
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 23 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 21. 11. 2020 v Hrabušiciach 

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

Ospravedlnený:  
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ) – prítomný online cez aplikáciu Microsoft Teams 
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal všetkých členov VV, 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. Aktualizovaný rozpočet STÚ na rok 2020 Jurášek, Králik, členovia VV 
4. Rozpis súťaží STÚ 2021 Jurášek, Dobiaš, členovia VV 
5. Reprezentační koordinátori – zmluvy členovia VV 
6. Triatlonista roka 2020 členovia VV 
7. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

Člen VV STÚ p. Fotul navrhol, aby bol do programu (pred bod Rôzne) zaradený bod Správa zo zasadnutia 
Komisie trénerov v Novej Bani. 
Kontrolór p. Došek upozornil, že v programe rokovania v bode Rôzne sú témy, o ktoré sú potrebné vyčleniť 
z bodu Rôzne a prideliť im samostatný bod rokovania samostatne, keďže sa o nich bude hlasovať. Preto 
navrhol doplniť program o dva samostatné body „Návrh na úpravu Stanov, Registračného a Prestupového 
poriadku STÚ“ a „Pravidlá STÚ“. 
 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 23 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 



2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Aktualizovaný rozpočet STÚ na rok 2020 Jurášek, Králik, členovia VV 
4. Rozpis súťaží STÚ 2021 Jurášek, Dobiaš, členovia VV 
5. Reprezentační koordinátori – zmluvy členovia VV 
6. Triatlonista roka 2020 členovia VV 
7. Správa zo zasadnutia Komisie trénerov STÚ Fotul 
8. Návrh na úpravu Stanov, Registračného  

a Prestupového poriadku STÚ Jurášek, členovia VV 
9. Pravidlá STÚ členovia VV 
10. Rôzne členovia VV 
 

Zo 6 prítomných členov VV STÚ hlasovali za zmenu programu: Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Upravený program zasadnutia VV STÚ č. 23 bol schválený. 
 
 

Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 20 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
22/2020/4 a: informovanie hlavnej kontrolórky športu MŠVVŠ SR o uznesení VV STÚ z prerokovania Správy 
o kontrolnej činnosti STÚ (Dobiaš, Jurášek, 20. 09. 2020) 
22/2020/5 b: zverejnenie informácie o stretnutí trénerov v Novej Bani na webovom sídle STÚ (Dobiaš, 
Jurášek, 23. 08. 2020) 
22/2020/6 a: zapracovanie podkladov pripravovanej Ekonomicko-finančnej smernice do už platných 
poriadkov a smerníc STÚ a tie dať následne na schválenie (Jurášek, Dobiaš, 31. 10. 2020) 
22/2020/6 b: zverejnenie smernice STÚ Podpora talentovanej mládeže na webovom sídle STÚ (Jurášek, 
Dobiaš, 18. 09. 2020) 
22/2020/6 c: zverejnenie Smernice STÚ o elektronickom hlasovaní na webovom sídle STÚ (Jurášek, Dobiaš, 
18. 09. 2020) 
22/2020/6 d: zverejnenie „Smernicu STÚ o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných 
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie určených reprezentantov a 
športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov STÚ pre aktuálny rok“  na webovom sídle STÚ 
(Jurášek, Dobiaš, 18. 09. 2020) 
22/2020/7 b: zverejnenie zmeny dejiska M-SR v duatlone žiackych kategórií na webovom sídle STÚ (Dobiaš, 
Jurášek , 24. 08. 2020) 
22/2020/7 c: zverejnenie Správy nezávislého audítora za rok 2019 na webovom sídle STÚ (Dobiaš, Jurášek, 
20. 09. 2020). 
 
