
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 6 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 29. 07. 2022 
 

 

Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) 
Elena Stanková (členka VV za oblasť rozhodcov) – prítomná online cez aplikáciu Microsoft Teams 
Peter Králik (člen VV za oblasť ekonomickú a marketing)  
Tomáš Jurkovič (člen VV za oblasť trénerskú)  
Daniel Kraviansky (člen VV za oblasť športovcov) 
Ján Kavec (člen VV za oblasť organizátorov)  
 

Neprítomný: - 
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ)  
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
Jana Škanderová (medzinárodný sekretár STÚ) 
Jana Búzeková (organizačno-technický pracovník STÚ) - vopred ospravedlnená 
Michal Varga (reprezentačný koordinátor v triatlone)  
Zuzana Hantabal (zástupca spoločnosti UniLabs Slovensko) 
 

Prezident STÚ p. Jurášek privítal členov Výkonného výboru STÚ, prizvaných hostí a následne 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: 7 (vrátane jedného člena online) 
Neprítomný: 0 
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 

Program (zaslaný členom VV v predstihu): 
 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Spolupráca s x-bionic sphere Jurášek, Škanderová, Dobiaš 
4. Príprava TriGala 2022 členovia VV 
5. Rôzne členovia VV 

 

Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 6 nasledovne: 
 

Program: 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Spolupráca s x-bionic sphere Jurášek, Škanderová, Dobiaš 
4. Príprava TriGala 2022 členovia VV 
5. Rôzne členovia VV 

 

Zo 7 prítomných členov VV STÚ hlasovali za predložený program: Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ č. 6 bol schválený. 



Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 2 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
 

a) splnené úlohy:  
5/2022/5 a - zabezpečenie úhrad nákladov na reprezentačný výjazd na EPJ v Caorle a MEJ v Olsztyne (Dobiaš, 
31. 04. 2022) 
5/2022/5 b  - zabezpečenie úhrad nákladov na ME v superšprint triatlone v Olsztyne (Dobiaš, 31. 05. 2022) 
5/2022/5 c - zabezpečenie úhrad nákladov na ME v multišporte v rumunskom Targu Mures (Dobiaš, 31. 05. 
2022) 
5/2022/5 d - zabezpečenie v súčinnosti s Antidopingovou agentúrou SR vzdelávania reprezentantov v oblasti 
boja proti dopingu (Búzeková, Škanderová, 30. 06. 2022) 
5/2022/6 a - pripraviť podklady  pre delegátov 41. konferencie v zmysle Stanov STÚ a do 31. 07. 2022 zvolať 
41. konferenciu STÚ per rollam (Jurášek, Dobiaš, 31. 07. 2022) 
5/2022/7 a - zabezpečiť pozastavenie členstva klubom (113 – motigo, 122 – Born2Sport, 203 – ŠK Košariská,  
306 – Klub Zimného triatlonu Donovaly, 320 – New-wave multisport Banská Bystrica, 333 – TT Vavrečka, 341 
– Triatlon Ružomberok) v informačnom systéme STÚ v zmysle čl. 2.2  reg. poriadku STÚ (Dobiaš, 09. 05. 2022) 
5/2022/7 b - zabezpečenie úhrad nákladov na sústredenie mládeže v Senci (Jurášek, Dobiaš, 25. 05. 2022) 
5/2022/7 c - zverejnenie aktualizovaného Rozpisu súťaží STÚ 2022 na webovom sídle STÚ (Jurášek, Dobiaš, 
31. 05. 2022) 
5/2022/7 d - preplatenie skutočných nákladov Ondreja Kuba na výjazd na MS 2022 v strednom duatlone za 
zisk titulu majstra sveta (Jurášek, Dobiaš, 15. 05. 2022) 
5/2022/7 f - zastrešenie účasťou webinár Grantové príležitosti pre krajiny V4 (Búzeková, Škanderová, 30. 06. 
2022) 
 
b) nesplnené úlohy: žiadna 
 
c) trvajúce úlohy:  
3/2022/7a - VV STÚ ukladá predsedovi Komisie organizátorov STÚ a sekretariátu prepracovať smernicu STÚ 
Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov od sezóny 2023 a predložiť na schválenie členom 
VV STÚ (Kavec, Dobiaš, 31. 10. 2022) 
3/2022/9 e - schválenie návrhu na zvýšenie paušálnej náhrady cestovných výdavkov pri použití súkromného 
motorového vozidla z 0,15 €/km na 0,20 €/km a  vyplácanie paušálnych náhrad cestovných výdavkov pri 
použití súkromného motorového vo výške 0,20 €/km od 15.02.2022 (sekretariát STÚ, trvalo) 
4/2022/4 b - v lehote stanovenej ET podať oficiálnu kandidatúru Slovenska na organizovanie jarného 
prezidentského kongresu ET v roku 2023, alebo 2024 (Jurášek, Škanderová, 31. 12. 2022) 
5/2022/7 d - používanie názvu Slovenský triatlon (anglicky Slovak Triathlon) v komunikácii s partnermi 
a organizáciami, v zmysle uznesenia VV STÚ 2021/02/94 (sekretariát STÚ a členovia STÚ, trvalo) 

