
Zápisnica zo 40. konferencie STÚ 
 

konanej dňa 26. 03. 2022 v Bratislave (Dom športu) 
 
 
Prítomní po prezentácii: delegáti STÚ v počte 27 z 36 oprávnených (75,0%), čo predstavovalo 51 
mandátov z celkového počtu 70 (72,86%).  
40. konferencia STÚ bola v zmysle Stanov STÚ a zákona uznášaniaschopná, keďže boli prítomní delegáti 
s počtom mandátov väčším ako nadpolovičná väčšina z celkového počtu oprávnených delegátov a 
mandátov. 

 
Bod 1 -  Otvorenie 
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek privítal delegátov 40. konferencie STÚ v aule Domu športu v Bratislave 
a otvoril 40. konferenciu STÚ. Následne odovzdal slovo predsedajúcemu konferencie Petrovi Králikovi, 
ktorého určil Výkonný výbor STÚ (ďalej „VV STÚ“) uznesením č. 3/2022/6d.  

 
Bod 2 - Oznámenie o počte prítomných delegátov a hlasov 
 

Generálny sekretár STÚ p. Peter Dobiaš informoval, že pred začiatkom 40. konferencie STÚ sa 
prezentovalo 27 delegátov s počtom mandátov 51 z celkového počtu 36 oprávnených delegátov a 70 
mandátov, čo predstavuje účasť 75% oprávnených delegátov a 72,86 % oprávnených mandátov. 
 
Predsedajúci 40. konferencie p. Králik konštatoval, že na začiatku 40. konferencie je prítomná 
nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s nadpolovičným počtom oprávnených mandátov a 40. 
konferencia STÚ je uznášaniaschopná. 
 
 
Pred rokovaním o bode 3 sa zvýšil počet delegátov a mandátov na 40. konferencii STÚ – prítomných 
bolo 28 delegátov (77,78%) s počtom mandátov 55 (78,57%). 
 

Bod 3 -  Voľba Mandátovej komisie 
 

Predsedajúci 40. konferencie p. Králik predložil delegátom na schválenie návrh VV STÚ na  zloženie 
Mandátovej komisie STÚ na 40. konferencii STÚ v zložení: 
Mandátová komisia: Jana Búzeková (predsedníčka) – Ondrej Obst, Gregor Fotul (členovia). 
 

Pred hlasovaní o zložení Mandátovej komisie sa prezentovalo 28 delegátov s počtom mandátov 55. 
Za návrh: 28 delegátov s 55 mandátmi, proti: 0, zdržali sa: 0.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Mandátová komisia bola zvolená jednomyseľne a bude 
počas 40. konferencie STÚ pracovať v zložení: Jana Búzeková (predsedníčka) – Ondrej Obst, Gregor 
Fotul (členovia). 
 
 
Pred rokovaním o bode 4 sa zvýšil počet delegátov a mandátov na 40. konferencii STÚ – prítomných 
bolo 29 delegátov (80,56 %) s počtom mandátov 57 (81,43%). 
 

Bod 4 -  Správa Mandátovej komisie  
 

Predsedníčka Mandátovej komisie Jana Búzeková informovala delegátov, že pred začiatkom 40. 
konferencie STÚ sa  prezentovalo prezentovalo 27 delegátov s počtom mandátov 51 z celkového počtu 
36 oprávnených delegátov a 70 mandátov, čo predstavuje účasť 75,0 % oprávnených delegátov a 72,86 



% oprávnených mandátov. Doplnila, že aktuálne počas rokovania je prítomných bolo 29 delegátov z 36 
(80,56 %) s počtom mandátov 57 zo 70 (81,43%). 
Skonštatovala, že 40. konferencia STÚ je v zmysle Stanov STÚ a zákona uznášaniaschopná. 
(PRÍLOHA). Správu predsedníčky Mandátovej komisie zobrali delegáti konferencie na vedomie. 

