registračného poriadku STÚ vrátane navrhnutých doplnení. 
Prezentovalo sa 38 delegátov. 
Za schválenie zmien Registračného poriadku STÚ: 37, proti: 0, zdržal sa: 1.  
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili zmenu a doplnenie Registračného poriadku STÚ. 
 
 

Bod 8 - Prijatie nových členov STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval delegátov, že v lehote pred Konferenciou dostali návrh 
na prijatie za riadnych členov STÚ v zmysle Stanov STÚ (príloha č. 5) nasledujúce kluby: 
1. WEBER KAYAK Bratislava 
2. WellFunVia Šamorín 
3. Bežecko Triatlonový klub Veľký Biel 
4. Triatlon team Dolný Kubín (žiadosť o opätovné členstvo) 
5. STAY ALIVE! TRIATHLON TEAM 
 
Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo 
pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Delegát p. Michal Varga navrhol, aby sa o prijatí nových klubov do STÚ hlasovali delegáti jednotlivo. 
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik dal hlasovať o návrhu delegáta M. Vargu. 
Prezentovalo sa 38 delegátov. 
Za schválenie návrhu delegáta M. Vargu: 38, proti: 0, zdržal sa: 0.  
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že o prijatí nových členov STÚ sa bude hlasovať 
jednotlivo. 
 



Pred hlasovaní o prijatí nových členov STÚ sa prezentovalo 38 delegátov. 
 
Za prijatie klubu WEBER KAYAK Bratislava: 34, proti: 0, zdržali sa: 4. 
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili prijatie klubu WEBER KAYAK Bratislava za riadneho člena STÚ. 
 
Za prijatie klubu WellFunVia Šamorín: 34, proti: 1, zdržali sa: 3. 
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili prijatie klubu WellFunVia Šamorín za riadneho člena STÚ. 
 
Za prijatie klubu Bežecko Triatlonový klub Veľký Biel: 34, proti: 0, zdržali sa: 3. Jeden delegát nehlasoval. 
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním schválili 
prijatie klubu Bežecko Triatlonový klub Veľký Biel za riadneho člena STÚ. 
 
Za prijatie klubu Triatlon team Dolný Kubín: 37, proti: 0, zdržal sa: 1. 
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili prijatie klubu Triatlon team Dolný Kubín za riadneho člena STÚ. 
 
Za prijatie klubu STAY ALIVE! TRIATHLON TEAM: 33, proti: 0, zdržali sa: 5. 
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili prijatie klubu STAY ALIVE! TRIATHLON TEAM za riadneho člena STÚ. 
 
 

Bod 9 - Vylúčenie z členstva v STÚ – schválenie 
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval delegátov, že v lehote pred konferenciou dostali návrh 
na vylúčenie z členstva v STÚ v zmysle Stanov STÚ (dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti 
člena Únie stanovenej predpismi Únie – 2 roky neuhradený členský príspevok) klubov, ktorým už v roku 
2018 bolo pozastavené členstvo v únii (príloha č. 6): 
 
104 Plavecký klub SPK Bratislava 
115 ROYAL plavecký klub o.z. 
116 Plavecký veteránsky klub Bratislava 
201 KOMPAVA H-TRIATHLON TEAM Skalica 
217 PEGAS TRIATLON Partizánske 
219 Sportdiag team Senec 
220 HOSPITALITY Triathlon team Trnava 
226 Sport Club Senec 
303 triklub ORAVA 
326 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 
417 KBT SPIŠ 
418 PRO Vital akadémia o.z 
 
Predsedajúci následne vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, 
pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Predsedajúci konferencie p. Králik požiadal prítomných delegátov, aby sa prezentovali a hlasovali 
o vylúčení z členstva v STÚ vyššie uvedených klubov. 
Prezentovalo sa 38 delegátov. 
Za vylúčenie z členstva v STÚ vyššie uvedených klubov: 36, proti: 0, zdržali sa: 2.  



Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili vylúčenie uvedených klubov z riadneho členstva v STÚ. 
 
Po hlasovaní o bode č. 9 XXXIII. konferencie STÚ určil predsedajúci Konferencie 15-minútovú 
hygienickú prestávku. 
 
