
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 

 

Zápisnica č. 13 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 11. 01. 2019 v Bratislave 
 

 
Prítomní:  
J. Jurášek  (prezident STÚ)  
M. Celerin  (viceprezident STÚ) 
E. Stanková (členka VV za organizátorov) 
P. Králik (člen VV za oblasť marketingu)  
G. Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
M. Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
T. Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
 
Ospravedlnený: nikto  
 
Prizvaní:  
P. Dobiaš (generálny sekretár STÚ) 
V. Došek (kontrolór STÚ) 
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal všetkých členov VV, otvoril zasadnutie VV STÚ. Následne poveril 
viceprezidenta STÚ M. Celerina vedením zasadnutia. 
 
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. Upresnenie rozpočtu 2019 Jurášek, Králik 
4. Kalendár 2019  Stanková, Jurášek 
5. Rozpis súťaží 2019  Stanková, Jurášek 
6. Príprava XXIX. Konferencie STÚ - mimoriadnej Jurášek, Dobiaš 
7. Rôzne členovia VV 

 
 

Bod 1 -  Schválenie programu 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 13 nasledovne: 
 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Upresnenie rozpočtu 2019 Jurášek, Králik 



4. Kalendár 2019  Stanková, Jurášek 
5. Rozpis súťaží 2019  Stanková, Jurášek 
6. Príprava XXIX. Konferencie STÚ - mimoriadnej Jurášek, Dobiaš 
7. Rôzne členovia VV 

 
Zo 6 prítomných členov VV STÚ hlasovali: Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ bol schválený. 
 
Pred rokovaním o bode č. 2 sa k zasadnutiu pripojila členka VV STÚ p. Stanková, ktorá pricestovala 
vlakom. 
Viceprezident STÚ M. Celerin preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru STÚ (ďalej len „VV“), na ktorú 
je potrebná nadpolovičná väčšina členov VV. 
Prítomní: 7 
Neprítomní: 0  
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
 

Bod 2 - Kontrola úloh 
Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 9 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
6/2017/1 b - vedenie Komisie organizátorov súťaží STÚ až do zvolenia nového člena VV STÚ (Jurášek, do 
zvolenia nového člena VV STÚ) 
7/2018/4 b - vyplatenie jednotlivým klubom uvedeným v tabuľke schválené prostriedky z rozpočtovej 
kapitoly A) po pripísaní na účet STÚ zo štátneho rozpočtu len v tom prípade, ak majú jednotlivé kluby 
splnené všetky zákonné náležitosti (Jurášek, priebežne v roku 2018) 
7/2018/4 c - vyplatenie schválených prostriedkov z kapitoly B) len v tom prípade, ak budú mať kluby 
splnené všetky zákonné náležitosti (Jurášek, 31. 12. 2018) 
7/2018/4 d -  rozdelenie finančných prostriedkov rozpočtu v kapitole C) podľa prezidentom predloženého 
návrhu (Jurášek, priebežne v roku 2018) 
7/2018/4 e - rozdelenie finančných prostriedkov rozpočtu v kapitole D) podľa prezidentom predloženého 
návrhu (Jurášek, priebežne v roku 2018) 
7/2018/4 f - rozdelenie finančných prostriedkov rozpočtu v kapitole E) podľa prezidentom predloženého 
návrhu (Jurášek, priebežne v roku 2018) 
10/2018/11 h - rokovanie so zástupcami Českého zväzu triatlonu o organizácii spoločných M-SR a M-ČR 
2019 v zimnom triatlone v termíne prvého marcového víkendu roku 2019 (Slovák, 31. 12. 2018) 
11/2018/7 e - zabezpečenie výroby reprezentačných kombinéz pre zimný triatlon v zmysle pravidiel ITU 
(Jurášek, Dobiaš, Slovák, 31. 12. 2018) 
12/2018/4 b: komunikovať s p. Pavukom a súčasne vyzvať predsedu Disciplinárnej komisie STÚ, aby riešil 
podnety podané p. Pavukom (Jurášek, ihneď) 
12/2018/4 d - distribuovať oprávneným delegátom mimoriadnej konferencie materiály v lehote určenej 
Stanovami STÚ (Jurášek, Dobiaš,  04. 01. 2019) 
12/2018/6 b - podpísanie pracovnej zmluvy na skrátený pracovný úväzok s R. Gajdošovou a cestou 
mzdovej účtovníčky zabezpečiť prihlásenie zamestnankyne do Sociálnej poisťovne (Jurášek, 31.12.2018) 
 
b) nesplnené úlohy:  
- žiadne 
 
c) trvajúce úlohy:  
1/2017/7 b - nezaraďovanie do seriálu pretekov Slovenského pohára tie preteky, ktoré sú v Kalendári 
podujatí STÚ prvýkrát (Komisia organizátorov STÚ, trvalo),  



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) 
10/2018/11 f - zapracovanie zmeny bodovania do Súťažného poriadku a predloženie na schválenie 
delegátom XXVIII. konferencie STÚ (Jurášek, Dobiaš, 17.11.2018 – termín posunutý na XXIX. konferenciu 
STÚ - mimoriadnu) 
12/2018/4 c - VV STÚ poveruje vedením XXIX. konferencie STÚ člena VV STÚ p. Petra Králika (Králik, 12. 
01. 2019)  
12/2018/6 c - zabezpečiť informovanie záujemcov o školenie rozhodcov formou oznamu na webovej 
stránke STÚ a aktívne spolupracovať so zástupcami X-bionic Sphere pri prípravách školenia a zabezpečiť 
slovenského lektora na školenie (Jurášek, Dobiaš, Slovák, 01. 06. 2019) 
12/2018/6 d - vyzvať organizátorov podujatí, aby nahlásili predbežný záujem o rozhodcov na svoje 
podujatia (Dobiaš, po schválení SúPo STÚ) 
12/2018/6 g - zapojiť sa do výzvy ministerstva školstva na podporu významných športových podujatí 
a podať žiadosť o finančnú podporu pre organizátorov EPJ v Žiline (Jurášek, Dobiaš, 31. 01. 2019) 
12/2018/6 i - rokovať s ETU a organizátormi EPJ v Žiline a nájsť vhodný termín na uskutočnenie školenia 
trénerov I. kategórie v Žiline (Jurášek, 31. 07. 2019 ) 
 