 
Bod 5 -  Schválenie programu 40. konferencie STÚ 
 

Program zaslaný vopred delegátom volebnej 40. konferencie STÚ: 
1. Otvorenie 
2. Oznámenie o počte prítomných delegátov a hlasov 
3. Voľba mandátovej komisie 
4. Správa mandátovej komisie 
5. Schválenie programu 40. konferencie STÚ 
6. Voľba skrutátorov 
7. Voľba návrhovej komisie 
8. Zmena Stanov STÚ – schválenie 
9. Zmena Súťažného poriadku STÚ – schválenie 
10. Zmena Volebného poriadku STÚ – schválenie 
11. Zmena Rokovacieho poriadku STÚ – schválenie 
12. Disciplinárny poriadok STÚ – schválenie 
13. Rozpočet STÚ na rok 2022 – schválenie 
14. Správa o hospodárení STÚ za rok 2021 – schválenie 
15. Správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za rok 2021 – schválenie 
16. Výročná správa kontrolóra STÚ za rok 2021 – schválenie 
17. Vylúčenie z členstva STÚ - schválenie 
18. Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2021 
19. Správa reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev za rok 2021 
20. Výročná správa STÚ za rok 2021 
21. Diskusia 
22. Správa návrhovej komisie (návrh Uznesenia) – schválenie 
23. Záver 
 
Predsedajúci konštatoval, že sekretariát STÚ nedostal pred začiatkom 40. konferencie iný návrh na 
doplnenie programu a preto dal hlasovať o návrhu zaslanom delegátom v predstihu. 
 
Počas hlasovania bolo prítomných 29 delegátov s počtom mandátov 57. 
Za schválenie predloženého návrhu programu: 29 delegátov a 57 mandátov, proti: 0, zdržali sa: 0.  
Predsedajúci konferencie následne konštatoval, že delegáti konferencie schválili Program 40. 
konferencie STÚ nasledovne: 
1. Otvorenie 
2. Oznámenie o počte prítomných delegátov a hlasov 
3. Voľba mandátovej komisie 
4. Správa mandátovej komisie 
5. Schválenie programu 40. konferencie STÚ 
6. Voľba skrutátorov 
7. Voľba návrhovej komisie 
8. Zmena Stanov STÚ – schválenie 
9. Zmena Súťažného poriadku STÚ – schválenie 
10. Zmena Volebného poriadku STÚ – schválenie 
11. Zmena Rokovacieho poriadku STÚ – schválenie 
12. Disciplinárny poriadok STÚ – schválenie 
13. Rozpočet STÚ na rok 2022 – schválenie 
14. Správa o hospodárení STÚ za rok 2021 – schválenie 
15. Správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za rok 2021 – schválenie 



16. Výročná správa kontrolóra STÚ za rok 2021 – schválenie 
17. Vylúčenie z členstva STÚ - schválenie 
18. Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2021 
19. Správa reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev za rok 2021 
20. Výročná správa STÚ za rok 2021 
21. Diskusia 
22. Správa návrhovej komisie (návrh Uznesenia) – schválenie 
23. Záver 

 
Bod 6 -  Voľba skrutátorov  
 

Predsedajúci 40. konferencie STÚ p. Králik predložil delegátom na schválenie návrh VV STÚ na 
skrutátorov na 40. konferencii STÚ v zložení: Ingrid Smetanová (hlavný skrutátor), Dag Ulehla, Roman 
Priesol (skrutátori). 
 
Pred hlasovaním o bod č. 6 bolo prítomných 29 delegátov s počtom mandátov 57. 
Za návrh: 29 delegátov s 57 mandátmi, proti: 0, zdržali sa: 0.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že skrutátormi 40. konferencie STÚ boli jednomyseľne zvolení: 
Ingrid Smetanová (hlavný skrutátor), Dag Ulehla, Roman Priesol (skrutátori). 

 
Bod 7 -  Voľba Návrhovej komisie 
 

Predsedajúci p. Králik predložil delegátom na schválenie návrh VV STÚ na zloženie Návrhovej komisie 
na 40. konferencii STÚ v zložení: Milan Celerin (predseda) – Jan Rudolphi, Miroslav Nemec (členovia). 
 

Pred hlasovaním o bode č. 7 sa prezentovalo 29 delegátov s počtom mandátov 57. 
Za návrh: 29 delegátov s počtom mandátov 57, proti: 0, zdržalo sa: 0.  
Predsedajúci 40. konferencie skonštatoval, že členmi Návrhovej komisie na 40. konferencii STÚ boli 
jednomyseľne zvolení: Milan Celerin (predseda) – Jan Rudolphi, Miroslav Nemec (členovia). 

 
 
Pred rokovaním o bode 8 sa zvýšil počet delegátov a mandátov na 40. konferencii STÚ – prítomných 
bolo 30 delegátov (83,33 %) s počtom mandátov 60 (85,71 %). 
 