b) nesplnené úlohy:  
 
c) trvajúce úlohy:  
8/2018/4 g - zabezpečenie cestou firmy Maind, resp. CBSoft sprehľadnenie webovej stránky STÚ a to najmä 
v sekcii Výsledky a Súťaže (Jurášek, Dobiaš, priebežne), 
10/2018/6 b - preposielanie hodnotiacich správ technických delegátov z podujatí organizovaných 
z poverenia STÚ členom VV STÚ (Jurášek, trvalo) 
15/2019/3 b – zabezpečovanie objednávania, rezervácie a úhrady výdavkov za ubytovanie a dopravu na 
reprezentačné výjazdy prostredníctvom sekretariátu STÚ v súčinnosti s členom VV STÚ p. Králikom 
(sekretariát STÚ, Králik, trvale) 
21/2020/9 b: vytlačenie aktuálneho znenia  Pravidiel STÚ v brožúrovom formáte a distribuovať na kluby STÚ 
(Jurášek, Dobiaš, 01. 08. 2020 – termín posunutý do 31. 12. 2020) 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval o podnete člena STÚ p. Pavuka, ktorý upozornil na nesúlad schválenia 
Smernice STÚ na podporu talentovanej mládeže (uznesenie č. 22/2020/6b) so Stanovami STÚ, keďže takýto 



dokument môže schváliť iba najvyšší orgán Únie. Navrhol preto, aby VV STÚ revokoval svoje rozhodnutie 
z 21. 8. 2020, zrušil uznesenie 22/2020/6b a vrátil smernicu do pôvodného stavu. 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/2 a: VV STÚ revokuje uznesenie č. 22/2020/6b a Smernicu STÚ Podpora 
talentovanej mládeže vracia do pôvodného stavu schváleného delegátmi Konferencie STÚ. VV STÚ súčasne 
ukladá zverejniť na webovom sídle STÚ pôvodne schválenú smernicu. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 30. 11. 2020  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Prezident STÚ  p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že úloha z uznesenia č. 22/2020/6a (ekonomicko-
finančná smernica STÚ) bola v zmysle čl. 40 Stanov STÚ zapracovaná do už existujúcich predpisov STÚ 
(Prestupový poriadok, Registračný poriadok...) a tie budú predložené na schválenie najvyššiemu orgánu 
Únie. 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/2 b: VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o zapracovaní  
podkladov ekonomicko-finančného charakteru do už existujúcich predpisov STÚ. 

 
Bod 3 – Aktualizovaný rozpočet STÚ na rok 2020  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že spoločne s členom VV STÚ p. Králikom a generálnym sekretárom STÚ 
spracovali návrh zmeny – aktualizácie rozpočtu Slovenskej triatlonovej únie na rok 2020 v zmysle zákona č. 
148/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (najmä § 101a, ods. 5 a 6). Pripomenul, že na stretnutí s hlavnou kontrolórkou 
športu p. Fisterovou vyšiel z jej strany podnet (hoci zákon to neprikazuje a mnohé zväzy to neurobia), aby po 
schválenej novele zákona o športe bol upravený rozpočet STÚ opätovne daný na schválenie najvyššiemu 
orgánu Únie. 
Člen VV STÚ p. Králik doplnil, že spracoval podklady pre hlasovanie Konferencie STÚ per rollam o upravenom 
a aktualizovanom rozpočte STÚ na rok 2020 po tom, ako bola zo strany ministerstva školstva zaslaná 
posledná splátka, keďže dovtedy zaznievali v športových kuloároch rôzne informácie aj o možnom krátení 
štátnej dotácie pre športové zväzy. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/3 a:  
VV STÚ schvaľuje predložený návrh aktualizovaného rozpočtu STÚ 2020 a ukladá prezidentovi STÚ predložiť 
na schválenie návrh rozpočtu STÚ 2020 (v termíne určenom Stanovami STÚ) delegátom XXXVI. Konferencie 
STÚ per rollam. 
 Z: Jurášek T: do 4. 12. 2020  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 4 – Rozpis súťaží STÚ 2021 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že do termínu 31. 10. 2020 prijímal sekretariát STÚ podklady od 
organizátorov podujatí so žiadosťami o zaradenie do Kalendára pretekov na rok 2021. Následne boli 
členovia VV STÚ elektronicky informovaní o záujem zo strany organizátorov jednotlivých podujatí. Prezident 
STÚ po spracovaní prihlášok pripravil návrh Rozpisu súťaží STÚ 2021, ktorý bol členom VV STÚ zaslaný 
v predstihu. Do Rozpisu súťaží STÚ 2021 pribudol nový článok, ktorý definuje, z ktorých pretekov bude STÚ 
započítavať aktívne štarty do výpočtov pre potreby ministerstva školstva. 
V následnej diskusii členovia VV STÚ hodnotili žiadosti o pridelenie domácich šampionátov pre rok 2021 
a taktiež pretekov, ktoré majú byť zaradené do Slovenského pohára 2021.  
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/4 a:  
VV STÚ po diskusii schvaľuje Rozpis súťaží STÚ 2021. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zverejniť 
schválený materiál na webovom sídle STÚ.  
 Z: Dobiaš, Jurášek T:  30. 11. 2020  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 