 
Bod 3 – Spolupráca s x-bionic sphere 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že v súvislosti v kandidatúrou Slovenska na 
organizovanie tzv. „Prezidentského kongresu“ European Triathlon (ET) na jar 2023 sa uskutočnilo rokovanie 
so zástupcami x-bionic sphere v Šamoríne, kde by sa rokovanie delegátov triatlonových federácií z Európy 
uskutočnilo. Rozhodnutie exekutívy ET o mieste a termíne konania Prezidentského kongresu v roku 2023 sa 
očakáva na jeseň 2022.  
Medzinárodná sekretárka STÚ p. Škanderová informovala, že  v rámci stretnutia v rezorte x-bionic sphere 
boli prezreté možné priestory pre organizovanie kongresu a taktiež všetky potrebné náležitosti súvisiace 
s množnou prípravou akcie. Ďalej informovala, že v rámci mediálnej spolupráce s rezortom STÚ spolupracuje 
s novovzniknutou platformou „3athlete“ (https://www.3athlete.sk/). Po stretnutí v Šamoríne sa ďalšie kolo 
rokovaní uskutočnilo na sekretariáte STÚ, kde zástupcovia X-bionix sphere predstavili možnú oblasť ďalšej 
spolupráce a propagácie triatlonu. Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ, že 
zástupcovia x-bionic sphere majú veľké skúsenosti v organizáciou „mamutích“ podujatí (s vyše tisíckou 
športovcov), ako napr. Challenge Championship, resp. Collins Cup a v roku 2023 by mali záujem 

https://www.3athlete.sk/


o organizáciou domáceho triatlonového šampionátu pod hlavičkou STÚ a v neďalekej budúcnosti taktiež 
záujem kandidovať na organizáciu niektorého z európskych, či svetových šampionátov pod hlavičkou World 
Triathlon. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta, generálneho sekretára a medzinárodnej sekretárky 
o rokovaniach a možnej spolupráci s x-bionic sphere. VV STÚ poveruje sekretariát STÚ ďalej rokovať 
s rezortom x-bionic sphere ohľadne možnej prípravy Prezidentského kongresu ET 2023 a ďalšej spolupráce 
pri propagácii triatlonu. 
 Z: Jurášek, Dobiaš, Škanderová T: 30. 09. 2022 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 4 – Príprava TriGala 2022 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že po osobnom stretnutí s majiteľom hotela Lev v Leviciach má STÚ 
potvrdený termín rezervácie hotela pre organizáciu slávnostného vyhlásenia Slovenských pohárov pod 
názvom Tri Gala 2022. Slávnostné vyhodnotenie Slovenských pohárov sa uskutoční v sobotu 29. októbra 2022 
v levickom hoteli Lev.  
Nakoľko v rokoch 2020 a 2021 sa z protipandemických dôvodov akcia Tri Gala neuskutočnila, v tomu roku  
budú slávnostne ocenení aj najlepší zimní triatlonisti za rok 2020 a najlepší v slovenských pohároch 2021. 
Z toho dôvodu sa členovia VV STÚ zaoberali logistickým zvládnutím akcie pri očakávanom náraste počtu 
oceňovaných. 
 
Členovia VV STÚ sa zhodli v názore, že po skončení sezóny by bolo vhodné zorganizovať stretnutie rozhodcov, 
trénerov a taktiež organizátorov podujatí a toto stretnutie by sa mohlo uskutočniť v predvečer Tri Gala. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie o mieste a termíne konania Tri Gala 2022. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/4 b:  
VV STÚ schvaľuje organizáciu pracovných stretnutí komisií  Trénerov, rozhodcov a organizátorov – tzv. 
„workshopov“ v predvečer Tri Gala a poveruje v súčinnosti so sekretariátom STÚ pripraviť workshop 28. 10. 
2022 v Leviaciach. 
 Z: Jurkovič, Stanková, Kavec, sekretariát STÚ T: 28. 10. 2022 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 5 – Rôzne  
 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš predložil členom VV STÚ návrh na obnovenie členstva v STÚ v zmysle čl. 
7.4. Registračného poriadku STÚ (zaplatenie ročného členského príspevku s pokutou) klubom:  
122 – Born2Sport 
333 – TT Vavrečka 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 a:  
V zmysle čl. 7.4. Registračného poriadku STÚ rozhodol Výkonný výbor STÚ na svojom zasadnutí 29. 07. 2022 
o obnovení členstva nasledovným klubom STÚ: 
122 – Born2Sport 
333 – TT Vavrečka 
VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zabezpečiť obnovenie členstva uvedeným klubom v informačnom 
systéme STÚ. 