Bod 8 -  Zmena Stanov STÚ – schválenie 
 

Predsedajúci p. Králik informoval delegátov, že dostali v predstihu návrh Zmeny Stanov STÚ (PRÍLOHA) 
a zdôraznil, že na schválenie tohto dokumentu je nevyhnutný súhlas kvalifikovanej väčšiny (2/3) 
delegátov, t.j. kvórum pre schválenie zmien Stanov STÚ je minimálne 24 delegátov s počtom 47 
mandátov. 
 
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 Simon Brunovský navrhol upraviť znenie bodu č. 2, písm. t) a u) tak, aby v definícii majstrovskej 
súťaže boli pomenované všetky preteky v Kalendári STÚ pre daný rok, nielen preteky zaradené do 
Slovenského pohára. 
 
Delegát Jan Rudolphi informoval, že klub ŠK Atóm Levice sa uchádzal o organizovanie Slovenského 
pohára v akvatlone, ale jeho dodatočná žiadosť bola zamietnutá. Na to zareagoval predsedajúci, že 
tento podnet nesúvisí s prerokovaným bodom č. 8 a navrhol delegátovi, aby svoju informáciu predložil 
v bode č. 21. Diskusia. 
 



Predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o pozmeňovacom návrhu do predloženého 
návrhu Stanov STÚ delegáta S. Brunovského. 
Pred hlasovaním o pozmeňovacom návrhu S. Brunovského sa prezentovalo 30 delegátov s počtom 
mandátov 60. 
Za návrh S. Brunovského: 23 delegátov so 47 mandátmi, proti: 2 delegáti s 2 mandátmi, zdržali sa: 5 
delegáti s 11 mandátmi.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, pozmeňovací návrh delegáta S. Brunovského nebol schválený. 
 
Následne predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o návrhu  Stanov STÚ, tak ako boli 
oprávneným delegátom zaslané v predstihu. 
 
Pred hlasovaním o zmene Stanov STÚ (zaslaných delegátom vopred) sa prezentovalo 30 delegátov 
s počtom mandátov 60. 
Za schválenie zmien Stanov STÚ: 25 delegátov so 46 mandátmi, proti: 0 delegátov, zdržali sa: 5 
delegáti so 14 mandátmi.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, návrh zmien Stanov STÚ nebol schválený. 

 
Bod 9 - Zmena Súťažného poriadku STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci 40. konferencie p. Králik informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred konferenciou 
dostali oprávnení delegáti návrhy Zmien Súťažného poriadku STÚ (PRÍLOHA). Skonštatoval, že na 
schválenie tohto dokumentu je nevyhnutný súhlas kvalifikovanej väčšiny (2/3) delegátov, t.j. kvórum 
pre schválenie zmien Súťažného poriadku je minimálne 24 delegátov s počtom 47 mandátov. 
Následne vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, pripomienky, 
alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Delegát Gregor Fotul predložil tri návrhy na úpravu Súťažného poriadku STÚ: 
„A“) návrh na oddelenie bodovania chlapcov a dievčat v žiackych kategóriách Slovenského pohára. 
„B“) návrh na zosúladenie počty bodovaných súťaží žiakov v navrhovanom čl. 18. 
„C“) návrh na zmenu čl. 2, bod 3, aby na Majstrovstvách Slovenska v triatlone zmiešaných štafiet 
(klubových) nemohol štartovať cudzí štátny príslušník. 
 
Delegát Ján Roziak navrhol zrušiť bodovanie v Slovenskom pohári nádejí celkovo, nielen kategóriu „C“.  
Delegát Jan Rudolphi v reakcii na návrh J. Roziaka zareagoval, aby sa tým pádom zrušil celkovo 
Slovenský pohár. V diskusii k návrhu J. Roziaka predsedajúci konferencie p. Králik navrhol, aby delegát 
J. Roziak prostredníctvom Výkonného výboru STÚ inicioval zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by sa 
komplexne zaoberala bodovaním Slovenského pohára nádejí A, B a C a výstup pracovnej skupiny by 
bol predložený delegátom konferencie pred súťažným ročníkom 2023. Delegát STÚ p. Roziak s týmto 
návrhom súhlasil. Následne svoj návrh na zrušenie bodovania Slovenského pohára stiahol delegát J. 
Rudolphi. 
 
Predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o pozmeňovacom návrhu „A“ delegáta G. 
Fotula o oddelení bodovania Slovenského pohára chlapcov a dievčat v žiackych kategóriách. 
Pred hlasovaním o pozmeňovacom návrhu „A“ G. Fotula sa prezentovalo 30 delegátov s počtom 
mandátov 60. 
Za návrh „A“ G. Fotula: 20 delegátov so 42 mandátmi, proti: 0 delegátov, zdržali sa: 9 delegáti s 15 
mandátmi. Jeden delegát nehlasoval.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, pozmeňovací návrh „A“ delegáta G. Fotula nebol schválený. 
 
Predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o pozmeňovacom návrhu „B“ delegáta G. 
Fotula o zosúladení počtu bodovaných súťaží žiakov v čl. 18. 
Pred hlasovaním o pozmeňovacom návrhu „B“ G. Fotula sa prezentovalo 30 delegátov s počtom 
mandátov 60. 
Za návrh „B“ G. Fotula: 30 delegátov so 60 mandátmi, proti: 0 delegátov, zdržalo sa: 0 delegátov.  



Predsedajúci konferencie konštatoval, pozmeňovací návrh „B“ delegáta G. Fotula bol schválený. 
 
Predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o pozmeňovacom návrhu „C“ delegáta G. 
Fotula o vylúčení účasti zahraničných športovcov zo súťaže štafiet v rámci M-SR v triatlone miešaných 
štafiet. 
Pred hlasovaním o pozmeňovacom návrhu „C“ G. Fotula sa prezentovalo 30 delegátov s počtom 
mandátov 60. 
Za návrh „C“ G. Fotula: 4 delegáti s 8 mandátmi, proti: 10 delegátov s 21 mandátmi, zdržalo sa: 16 
delegátov s 31 mandátmi.   
Predsedajúci konferencie konštatoval, pozmeňovací návrh „C“ delegáta G. Fotula nebol schválený. 
 
Následne predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o návrhu zmien Súťažného poriadku 
STÚ, tak ako boli oprávneným delegátom zaslané v predstihu. 
 
Pred hlasovaním o bode č. 9 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie zmien Súťažného poriadku STÚ: 30 delegátov so 60 mandátmi, proti: 0 delegátov, 
zdržalo sa: 0 delegátov.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, návrh zmien Súťažného poriadku STÚ bol schválený. 

 
Bod 10 - Zmena Volebného poriadku STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci 40. konferencie p. Králik informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred konferenciou 
dostali oprávnení delegáti návrhy Zmien Volebného poriadku STÚ (PRÍLOHA). Skonštatoval, že na 
schválenie tohto dokumentu je nevyhnutný súhlas nadpolovičnej väčšiny (1/2) prítomných delegátov, 
t.j. kvórum pre schválenie zmien Volebného poriadku je minimálne 16 delegátov s počtom 31 
mandátov. Následne vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, 
pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Žiadny z prítomných delegátov nepredložil v prerokovávanému bodu nové návrhy a pripomienky a tak 
predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o návrhu zmien Volebného poriadku STÚ, tak 
ako boli oprávneným delegátom zaslané v predstihu. 
 
Pred hlasovaním o bode č. 10 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie zmien Volebného poriadku STÚ: 30 delegátov so 60 mandátmi, proti: 0 delegátov, 
zdržalo sa: 0 delegátov.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, návrh zmien Volebného poriadku STÚ bol schválený. 

 
Bod 11 - Zmena Rokovacieho poriadku STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci 40. konferencie p. Králik informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred konferenciou 
dostali oprávnení delegáti návrhy Rokovacieho poriadku STÚ (PRÍLOHA). Skonštatoval, že na 
schválenie tohto dokumentu je nevyhnutný súhlas nadpolovičnej väčšiny (1/2) prítomných delegátov, 
t.j. kvórum pre schválenie zmien Volebného poriadku je minimálne 16 delegátov s počtom 31 
mandátov. Následne vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu pozmeňovacie 
návrhy, alebo pripomienky, aby ich predložili. 
 
Žiadny z prítomných delegátov nepredložil v prerokovávanému bodu nové návrhy a pripomienky a tak 
predsedajúci konferencie p. Králik vyzval delegátov, aby hlasovali o návrhu zmien Rokovacieho 
poriadku STÚ, tak ako boli oprávneným delegátom zaslané v predstihu. 
 