Bod 5 – Reprezentační koordinátori - zmluvy  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že na konci roka 2020 vypršia mandátne zmluvy 
reprezentačným koordinátorom Michalovi Vargovi (triatlon), Milanovi Slovákovi (multišport) a Jánovi 
Roziakovi (juniorská reprezentácia).  
Pre zachovanie kontinuity práce v prebiehajúcom olympijskom cykle Tokio 2020 prezident STÚ povedal, že 
jediné praktické východisko z danej situácie je predĺženie zmlúv do konca olympijského cyklu – t.j. do 30. 
septembra 2021. Navrhol VV STÚ, aby boli vyššie menovaným koordinátorom reprezentácie predĺžené 
kontrakty do konca olympijského cyklu Tokio 2020, t.j. do 30.09.2021. 
 
Členovia VV STÚ sa v diskusii zhodli v názore, že po volebnej konferencii na jar 2021 novozložený výkonný 
výbor bude môcť vypísať výberové konanie na nových reprezentačných koordinátorov/trénerov, ale 
dokončenie olympijského cyklu je potrebné zachovať kontinuitu v práci reprezentačných koordinátorov. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ a schvaľuje predĺženie kontraktov s reprezentačnými 
koordinátormi Michalom Vargom (pre triatlon elite a U23), Milanom Slovákom (pre multišport) a Jánom 
Roziakom (pre juniorské reprezentačné výbery v triatlone) do 30. 09. 2021. VV STÚ súčasne ukladá 
prezidentovi STÚ podpísať s menovanými koordinátormi zmluvy do konca roka 2020. 
 Z: Jurášek  T: 31. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 6 – Triatlonista roka 2020  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že v priebehu mesiaca október boli spracované podklady 
pre hlasovanie do ankety Triatlonista roka 2020 a tie boli následne začiatkom novembra spolu s hlasovacími 
lístkami zaslané na jednotlivé kluby a zástupcom médií. Termín na hlasovanie v ankete bol stanovený do 30. 
11. 2020. V súvislosti s protipandemickými opatreniami v SR a zákazom organizovania hromadných akcií 
navrhol prezident STÚ, aby sa slávnostné dekorovanie laureátov uskutočnilo v úvodných mesiacoch roka 
2021 po uvoľnení opatrení zakazujúcich organizovanie hromadných podujatí. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/6 a: 
VV STÚ prerokoval návrh prezidenta STÚ na neorganizovanie slávnostného vyhlásenia ankety Triatlonista 
roka 2020 v závere roka 2020 z dôvodu protipandemických opatrení a súhlasí so slávnostným dekorovaním 
laureátov podľa vývoja pandemickej situácie v úvode roka 2021 - po uvoľnení protipandemických opatrení. 
VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ po vyhodnotení hlasovania zverejniť výsledky ankety na webovom 
sídle STÚ. 
  Z: Jurášek, Dobiaš  T: 15. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

 
Bod 7 – Správa zo zasadnutia Komisie trénerov STÚ  
 

Člen VV STÚ za oblasť trénerskú p. Fotul informoval členov VV STÚ o záveroch zo zasadnutia Komisie trénerov 
STÚ v Novej Bani, pričom poznamenal, že písomnú správu zverejnil sekretariát STÚ na webovom sídle STÚ. 
Zo stretnutia vyplynuli závery, ktoré G. Fotul sformuloval do bodov: 
- možnosť organizovania majstrovstiev krajov 
- „zastropovanie“ výšky štartovného pre kategórie nádejí a žiakov 
- aby VV STÚ zaujal stanovisko k práci reprezentačných koordinátorov 
- vzdelávanie trénerov 
- úprava pravidiel v minimálnej dĺžke cyklistických okruh 
 