Z: Dobiaš        T: 30. 07. 2022 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš a člen VV STÚ p. Králik informovali členov STÚ o podnetoch od členov únie, 
ktoré sa týkali bodovania Slovenského pohára v superšprint triatlone, nakoľko v rámci Slovenského pohára 
nie je jednotný systém štruktúry pretekov a bodovanie superšprint triatlonu nereflektuje na finálové výsledky 



(v súčasnosti sa boduje podľa výsledkov eliminačného kola, neosvedčil sa záujem VV STÚ o súťaženie aj 
v eliminačných kolách). Preto od niektorých členov hnutia vzišla požiadavka na úpravu bodovania formátu 
pretekov superšprint na fixné body, podobne ako to je pri súťaži štafiet.  
Členovia VV STÚ sa v diskusii jednomyseľne zhodli, že spravodlivejšie bodovanie Slovenských pohárov v  
superšprint triatlone bude podľa fixných bodov, rovnako to je v rámci World Triathlon. Prezident STÚ p. 
Jurášek podotkol, že zmena bodovania je možná len zmenou Súťažného poriadku STÚ a Pravidiel triatlonu, 
čo prináleží len delegátom najvyššieho orgánu únie – Konferencie. Zároveň podotkol, že sa plne stotožňuje s 
touto aktivitou, pričom doterajší systém bodovania z eliminačných kôl vychádzal zo snahy VV STÚ o 
zabezpečenie súťaženia aj v týchto kolách, čo sa však neosvedčilo. Kombinovaný systém bodovania bude 
potrebné prerokovať s firmou Maind, ktorá spravuje informačný systém. Členovia VV STÚ pripravia návrh 
zmien Súťažného priadku STÚ a Pravidiel triatlonu v súvislosti s navrhovanou zmenou bodovania superšprint 
triatlonu 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 b:  
VV STÚ sa zaoberal možnosťou zmeny bodovania Slovenského pohára v superšprint triatlone na fixné body 
a rozhodol o príprave návrhu zmien Súťažného poriadku STÚ a Pravidiel triatlonu, ktoré budú následne 
predložené na schválenie delegátom najbližšie riadnej Konferencie STÚ. 
 Z: členovia VV STÚ       T: 30. 11. 2022 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Člen VV STÚ p. Jurkovič upozornil na nesúlad počtu započítaných pretekov do bodovania Slovenského pohára 
v akvatlone a duatlone v Rozpise súťaží STÚ 2022 a Súťažnom poriadku STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 c:  
VV STÚ urobil výklad Rozpisu súťaží STÚ 2022 a zosúladil ho so Súťažným poriadkom STÚ. VV STÚ súčasne 
ukladá  sekretariátu STÚ zverejniť aktualizované znenie Rozpisu súťaží 2022 na webovom sídle 
a zabezpečenie cestou firmy Maind úpravu v informačnom systéme STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš  T: 31. 08. 2022 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Člen VV STÚ a reprezentačný koordinátor v multišporte p. Tomáš Jurkovič informoval členov VV STÚ 
o plánovanom výjazde na ME v multišporte v španielskom Bilbau, ktoré sa uskutočnia v termíne 17. - 24. 9. 
2022. Predložil predbežný návrh nominácie – v kros duatlone: Lapinová, Košút (U23), v kros triatlone: 
Bičanová, Kraviansky, Drahovská, v akvatlone: Kuriačková, Rojtáš (U23), v dlhom triatlone: Kubo, Čorbová. 
Doplnil, že nominácia pre kros triatlon by sa ešte aktualizovala po M-SR v kros triatlone v Banskom Studenci. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 d:  
VV STÚ schvaľuje  reprezentačný výjazd na MS v multišporte v Španielsku (Bilbao) v termíne 17. – 24. 09. 
2022, vrátane predloženého menného zoznamu reprezentantov s tým, že nominácia ME v kros triatlone 
bude upresnená po M-SR. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu zabezpečiť finančné úhrady nákladov na 
výjazd. 
 Z: sekretariát STÚ  T: 16. 09. 2022 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prizvaný reprezentačný koordinátor v triatlone p. Michal Varga informoval členov VV STÚ o výsledkoch 
jednotlivých reprezentantov v doterajšom priebehu sezóny 2022 a čerpaní rozpočtu 2022 z kapitoly 
reprezentácia. Vzhľadom na priebeh olympijskej kvalifikácie pre Paríž 2024 pripomenul, že v druhom polroku 
2022 bude potrebné navýšenie zdrojov na reprezentačné výjazdy najmä pre I. Kuriačkovú, R. Gajdošovú a Z. 
Michaličkovú. Richard Varga nebude potrebovať navýšenie finančných zdrojov. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 e:  
VV STÚ berie na vedomie informácie reprezentačného koordinátora pre triatlon M. Vargu a potreby 
zabezpečenia reprezentačných výjazdov bude riešiť podľa finančných možností únie a schváleného rozpočtu 
STÚ pre rok 2022. 
 