 

Bod 10 - Rozpočet STÚ 2020 - schválenie 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred konaním konferencie bol 
delegátom zaslaný návrh rozpočtu STÚ na rok 2020. Súčasne prezentoval prítomným návrh rozpočtu 
STÚ na rok 2020 na premietacom zariadení (príloha č. 7). Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú 
k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Delegát konferencie Marian Pavuk upozornil, že z celkového príspevku má byť minimálne 15% 
vyčlenených na príspevok pre kluby na mládež do 23 rokov, čo zo štátnych príjmov 319 368 € 
predstavuje 47 905 €, pričom v predloženej tabuľke je uvedená čiastka 46 886 €.  Prezident STÚ p. 
Jurášek po preverení uviedol, že nesprávne je uvedený súčet, pričom čiastka pre jednotlivé kluby 
predstavuje uvedených 47 905 €. 
 
Delegát  konferencie p. Pavuk podotkol, že rozpočet nereflektuje zákonom definovanú výšku podpory 
pre talentovaných športovcov a v jednotlivých položkách sú „schované“ aj výdavky sekretariátu. 
 
Delegát konferencie p. Pavuk upozornil, že voči ministerstvu školstva STÚ uviedla 936 členov do 23 
rokov, pričom prerozdeľované prostriedky pre členov do 23 rokov sú počítané len na 272 členov do 23 
rokov. Požiadal, aby bol do zápisnice uvedený  reálny počet členov do 23 rokov. 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš p. Pavukovi vysvetlil, že v termíne určenom ministerstvom školstva 
boli z informačného systému STÚ vygenerovaní členovia do 23 rokov, pričom počet 272 bol počet 
aktívnych členov STÚ do 23 rokov s klubovou príslušnosťou k 30. 9. 2019. 
 
Delegát konferencie p. Pavuk upozornil, že podľa počtu aktívnych členov do 23 rokov a výškou 
vypočítanej podpory klubov v návrhu rozpočtu, ktoré majú takýchto členov (porovnal kluby Realiz a ŠK 
Atóm Levice) je nepomer. 
 
Delegát Jan Rudolphi navrhol, aby bol Rozpočet STÚ na rok 2020 stiahnutý z rokovania, aby ho výkonný 
výbor STÚ „vyprecizoval“, odstránili sa nezrovnalosti a aby bol rozpočet predložený delegátom 
Konferencie na schválenie formou per rollam.  
 

Následne predsedajúci Konferencie p. Králik predložil prítomným delegátom na schválenie návrh 
delegáta p. Rudolpiho, aby bol bod č. 10 Rozpočet STÚ 2020 stiahnutý z rokovania XXXIII. konferencie 
STÚ a aby bol Rozpočet STÚ 2020 výkonným výborom prepracovaný a následne predložený na 
schválenie delegátom Konferencie spôsobom per rollam, v termíne do 30. 4. 2020. 
 
Počas hlasovania bolo prítomných 38 delegátov. 
Za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2 
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili stiahnutie bodu č. 10 Rozpočet STÚ 2020 z rokovania XXXIII. konferencie STÚ a ukladajú 
výkonnému výboru STÚ rozpočet STÚ 2020 prepracovať a následne predložiť na schválenie delegátom 
Konferencie STÚ spôsobom per rollam, v termíne do 30. 4. 2020. 
 
 

Bod 11 -  Smernica Podpora talentovanej mládeže  - schválenie 



 

Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval prítomných delegátov, že podklady k bodu č. 11 boli 
zaslané delegátom pred rokovaním Konferencie v predstihu (prílohy č. 8, 9, 10). Vyzval prítomných 
delegátov, či majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy. 
 
Delegát Jan Rudolphi sa dotazoval, či podpora talentovanej mládeže bude len 7500 €, na čo mu 
predsedajúci odpovedal, že to bude dvojnásobná čiastka pričom 7500 € pôjde cez materské kluby 
a 7500 € bude adresné na jednotlivcov, tak ako je to navrhnuté v prílohe č. 2 Smernice Podpora 
talentovanej mládeže, ktorú obdržali delegáti v predstihu. 
 