Prezident STÚ p. Jurášek povedal, že v minulosti bol v predpisoch strop pre štartovné žiakov a nádejí, ale 
práve na tlak organizátorov  bol „strop“ zrušený. Člen VV STÚ p. Králik povedal, že on je proti regulácii výšky 



štartovného. Kontrolór p. Došek sa informoval, či p. Fotul má prehľad o výške štartovného na pretekoch 
Slovenského pohára. 
Na podnet o vzdelávaní trénerov prezident STÚ p. Jurášek povedal, že v októbri bolo naplánované 
medzinárodné školenie trénerov na Slovensku (prihlásených bolo 11 slovenských trénerov) za účasti dvoch 
belgických lektorov, no z dôvodu pandemickej situácie muselo byť školenie odložené. Zdôraznil, že školenie 
trénerov nebolo zrušené, ale po konzultácii s ETU bolo školenie preložené na vhodnejšie obdobie, kedy to 
pandemická situácia dovolí. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/7 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu G. Fotula o uskutočnenom stretnutí trénerov v Novej Bani. VV STÚ 
súčasne poveruje člena VV STÚ G. Fotula ďalej pracovať s triatlonovými trénermi, zhromažďovať a spracovať 
námety trénerov a predkladať ich na rokovania VV STÚ. 
 Z: Fotul T: priebežne 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/7 b:  
VV STÚ na základe požiadavky Komisie trénerov vyslovil spokojnosť s prácou reprezentačných koordinátorov 
a vyjadril im podporu.  
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 
 

 
Bod 8 – Návrh na úpravu Stanov, Registračného a Prestupového poriadku STÚ 
 

Prezident STÚ p. Jurášek a generálny sekretár STÚ informovali členov VV STÚ o výstupoch z doterajších 
dvoch zasadnutí pracovnej skupiny STÚ na prípravu zmien Stanov STÚ a súvisiacich predpisov (najmä 
Prestupového a Registračného poriadku).  Prezident STÚ informoval členov VV, že navrhované zmeny 
a doplnenia spracoval do návrhov, ktorý bol členom VV STÚ zaslaný v predstihu pred rokovaním. 
V diskusii sa členovia VV STÚ vyjadrovali k jednotlivým navrhovaným zmenám a doplneniam Stanov STÚ, 
Súťažného a registračného poriadku. Nesúhlasili s o zapracovaním navrhovanej zmeny znenia článku 17 v 
bodoch g) a h) stanov.  
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/8 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ. VV STÚ prerokoval návrhy zmien Stanov STÚ, 
Registračného a Prestupového poriadku a s pripomienkami schválil. VV STÚ ukladá prezidentovi STÚ 
schválené znenie navrhovaných zmien Stanov STÚ, Registračného a Prestupového poriadku predložiť na 
rokovanie pracovnej skupiny. 
 Z: Jurášek T: 24. 11. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
Bod 9 – Pravidlá STÚ 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že na základe uznesenia 21/2020/9b a následných podnetov zo 
zasadnutia Komisie trénerov, ako aj podnetov od predsedníčky Komisie organizátorov zapracoval 
navrhované zmeny Pravidiel STÚ do materiálu, ktorý bol členom VV STÚ zaslaný v predstihu pred rokovaním. 
Navrhované zmeny sa týkajú objemov pretekov štafiet (vrátane žiackych kategórií), článku 2 bod 13 ačlánku 
13, bod 10. 
Členovia VV STÚ v diskusii pripomienkovali predložené návrhy a Pravidlá STÚ schválili. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/9 a: VV STÚ schvaľuje predložený návrh Pravidiel STÚ. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu STÚ zverejniť znenie Pravidiel STÚ na webovom sídle STÚ do 1. 12. 2020 a taktiež ukladá 
sekretariátu dať schválené znenie Pravidiel STÚ vytlačiť v papierovej forme do konca roka 2020 a následne 
distribuovať na kluby STÚ. 
  Z: Dobiaš, Jurášek  T: podľa určených termínov  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 