Prizvaný reprezentačný koordinátor v triatlone M. Varga informoval členov VV STÚ, že cestou na rpeteky 
Svetového pohára v triatlone v španielskej Pontevedre sa reprezentantke Zuzane Michaličkovej stratil 
v rámci leteckej prepravy bicykel značky Canyon Ultimete CF SL 8 Disk Di2. Na letisku vo Viedni bol odovzdaný 
do prepravy, ale do cieľovej destinácie Viga už nedorazil a tak musel Zuzane požičať bicykel od miestneho 
klubu, aby mohla štartovať na pretekoch SP. Michal Varga ďalej informoval, že pomoc pri pátraní po 
stratenom bicykli ponúkla aj spoločnosť ETN Slovakia, cez ktorú boli zakúpené letenky, avšak letecká 
spoločnosť Iberia, ktorá let zabezpečovala má 30 dní na riešenie vzniknutej situácie. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 f:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o strate bicykla Z. Michaličkovej. VV STÚ poveruje prezidenta STÚ J. 
Juráška, reprezentačného koordinátora M. Vargu a sekretariát STÚ riešiť vzniknutú situáciu a po zisteniach 
a písomných stanoviskách leteckej spoločnosti a letiska Viedeň podniknúť ďalšie kroky k eliminácii finančnej 
straty pre STÚ vzniknutej stratou predmetného bicykla. 
 Z: Jurášek, Varga, sekretariát STÚ T: priebežne 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prizvaná zástupkyňa spoločnosti UniLabs Slovensko p. Zuzana Hantabal informovala členov VV STÚ 
o spoločnosti UniLabs a ponuke balíčkov vyšetrení, ktoré by STÚ mohla v ich spoločnosti využiť pre elitných 
športovcov. Medzinárodná sekretárka p. Škanderová dodala, že sú zástupkyňou UniLabs sa už uskutočnila aj 
stretnutie na pôde STÚ aj za prítomnosti reprezentačného koordinátora M. Vargu. Ten doplnil, že ponuka 
Unilabs by bola zaujímavá už v súčasnosti v súčasnosti najmä pri zranených športovcoch, kde by špeciálne 
vyšetrenie krvného obrazu mohlo odhaliť príčiny zranení. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 g:  
VV STÚ berie na vedomie informácie zástupkyne spoločnosti UniLabs Slovensko p. Z. Hantabal. 
 
V priebehu rokovania o bode č. 5 sa z účasti na ďalšom zasadnutí ospravedlnili viacerí členovia VV STÚ 
a preto predsedajúci p. Milan Celerin preveril uznášaniaschopnosť. Prítomní na ďalšom rokovaní VV STÚ boli  
štyria členovia VV STÚ a skonštatoval, že VV STÚ je uznášaniaschopný. 
 
Viceprezident STÚ p. Milan Celerin predložil návrh, aby v súvislosti s tragickým úmrtím M. Leskovského na 
pretekoch Slovenského pohára v triatlone v Rovinke boli výsledky pretekov anulované, t.j., aby sa do 
bodovania Slovenského pohára v triatlone 2022 nezapočítali body z ukončených pretekoch niektorých 
vekových kategórií v Rovinke. 
V hlasovaní boli traja členovia VV STÚ za zrušenie bodovania, jeden člen bol proti. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 h:  
VV STÚ na základe tragickej udalosti rozhodol nebodovať podujatie Triatlon Rovinka do Slovenského pohára 
2022. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zverejniť aktualizované znenie Rozpisu súťaží 2022 na 
webovom sídle a zabezpečenie cestou firmy Maind úpravu v informačnom systéme STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš  T: 31. 07. 2022 
Za: 3, proti: 1, zdržal sa: 0. 
 
Kontrolór V. Došek informoval o práci Kontrolnej komisie STÚ. KK STÚ  mala zasadnutie 18. 6. 2022, kde bola 
vykonaná kontrola dokumentov STÚ, najmä účtovné doklady STÚ do júna 2022. Následne 22.6. bol kontrolór 
na sekretariáte STÚ, kde generálneho sekretára informoval o zisteniach KK STÚ. Vyzval generálneho 
sekretára, aby na základe uznesenia VV STÚ prerozdelil kompetencie pracovníkom sekretariátu. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 6/2022/5 i:  
VV STÚ berie na vedomie informácie kontrolóra V. Došeka. 
 

 
Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  29. 10. 2022 v Leviciach. 

 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 



Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 