Delegát Konferencie p. Pavuk povedal, že Smernica mala byť schválená už na predchádzajúcej 
Konferencii a dotazoval sa, kto smernicu pripravoval. Na to mu prezident STÚ p. Jurášek odpovedal, že 
smernicu pripravovali členovia Výkonného výboru STÚ. Na to p. Pavuk povedal, že smernica by mala 
byť prepracovaná a ešte vyšpecifikovaná.  
Delegát konferencie p. Pavuk povedal, že v čerpanie prostriedkov na talentovanú mládež je smerované 
cez kluby aj na osoby, ktoré sa za talentovaných  športovcov nepovažujú a nie sú uvedené v zozname 
talentovaných športovcov a taktiež podľa jeho názoru v smernici je príliš nejasne definované, čo sa 
považuje za mimoriadny výsledok a akým spôsobom sa zohľadní takýto výsledok pri prerozdeľovaní 
financií. 
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik požiadal prítomných delegátov, aby sa prezentovali a hlasovali 
o schválení Smernice Podpora talentovanej mládeže v predloženom znení. 
Prezentovalo sa 38 delegátov. 
Za schválenie smernice Podpora talentovanej mládeže: 27, proti: 3, zdržali sa: 6. Dvaja delegáti 
nehlasovali.  
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili smernicu Podpora talentovanej mládeže. 
 
 
 
 

Bod 12 -  Správa o hospodárení STÚ 2019  - schválenie 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval prítomných delegátov, že podklady k bodu č. 12 boli 
zaslané v stanovenom termíne delegátom pred rokovaním Konferencie (príloha č. 11). Poznamenal, že 
Správa o hospodárení STÚ 2019 je stručná preto, lebo je kompletne súčasťou Výročnej správy STÚ 
a každý mesiac je na webovom sídle STÚ v zmysle zákona zverejňované priebežné a konkrétne 
čerpanie finančných prostriedkov. 
 
Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo 
pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Predsedajúci Konferencie p. Králik požiadal prítomných delegátov, aby sa prezentovali a hlasovali 
o schválení predloženej Správy o hospodárení STÚ 2019. 
Prezentovalo sa 38 delegátov. 
Za schválenie Správy o hospodárení STÚ 2019: 35, proti: 1, zdržali sa: 2.   
Predsedajúci konferencie p. Králik skonštatoval, že delegáti XXXIII. konferencie STÚ hlasovaním 
schválili Správu o hospodárení STÚ 2019. 
 
 

Bod 13 - Výročná správa kontrolóra STÚ - schválenie 
 



Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval prítomných delegátov, že podklady k bodu č 13. boli 
zaslané delegátom pred rokovaním Konferencie v predstihu (prílohy č. 12). Vyzval prítomných, aby 
v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich 
predložili. 
 
Delegát Simon Brunovský upozornil, že vo výročnej správe sa konštatuje splnenie úlohy 
z predchádzajúcej konferencie v súvislosti  so zorganizovaním školenia trénerov. Povedal, že školenie 
zorganizované nebolo. 
Na to mu prezident STÚ p. Jurášek argumentoval, že STÚ informovala prostredníctvom webovej 
stránky o dvoch ponukách na vzdelávanie trénerov a to konkrétne FTVŠ Bratislava a UMB Banská 
Bystrica. Zo strany slovenských trénerov o školenie však nebol záujem. 
 
Delegát Simon Brunovský povedal, že nebola splnená úloha z predchádzajúcej konferencie a to v tom, 
že neboli zverejnené zmluvy STÚ. Generálny sekretár p. Dobiaš informoval delegáta S. Brunovského, 
že pri zverejňovaní zmlúv musí byť súhlas dotknutej strany, na čo už na predchádzajúcej konferencii 
upozornila právnička. Z toho dôvodu STÚ na svojom webovom sídle zverejnila len zoznam zmlúv. 
 
Delegát Jan Rudolhpi sa dotazoval, či bolo zrealizované stretnutie rozhodcov v jarnom období roku 
2019. Predseda Komisie rozhodcov p. Milan Slovák odpovedal, že stretnutie bolo zorganizované 
a v lete bolo zorganizované aj odborné vzdelávanie rozhodcov. 
 