 
Bod 10 – Rôzne 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval, že v predstihu zaslal členom VV STÚ návrh úprav Smernice STÚ 
„Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov v triatlone a multišporte“ pričom okrem 
gramatických a štylistických úprav z názvu smernice vypadáva rok, kvôli ktorému musela byť každoročne 
schvaľovaná. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 a: VV STÚ schvaľuje predložený návrh Smernice STÚ „Štandardy pre 
preteky zaradené do Slovenských pohárov v triatlone a multišporte“ a súčasne ukladá sekretariátu STÚ 
schválenú smernicu uverejniť na webovom sídle STÚ. 
  Z: Dobiaš, Jurášek T: 30. 11. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš tlmočil členom VV STÚ požiadavku predsedu Komisie rozhodcov, aby VV 
STÚ  poveril sekretariát STÚ vyzvať organizátorov majstrovských súťaží v roku 2021, aby predsedovi Komisie 
rozhodcov STÚ zasielali do konca roka požiadavky na delegovanie rozhodcov na ich podujatia.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 b: VV STÚ berie na vedomie požiadavku predsedu Komisie rozhodcov STÚ 
M. Slováka a ukladá sekretariátu STÚ vyzvať organizátorov majstrovských súťaží v roku 2021, aby predsedovi 
Komisie rozhodcov STÚ zasielali do konca roka požiadavky na delegovanie rozhodcov na ich podujatia.. 
  Z: Dobiaš, Jurášek T: 01. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že doterajší správca domény webu STÚ a prevádzkovateľ 
webového sídla (spoločnosť CBsoft) z vážnych zdravotných dôvodov vypovedal zmluvu s STÚ na správu 
a prevádzku webového sídla STÚ. Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti webového sídla a jeho modernizácii 
(vrátane vypracovania nového dizajnmanuálu) boli oslovené viaceré subjekty, ktoré zabezpečujú služby pre 
majiteľov webových sídiel. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 c: VV STÚ berie na vedomie informáciu o ukončení spolupráce so 
spoločnosťou CBsoft s.r.o (zo strany CBsoft). VV STÚ schvaľuje vypracovanie redizajnu webovej stránky STÚ, 
vrátane doplnenia nových funkcionalít na stránku a poveruje prezidenta STÚ rokovať s potencionálnymi 
dodávateľmi služby. 
  Z: Jurášek T: 31. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Člen VV STÚ navrhol, aby STÚ zabezpečila (zakúpila) v prípade finančných úspor „depo“, ktoré by si jednotliví 
organizátori medzi sebou požičiavali. Prezident STÚ p. Jurášek povedal, že jedna vec je zakúpenie depa, 
druhá jeho uskladnenie počas sezóny (sekretariát STÚ nemá k dispozícii také skladové priestory) a taktiež 
samotná logistika jeho presunu medzi organizátormi. 
Členovia VV STÚ sa zhodli v názore, že sa týmto návrhom budú zaoberať na ďalších zasadnutiach. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval o školení kontrolórov, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci november. Požiadal, 
aby generálny sekretár a prezident STÚ skontrolovali s účtovníčkou najmä doklady na cestovné, či spĺňajú 
náležitosti zákona o cestovných náhradách. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 d: VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra STÚ a ukladá 
generálnemu sekretárovi a prezidentovi v súčinnosti s účtovníčkou STÚ skontrolovať doklady na cestovné, či 
spĺňajú náležitosti zákona o cestovných náhradách. 
  Z: Dobiaš, Jurášek T: 31. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek sa informoval o verejnom obstarávaní na nákup úžitkového vozidla (mikrobusu) pre 
potreby reprezentácie, ktoré STÚ zverejnila na svojom webovom sídle. Prezident STÚ informoval kontrolóra, 
že verejné obstarávanie bolo robené zákonným spôsobom, STÚ oslovila firmu Tendernet, ktorej hlavnou 