Pred hlasovaním o bode č. 11 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie zmien Volebného poriadku STÚ: 30 delegátov so 60 mandátmi, proti: 0 delegátov, 
zdržalo sa: 0 delegátov.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, návrh zmien Rokovacieho poriadku STÚ bol schválený. 



 

Bod 12 – Disciplinárny poriadok STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci 40. konferencie p. Králik informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred konferenciou 
dostali oprávnení delegáti návrhy Disciplinárneho poriadku STÚ (PRÍLOHA). Skonštatoval, že na 
schválenie tohto dokumentu je nevyhnutný súhlas nadpolovičnej väčšiny (1/2) prítomných delegátov, 
t.j. kvórum pre schválenie zmien Volebného poriadku je minimálne 16 delegátov s počtom 31 
mandátov. Následne vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu pozmeňovacie 
návrhy, alebo pripomienky, aby ich predložili. 
 
Delegát konferencie p. Denis Barna sa opýtal členov VV STÚ, kto návrh Disciplinárneho poriadku STÚ 
pripravoval. Reagoval prezident STÚ p. Jozef Jurášek, že návrh dokumentu pripravil on a to z dôvodu, 
že pôvodne platný disciplinárny poriadok únie je výrazne zastaralý. Ďalej povedal, že pri tvorbe 
Disciplinárneho poriadku STÚ sa inšpiroval aktuálne platnými podobnými predpismi iných národných 
športových zväzov SR. 
 
Následne predsedajúci konferencie p. Králik vyzval delegátov, aby hlasovali o Disciplinárnom poriadku 
STÚ, tak ako bol oprávneným delegátom zaslaný v predstihu. 
 
Pred hlasovaním o bode č. 12 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie Disciplinárneho poriadku STÚ: 27 delegátov s 51 mandátmi, proti: 0 delegátov, zdržali 
sa: 3 delegáti s 9 mandátmi.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, predložený návrh Disciplinárneho poriadku STÚ bol schválený. 

 
Bod 13 - Rozpočet STÚ 2022 - schválenie 
 

Predsedajúci konferencie p. Králik informoval delegátov, že v stanovenej lehote pred konaním 
konferencie bol oprávneným delegátom zaslaný návrh rozpočtu STÚ na rok 2022. Informoval 
prítomných delegátov, že oproti pôvodne zaslanému návrhu prišlo k doplneniu návrhu rozpočtu 
o účelové položky za TOP tím 2022, nakoľko až po odoslaní podkladov delegátom zaslalo Ministerstvo 
školstva vedy, výskumu a športu SR STÚ návrh dodatku zmluvy k financovaniu Top tímu 2022 do 
ktorého bola zaradená Margaréta Vráblová (účelová podpora 15 000 €) a juniorská reprezentácia 
v triatlone (účelový podpora 7 500 €) a súčasne prezentoval prítomným doplnený návrh rozpočtu STÚ 
na rok 2022 na premietacom zariadení (PRÍLOHA). Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú 
k prerokovanému bodu návrhy, alebo pripomienky, aby ich predložili. 
 
Delegát konferencie p. Jan Rudolphi sa opýtal, čo znamenajú kapitálové výdavky v rozpočte vo výške 
10 000 €. Predsedajúci ozrejmil, že je to čiastka na nákup dvoch cestných bicyklov pre reprezentantky 
Romanu Gajdošovú a Zuzanu Michaličkovú, ktoré o zakúpenie žiadali už v roku 2021. 
 
Delegát konferencie p. Denis Barna povedal, že v rozpočte vidí zvýšenie nákladov na nájom z dôvodu 
nových priestorov sekretariátu a dal podnet na posilnenie marketingu STÚ.  
 
Delegát konferencie p. Miroslav Nemec sa opýtal, či školenie trénerov musí byť len na FTVŠ 
v Bratislave, alebo to môže robiť aj UMB B. Bystrica, kde na to majú personálne zabezpečenie. 
Prezident STÚ p. Jurášek reagoval, že školenie trénerov môže byť aj na UBM B. Bystrica. 
 
Následne predsedajúci konferencie p. Králik vyzval delegátov, aby hlasovali o Rozpočte STÚ pre rok 
2022 vrátane doplnenej účelovej položky o podpore Top tímu 2022. 
 