Delegát Simon Brunovský povedal, že pokladá informácie v správe kontrolóra za nesplnené a požiadal 
o zverejnenie z dôvodu konfliktu záujmov, keďže člen VV STÚ a členka KK STÚ sú manželia. Prezident 
STÚ a kontrolór STÚ zareagovali, že delegát Brunovský si neoveril fakty a nemá pravdu v tom, že člen 
VV STÚ a členka KK STÚ sú manželia. Dotyční manželmi nie sú. 
  
Následne predsedajúci Konferencie p. Králik vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o schválení 
Výročnej správy kontrolóra STÚ.  
Prezentovalo sa: 38 delegátov. 
Za schválenie Výročnej správy kontrolóra STÚ: 28, proti: 2, Zdržali sa: 7. Jeden delegát nehlasoval.  
Predsedajúci konferencie p. Králik konštatoval, že Výročná správa kontrolóra STÚ bola schválená. 
 

Bod 14 -  Správa prezidenta a VV STÚ o činnosti za obdobie 2019  - schválenie 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval prítomných, že v stanovenej lehote pred Konferenciou dostali 
delegáti správu prezidenta v VV STÚ o činnosti za obdobie 2019 (príloha č. 13). Vyzval prítomných, aby 
v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich 
predložili. 
 
Delegát Jan Rudolphi sa dotazoval na generálneho partnera STÚ, keďže na predchádzajúcej Konferencii 
STÚ prezident hovoril o rokovaní s potenciálnym partnerom.  Prezident STÚ p. Jurášek odpovedal, že 
zo strany STÚ boli splnené všetky požiadavky potenciálneho partnera, zo strany STÚ bola pripravená 
zmluva na podpis, avšak potenciálny partner z nám neznámeho dôvodu ním navrhnutú zmluvu 
nakoniec nepodpísal. 
Delegát Jan Rudolphi sa ešte prezidenta opýtal, o akú finančnú čiastku pre STÚ malo ísť v zmluve? 
Prezident STÚ odpovedal, že potenciálny generálny partner mal STÚ finančne podporiť sumou 50 tisíc 
eur. 
 
Delegát Simon Brunovský upozornil, že štatistických dátach zverejnených v správe – štatistika 
uverejnených článkov je chybný výpočet priemeru celkového súčtu zverejnených článkov na webovej 
stránke STÚ.  
 



Predsedajúci Konferencie p. Králik vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o schválení Správy 
prezidenta a VV STÚ o činnosti za rok 2019. 
Prezentovalo sa: 38 delegátov. 
Za schválenie Správy prezidenta a VV STÚ o činnosti za rok 2019: 36,  proti: 0, zdržali sa: 2.  
Predsedajúci konferencie p. Králik konštatoval, že Správy prezidenta a VV STÚ o činnosti za rok 2019 
bola schválená. 
 
 

Bod 15 - Výročná správa STÚ 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik prítomných delegátov informoval, že v stanovenej lehote pred 
Konferenciou dostali oprávnení delegáti vypracovanú Výročnú správu STÚ za rok 2019 (príloha č. 14). 
Súčasne doplnil, že vzhľadom, že audítorka nestíhala vypracovať audit STÚ, tak Výročná správa STÚ 
bude auditovaná podľa zákona do 30. 6. 2020 a bude zverejnená. 
Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo 
pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Delegát konferencie p. Denis Barna sa dotazoval, kto Výročnú správu STÚ vypracoval. Prezident STÚ p. 
Jurášek odpovedal, že na základe podkladov sekretariátu správu vypracovali členovia Výkonného 
výboru STÚ. 
 
Delegát konferencie p. Denis Barna upozornil, že vo Výročnej správe je pri jeho klub STA Bratislava 
nesprávne uvedená emailová adresa, pričom už v roku 2019 žiadal o jej zmenu v systéme. 
 