činnosťou je zastrešovanie verejného obstarávania pre rôzne subjekty. Kontrolór p. Došek sa ďalej dotazoval 
na výslednú cenu verejného obstarávania. Na to mu prezident STÚ povedal, že zmluva na nákup motorového 
vozidla je vo výške necelých 49 000 €. Prezident STÚ ďalej povedal, že na základe požiadaviek 
reprezentačných koordinátorov (výlučne oni využívajú auto na výjazdy) sa v nasledujúcom roku uvažuje nad 
doplnením ďalšej výbavy do kupovaného vozidla. Na základe tejto doplňujúcej informácie kontrolór STÚ 
požiadal prezidenta a generálneho sekretára, aby oslovili hlavnú kontrolórku športu, aby nákup motorového 
vozidla prebehol v zmysle stanov STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 e: VV STÚ na základe požiadavky kontrolóra STÚ ukladá prezidentovi 
a generálnemu sekretárovi obrátiť sa v súvislosti s verejným obstarávaním na nákup úžitkového vozidla na 
hlavnú kontrolórku športu, aby nákup prebehol v súlade so stanovami STÚ. 
  Z: Dobiaš, Jurášek T: 01. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ, že v predstihu im boli zaslané návrhy 
sponzorských zmlúv so spoločnosťami NyNa a Eurosports SK. Členovia STÚ mali v diskusii pripomienky 
k navrhovanej zmluve so spoločnosťou Eurosports SK a jej podpis podmieni úpravou jedného článku zmluvy. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 f: VV STÚ schvaľuje uzavretie sponzorskej zmluvy so spoločnosťou NyNa 
a súčasne ukladá prezidentovi STÚ podpísať sponzorskú zmluvu s NyNa do konca roka 2020. 
  Z: Jurášek T: 31. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 g: VV STÚ neschvaľuje uzavretie sponzorskej zmluvy so spoločnosťou 
Eurosports SK. VV STÚ ukladá generálnemu sekretárovi STÚ informovať potenciálneho sponzora 
o požiadavke VV STÚ na úpravu návrhu zmluvy a po zapracovaní zmien sponzorskej zmluvy opätovne 
predložiť na schválenie VV STÚ. 
  Z: Dobiaš T: 30. 11. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ informoval členov VV STÚ o ponuke spoluprácu od ďalšej spoločnosti zaoberajúcej sa 
časomierou. Spoločnosť Sporttiming v prezentácii uviedla, že má skúsenosti s meraním triatlonových 
podujatí – na Ukrajine merali preteky Európskeho pohára.  Členovia VV STÚ sa diskusii zhodli, že predložená 
ponuka uvedenej spoločnosti je výrazne drahšia ako rovnaké služby, ktoré zabezpečujú dve zazmluvnené 
časomiery STÚ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 h: VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o ponuke na 
spoluprácu od časomiery Sporttiming. VV STÚ sa bude snažiť získať ďalšie referencie na uvedenú spoločnosť 
a prípadne Ďalšie spoločnosti poskytujúce časomieru a v prípade potreby bude časomieru kontaktovať.  
 
Prezident STÚ p. Jurášek tlmočil členom VV STÚ požiadavku reprezentačných koordinátorov SR v triatlone 
Michala Vargu, multišporte Milana Slováka a juniorského koordinátora Jána Roziaka na zabezpečenie 
výjazdov na zimné sústredenia v španielskej Tenerife (triatlon) a vo Vysokých Tatrách (multišport) 
a schválenie nominácie na sústredenia.  
Návrh nominácie na sústredenia kategórie elite na Tenerife (Špan.): Richard Varga, Margaréta Bičanová, 
Kristína Jesenská, Marek Pavuk, Tomáš Tolkunov, Peter Rojtáš, Ema Podhorná, Michal Varga (koordiátor). 
Čiastočnú úhradu nákladov na sústredenie (ako príspevok STÚ) vo výške 400 € bude mať pokrytú Líza 
Hazuchová. Ako samoplatci sa sústredenia zúčastnia Dalibor Riška, Matej Macháček. 
Návrh nominácie na sústredenie multišportu vo Vysokých Tatrách: Tomáš Jurkovič, Róbert Judiak, Dominik 
Dupej, Lýdia Drahovská, Kristína Néč-Lapinová, Mário Košút, Matúš Kozlovský, Milan Slovák (koordinátor). 
Návrh nominácie juniorskej reprezentácie na Tenerife: Filip Lizák, Martina Mesárošová, Margaréta Vráblová, 
Jozef Vrábel ml., Matej Medveczky, Ema Beke, Alex Trutz, Katarína Kridlová, Slavomír Adam, Ján Roziak 
(koordinátor). 
 