Pred hlasovaním o Rozpočte STÚ 2022 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie Rozpočtu STÚ na rok 2022: 27 delegátov s 52 mandátmi, proti: 0 delegátov, zdržali sa: 
3 delegáti s 8 mandátmi.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Rozpočet STÚ na rok 2022 bol schválený. 



 
Pred rokovaním o bode 14 bola krátka hygienická prestávka a následne sa zmenil počet delegátov 
a mandátov na 40. konferencii STÚ. Skrutátori preverili uznášaniaschopnosť a predsedajúcemu 
nahlásili počet prítomných delegátov: prítomných bolo 29 delegátov (80,56 %) s počtom mandátov 59 
(84,28 %). Konferencia bola uznášaniaschopná. 

 
Bod 14 -  Správa o hospodárení STÚ 2021 - schválenie 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik informoval prítomných delegátov, že podklady k bodu č. 14 boli 
oprávneným delegátom zaslané v stanovenom termíne pred rokovaním konferencie (PRÍLOHA). 
Poznamenal, že Správa o hospodárení STÚ 2021 je stručná preto, lebo je kompletne súčasťou Výročnej 
správy STÚ a každý mesiac je na webovom sídle STÚ v zmysle zákona zverejňované priebežné  čerpanie 
finančných prostriedkov. 
 
Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy alebo pripomienky, aby ich 
predložili. 
Žiadny z prítomných delegátov nepredložil v prerokovávanému bodu nové návrhy a pripomienky a tak 
predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o Správe o hospodárení STÚ 2021, tak ako 
bola oprávneným delegátom zaslaná v predstihu. 
 
Pred hlasovaním o bode č. 14 sa prezentovalo 29 delegátov s počtom mandátov 59. 
Za schválenie Správy o hospodárení STÚ 2021: 26 delegátov s 50 mandátmi, proti: 0 delegátov, 
zdržali sa: 3 delegáti s 9 mandátmi.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Správa o hospodárení STÚ 2021 bola schválená. 

 
 
Pred rokovaním o bode 15 sa zmenil počet delegátov a mandátov na 40. konferencii STÚ. Skrutátori 
preverili uznášaniaschopnosť a predsedajúcemu nahlásili počet prítomných delegátov: prítomných 
bolo 30 delegátov (83,33 %) s počtom mandátov 60 (85,71 %). 
 

Bod 15 -  Správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za rok 2021 – 
schválenie  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval prítomných delegátov, že v predstihu dostali písomný podklad 
k bodu č. 15 (PRÍLOHA). 
 
Následne predsedajúci vyzval prítomných delegátov, či majú k zaslanej správe pripomienky. Nikto 
z prítomných delegátov nemal pripomienky ku prerokovávanému bodu programu. 
 
Pred hlasovaním o bode č. 15 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie Správy o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za rok 2021: 28 delegátov s 55 
mandátmi, proti: 0 delegátov, zdržali sa: 2 delegáti s 5 mandátmi.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za rok 
2021 bola schválená. 

 
Bod 16 - Výročná správa kontrolóra STÚ - schválenie 
 

Predsedajúci 40. konferencie STÚ p. Králik informoval prítomných delegátov, že podklady k bodu č 16. 
boli zaslané oprávneným delegátom pred rokovaním konferencie v predstihu (PRÍLOHA). Vyzval 
prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy a pripomienky, aby ich predložili. 
 
Žiadny z prítomných delegátov nepredložil v prerokovávanému bodu nové návrhy a pripomienky a tak 
predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o Výročnej správe kontrolóra STÚ. 



 
Pred hlasovaním o bode č. 16 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie Výročnej správy kontrolóra STÚ: 28 delegátov s 55 mandátmi, proti: 0 delegátov, 
zdržali sa: 2 delegáti s 5 mandátmi.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Výročná správa kontrolóra STÚ bola schválená. 

 
Bod 17 - 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 
2021 bolo pozastavené členstvo v únii (PRÍLOHA). 
 
Predsedajúci následne vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, 
pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
Žiadny z prítomných delegátov nepredložil v prerokovávanému bodu nové návrhy a pripomienky a tak 
predsedajúci konferencie vyzval delegátov, aby hlasovali o návrhu na Vylúčenie z členstva v STÚ. 
 
Pred hlasovaním o bode č. 17 sa prezentovalo 30 delegátov s počtom mandátov 60. 
Za schválenie návrhu na Vylúčenie z členstva v STÚ: 30 delegátov so 60 mandátmi, proti: 0 delegátov, 
zdržalo sa: 0 delegátov.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že návrh na Vylúčenie z členstva v STÚ bol schválený. 