Delegát konferencie p. Simon Brunovský povedal, že podľa zákona o športe nebola Výročná správa 
2018 predložená na Konferencii v roku 2019. Generálny sekretár p. Dobiaš na to odpovedal, že 
oprávnení delegáti XXX. konferencie STÚ plánovanej na 30. marca 2019 Výročnú správu STÚ za rok 
2018 dostali v lehote stanovej Stanovami STÚ, avšak z dôvodu nízkej účasti delegátov nebola XXX. 
konferencia STÚ v roku 2019 uznášaniaschopná. Rovnako tak z nedostatku oprávnených delegátov 
nebola uznášaniaschopná ani plánovaná ďalšia Konferencia STÚ v roku 2019.  
 
Následne predsedajúci XXXIII. konferencie STÚ p. Králik informoval prítomných delegátov, že v zmysle 
zákona o športe sa Výročná správa najvyšším orgánom neschvaľuje a skonštatoval, že delegáti Výročnú 
správu STÚ prerokovali. 
 
 

Bod 16 - Správa o činnosti KK STÚ 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval prítomných delegátov, že v stanovenej lehote pred 
Konferenciou dostali Správu o činnosti KK STÚ za rok 2019 (príloha č. 15). Vyzval prítomných, aby 
v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich 
predložili. 
  
Keďže ku správe neboli vznesené otázky a pripomienky, predsedajúci XXXIII. konferencie STÚ p. Králik 
skonštatoval, že delegáti Správu o činnosti KK STÚ prerokovali. 
 

Bod 17 - Prestávka 
 

Predsedajúci Konferencie informoval prítomných delegátov, že v rokovaní bude nasledovať 15 
minútová prestávka v rokovaní XXXIII. konferencie STÚ. 
 

Bod 18 -  Diskusia 



 

Predsedajúci Konferencie p. Králik prítomných informoval, že písomne sa do diskusie prihlásili 2 (dvaja) 
delegáti. 
 
Delegát Ján Rudolphi sa prezidenta STÚ dotazoval, v akom stave je príprava Pravidiel STÚ. 
Prezident STÚ p. Jurášek odpovedal, že úprava Pravidiel STÚ je v riešení, časť podnetov 
z novembrového zasadnutia VV STÚ bola do pravidiel zapracovaná a VV STÚ by mal upravené znenie 
Pravidiel STÚ schváliť do konca marca 2020. 
 
Delegát Konferencie a koordinátor slovenskej reprezentácie v triatlone Michal Varga informoval 
delegátov XXXIII. konferencie STÚ, že vzhľadom k rozširujúcemu sa ochoreniu koronavírusom sa na 
celom svete rušia športové podujatia a Svetová triatlonovú únia taktiež už niekoľko podujatí zrušila, či 
presunula na náhradné termíny a z toho dôvodu on ako reprezentačný koordinátor bude musieť kvôli 
koronavírusu prehodnotiť reprezentačné kritériá. Delegátov informoval, že v priebehu nasledujúcich 
14 dní urobí redukciu reprezentačných kritérií na rok 2020 a bude o nich informovať reprezentačných 
adeptov, informáciu zašle na kluby a taktiež bude zverejnená na webovom sídle STÚ. 
  
 

Bod 19 -  Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie - návrh Uznesenia 
 

Predseda Návrhovej komisie p. Milan Celerin predložil delegátom návrh Uznesenia na XXXIII. 
konferencie STÚ (príloha č. 16). Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu 
návrhy, pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 

Predsedajúci konferencie  P. Králik vyzval delegátov, aby hlasovali o prijatí návrhu zápisu predsedu 
Návrhovej komisie  - Uznesenia. 
 
Prítomných 27 delegátov. Za prijatie návrhu Uznesenia: 27, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 

Predsedajú konferencie p. Králik konštatoval, že návrh zápisu predsedu Návrhovej komisie -  návrh 
Uznesenia bol schválený. 
 
 

Bod 20 -  Záver  
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik poďakoval všetkým prítomným delegátom za účasť a konštruktívny 
prístup k rokovaniu XXXIII. konferencie STÚ.  
 
 
Zapísal:  
 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ – zapisovateľ):   __________________________  
     
Overil: 
 
Peter Králik – predsedajúci XXXIII. konferencie STÚ:  __________________________ 

 

 