 
 



 
 
Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 i: VV STÚ schvaľuje výjazdy reprezentácií SR na sústredenia na Tenerife 
(triatlon elita a triatlon juniori) a v Tatrách (multišport) v predloženom mennom zozname reprezentantov. 
VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zabezpečiť úhradu nákladov na zimné sústredenia reprezentácií SR 
v triatlone a multišporte. 
  Z: Jurášek  T: 31. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek predložil členom VV STÚ písomnú žiadosť (faktúru) organizátora Pressburg triatlonu 
o preplatenie nákladov na časomieru za neuskutočnené podujatie. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 j: VV STÚ sa uzniesol, že v zmysle Smernice STÚ „Štandardy pretekov 
zaradených Slovenských pohárov“ náklady na nezazmluvnenú časomieru Slovenskou triatlonovou úniou 
znáša v plnej miere organizátor a preto hlasovaním rozhodol o nepreplatení nákladov na nezazmluvnenú 
časomieru na podujatie Pressburg triatlon 2020. VV STÚ ukladá generálnemu sekretárovi informovať 
o rozhodnutí VV žiadateľa. 
 Z: Dobiaš T: 11. 12. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš zaslal v predstihu členom VV STÚ v zmysle čl. 2.2 Registračného poriadku 
STÚ návrh na pozastavenie členstva v STÚ nasledovným klubom: 
109 – MOLfit 3team Bratislava 
124 – PERRY 3CLUB 
203 – ŠK Košariská 
322 – TriMaT – Triatlon Martin team 
325 - 3atletik Prievidza 
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 k: V zmysle čl. 2.2. Registračného poriadku STÚ (Kolektívna registrácia sa 
obnovuje každý rok uhradením predpísaného poplatku, v termíne od 1. januára do 31. januára príslušného 
kalendárneho roka. V prípade neuhradenia poplatku v uvedenom termíne, klubu bude pozastavené členstvo 
v únii...) a v zmysle Stanov STÚ čl. 15 ods. 4 (Členstvo sa považuje za pozastavené aj naplnením právnej 
skutočnosti spočívajúcej v neuhradení ročného členského príspevku pre daný kalendárny rok napriek 
upozorneniu Úniou po dobu viac ako 30 dní po termíne jeho splatnosti...) rozhodol Výkonný výbor STÚ na 
svojom zasadnutí 21. 11. 2020 o pozastavení členstva nasledovným klubom: 
109 – MOLfit 3team Bratislava 
124 – PERRY 3CLUB 
203 – ŠK Košariská 
322 – TriMaT – Triatlon Martin team 
325 - 3atletik Prievidza 
V zmysle čl. 2.2. Registračného poriadku STÚ sa dňom 21. 11. 2020 všetci členovia klubov s pozastaveným 
členstvom stávajú voľní a môžu sa zaregistrovať do ktoréhokoľvek iného klubu, ktorý má platnú kolektívnu 
registráciu na príslušný rok. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu zabezpečiť pozastavenie členstva  
v informačnom systéme STÚ. 
 Z: Dobiaš, Jurášek       T: 30. 11. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že v zmysle platných Stanov STÚ musí byť volebná 
konferencia zvolaná najneskôr do štyroch rokov a dvoch mesiacov od predchádzajúcej. Ostatná volebná 
konferencia STÚ sa uskutočnila 14. januára 2017 a preto navrhol, aby sa najbližšia volebná konferencia 
uskutočnila v sobotu 6. marca, alebo v sobotu 13. marca 2021 (za predpokladu, že ju pandemické opatrenia 
umožnia uskutočniť).  
 

Uznesenie VV STÚ č. 23/2020/10 l: VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o termíne konania 
volebnej konferencie STÚ. VV STÚ rozhodne o termíne konania volebnej konferencie v lehote stanovenej 
Stanovami STÚ. 



 
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.:  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10a, 10f, 10g, 10i, 10j, 10 k. 
Podklady boli členom VV predložené na rokovaní k bodom č.: ostatné body 10. 
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  22. 01. 2021 v Oravskej Polhore (Krušetnici). 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 