 
Bod 18  - Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2021 
 

Predsedajúci 40. konferencie STÚ p. Králik informoval prítomných delegátov, že v stanovenej lehote 
pred konferenciou dostali Správu predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2021 (PRÍLOHA). 
Vyzval prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, alebo pripomienky, aby ich 
predložili. 
  
Keďže ku správe neboli vznesené návrhy a pripomienky, predsedajúci 40. konferencie STÚ p. Králik 
skonštatoval, že delegáti Správu predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2021 prerokovali. 

 
Bod 19  - Správa reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných 
družstiev za rok 2021 
 

Predsedajúci 40. konferencie STÚ p. Králik informoval prítomných delegátov, že v stanovenej lehote 
pred konferenciou dostali Správy od všetkých reprezentačných koordinátorov (PRÍLOHY). Vyzval 
prítomných, aby v prípade ak majú k prerokovanému bodu návrhy, alebo pripomienky, aby ich 
predložili. 
 
Delegát Jan Rudolphi poznamenal, že kritériá pre juniorskú reprezentáciu by mali byť motivačné a aby 
sme to aj finančne „utiahli“. 
 
Následne predsedajúci 40. konferencie STÚ p. Králik skonštatoval, že delegáti konferencie Správy 
reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev za rok 2021 prerokovali. 

 
Bod 20 - Výročná správa STÚ za rok 2021 
 

Predsedajúci Konferencie p. Králik prítomných delegátov informoval, že v stanovenej lehote pred 
Konferenciou dostali oprávnení delegáti vypracovanú Výročnú správu STÚ za rok 2021 (PRÍLOHA). 
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 č. 20 návrhy, pripomienky, alebo 
pozmeňovacie návrhy, aby ich predložili. 
 
Ku predloženej Výročnej správe STÚ za rok 2021 neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky a tak 
predsedajúci 40. konferencie STÚ p. Králik skonštatoval, že delegáti konferencie Výročnú správu STÚ 
za rok 2021 prerokovali. 

 
Bod 21 -  Diskusia  
 

Predsedajúci konferencie p. Králik informoval prítomných delegátov, že počas prezentácie na 40. 
konferenciu STÚ dostali lístok na písomné prihlásenie sa do diskusie. Pripomenul, že od začiatku 
rokovania dostal podnety do diskusie od delegátov Gregora Fotula, Jana Rudolphiho a Igora Bulíka 
a vyzval delegátov, aby v prípade, ak majú záujem o vystúpenie v diskusii, aby sa ešte písomne 
prihlásili.  
 
1.) Delegát Gregor Fotul prezentoval tému o finančných odmenách na pretekoch – odporučil, aby 
organizátori pretekov mali rovnaké finančné odmeny pre mužov i ženy. Pripustil, že účasť v ženských 
kategóriách je nižšia ako u mužov, ale výkonnosť žien je porovnateľná. Navrhol, aby tí, organizátori, 
ktorí diferencujú finančné odmeny pre mužov a ženy, uvažovali o zosúladení do budúcna. 
 
2.) Delegát Jan Rudolphi informoval, že klubu ŠK Atóm Levice nebolo povolené zaradenie podujatia 
Levický akvatlon do Slovenského pohára. Predsedajúci konferencie p. Králik vysvetlil, že na základe 
rozhodnutia najvyššieho orgánu únie – konferencie - je Výkonný výbor STÚ povinný do 30. novembra 
bežného roka schváliť program Slovenského pohára na základe žiadostí, ktoré zasielajú organizátori po 
výzve na sekretariát do 31. októbra roka predchádzajúceho roku konania Slovenského pohára. ŠK Atóm 
Levice poslal dodatočne žiadosť o zaradenie podujatia do Slovenského pohára až v januári 2022, kedy 
už bol Slovenský pohár schválený a zverejnený. Výkonný výbor STÚ mal v tomto prípade len možnosť 
zaradiť podujatie do Kalendára pretekov na rok 2022, ale bez bodovania do Slovenského pohára. To 
VV STÚ aj urobil, no podujatie sa organizátor rozhodol nezorganizovať. 
 
3.) Delegát J. Rudolphi sa opýtal, že Komisia rozhodcov pracuje a zverejňuje nominácie rozhodcov na 
podujatia, že prečo sa dejú zmeny v delegáciách po ich zverejnení. Odporučil, aby VV STÚ nevstupoval 
do rozhodnutia Komisie rozhodcov STÚ. Na to zareagoval prezident STÚ a povedal, že určité zmeny 
boli urobené z ekonomických dôvodov, ako aj z dôvodov záujmu, resp. nezáujmu delegovaných 
rozhodcov. 
 
4.) Delegát Igor Bulík sa opýtal na možnosť zorganizovania školenia trénerov, pričom navrhol, aby STÚ 
doriešila školenie trénerov nielen na Vysokej škole (stupne 4.a 5.), ale aj nižšie stupne. Delegát Gregor 
Fotul podporil návrh I. Bulíka a povedal, že je podnet z hnutia na vzdelávanie trénerov triatlonu. 
Prezident STÚ p. Jurášek odpovedal, že STÚ sa vzdelávaním trénerov bude zaoberať, ale k tomu sú 
potrební aj pedagógovia s adekvátnym vzdelaním. Delegát Marián Horinek povedal, že ich klub sa 
zúčastnil školenia v českom Nymburku, kde bolo školenie na vysokej úrovni. 
Delegáti konferencie sa v tomto bode uzniesli a zaviazali Výkonný výbor STÚ, aby do 15. 4. 2022 
preveril záujem potenciálnych záujemcov o školenie trénerov prostredníctvom webového sídla STÚ. 
Následne, aby na špeciálnu časť vzdelávania boli oslovené FTVŠ Bratislava a UMB B. Bystrica. 
 
5.) Delegát Miroslav Nemec navrhol, aby pri Trénerskej komisii fungovala aj metodická časť. 
 
6.) Delegáti Igor Bulík a Jan Rudolphi upozornili na kolíziu termínov majstrovských súťaží presunutím 
M-SR v Žiline na iný termín. Prezident STÚ na to reagoval, že organizátori v Žiline boli nútení posunúť 
termín domáceho šampionátu z dôvodu, že len prednedávnom (dávno po schválení termínu M-SR) boli 
Slovensku udelené práva organizovať Majstrovstvá sveta v dlhom triatlone a Majstrovstvá sveta 
v akvatlone, ktorá sa uskutočnia práve v čase pôvodného termínu M-SR v krátkom triatlone v Žiline. 
Organizátori najvýznamnejších domácich pretekov v Žiline mali jedinú možnosť posunúť termín na 



koniec augusta, ktorý však kolidoval s pretekmi v Novej Bani a Piešťanoch, pričom túto informáciu 
prezident komunikoval s dotknutými organizátormi, ale do konania konferencie ešte nemal ich 
vyjadrenie k vzniknutej situácii.  

 
 
Pred rokovaním o bode 22 sa zmenil počet delegátov a mandátov na 40. konferencii STÚ. Skrutátori 
preverili uznášaniaschopnosť a predsedajúcemu nahlásili počet prítomných delegátov: prítomných 
bolo 28 delegátov (77,78 %) s počtom mandátov 56 (80,0 %). Konferencia bola uznášaniaschopná. 
 

Bod 22 -  Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia 
 

Predseda Návrhovej komisie p. Milan Celerin predložil delegátom návrh Uznesenia zo 40. konferencie 
STÚ (PRÍLOHA).  
 

Pred hlasovaním o bode č. 22 sa prezentovalo 28 delegátov s počtom mandátov 56. 
Za schválenie návrhu zápisu predsedu Návrhovej komisie – návrh Uznesenia: 28 delegátov s 56 
mandátmi, proti: 0 delegátov, zdržalo sa: 0 delegátov.  
Predsedajúci konferencie konštatoval, že Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia 
zo 40. konferencie STÚ bol schválený. 

 
Bod 23 -  Záver  
 

Prezident STÚ p. Jozef Jurášek poďakoval všetkým prítomným delegátom za účasť na rokovaní 40. 
konferencie STÚ. Informoval delegátov, že vzhľadom k tomu, že neboli schválené Stanovy STÚ, ktorých 
úprava bola vyvolaná podnetom hlavnej kontrolórky športu, tak dá podnet na Výkonný výbor STÚ, aby 
o úpravách zmien Stanov STÚ, vrátane pozmeňovacieho návrhu zo 40. konferencie STÚ, hlasovali 
delegáti konferencie formou per rollam. 
 
Zapísal:  
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ):   __________________________  