 

Bod 3 – Upresnenie rozpočtu 2019 
 

Prezident STÚ J. Jurášek a člen VV STÚ p. Králik informovali členov VV STÚ o dopracovaní rozpočtu STÚ 
pre rok 2019 (keďže rozpočet pre rok 2019 v percentuálnom delení celkovej čiastky bol predložený 
delegátom XXVIII. konferencie STÚ v novembri 2018) na základe finálnej sumy, ktorá bola STÚ vypočítaná 
ministerstvom školstva na základe vzorca na výpočet dotácie pre uznané športy. STÚ v roku 2019 bude 
môcť hospodáriť s finančnou podporou štátu vo výške 264 768 € a na túto čiastku bol spracovaný 
rozpočet, ktorý bude predložený na schválenie delegátom XXIX. konferencie STÚ konanej dňa 12. 01. 
2019. Prezident STÚ p. Jurášek doplnil, že návrh rozpočtu dostali delegáti Konferencie STÚ v stanovenej 
lehote pred konaním konferencie. 
 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o upresnení rozpočtu STÚ pre rok 2019 a ukladá predsedajúcemu 
XXIX. konferencie STÚ predložiť rozpočet STÚ 2019 na schválenie delegátom. 
 Z: Králik T: 12. 01. 2019  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

Bod 4 – Kalendár 2019 
 

Členovia VV STÚ sa zaoberali žiadosťami organizátorov o zaradenie podujatí do Slovenských pohárov. 
V diskusii členovia VV STÚ riešili kategorizáciu jednotlivých podujatí, ktoré by mali byť zaradené do SlPo 
2019, pričom pre objektivizáciu kategorizácie pretekov brali do úvahy hodnotenia TD z podujatí a osobné 
skúsenosti členov VV z podujatí uskutočnených v roku 2018. 
Pri podujatí Superšprint FTVŠ sa snažili nájsť najoptimálnejšie bodovanie do SlPo, keďže sú to eliminačné 
preteky a rozhodli, že do bodovania SlPo 2019 z podujatia Superšprint FTVŠ 2019 sa budú počítať výsledky 
dosiahnuté jednotlivými pretekármi v 1. kole. 
 
Prezident STÚ informoval členov VV STÚ o dodatočnej žiadosti organizátora STA Denisa Barnu 
o zaradenie nového podujatia Zimný akvatlon pre žiacke a juniorské kategórie do kalendára Slovenského 
pohára pre rok 2019, pričom termín na podávanie žiadostí pre zaradenie podujatia do SlPo 2019 bol VV 
STÚ určený 31. október 2018. 



Členka VV STÚ a predsedkyňa Komisie organizátorov E. Stanková doplnila, že podujatie by sa malo konať 
7. októbra 2019, čo je pracovný deň. Členovia VV STÚ sa zhodli v názore, že v školskom vyučovaní by sa 
podujatie pre žiacke a juniorské kategórie nemalo konať. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/4 a: VV STÚ hlasoval o dodatočnom zaradení premiérového podujatia 
Zimný akvatlon do Slovenského pohára v akvatlone pre rok 2019. 
Za: 0, proti: 6, zdržal sa: 1 
Podujatie nebolo zaradené do Slovenského pohára v akvatlone pre rok 2019. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/4 b: VV STÚ hlasoval o zaradení premiérového podujatia Zimný akvatlon 
do Kalendára Slovenskej triatlonovej únie 2019. 
Za: 4, proti: 2, zdržal sa: 1 
Podujatie bolo zaradené do Kalendára Slovenskej triatlonovej únie 2019. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/4 c: VV STÚ prerokoval Kalendár STÚ 2019 a rozhodol, že schválenie sa 
uskutoční spôsobom per-rollam až schválení Súťažného poriadku STÚ na januárovej XXIX. konferencii 
STÚ. 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 

Bod 5 – Rozpis súťaží STÚ 2019  
 

Členovia VV STÚ sa zaoberali žiadosťami organizátorov o zaradenie podujatí do Slovenských pohárov. 
V diskusii členovia VV STÚ riešili pridelenie domácich šampionátov v roku 2019.  
 
Členovia VV STÚ sa taktiež zaoberali Smernicou STÚ „Štandardy pre zaradenie pretekoch do Slovenských 
pohárov“ v zmysle uznesenia VV STÚ č. 10/2018/11 a). V diskusii sa zhodli v nutnosti dôslednejšie 
kontrolovať dodržiavanie smernice zo strany organizátorov v súvislosti s ich žiadosťami o zaradenia do 
vyšších kategórií SlPo, príp. pridelením majstrovských podujatí. 
 
Vzhľadom k nutnosti schválenia Súťažného poriadku na mimoriadnej konferencii STÚ sa členovia VV STÚ 
sa zhodli v názore, že sa zverejní až definitívna podoba Rozpisu súťaží 2019 po schválení Súťažného 
poriadku STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/5 a: VV STÚ schvaľuje Smernicu STÚ „Štandardy pre zaradenie pretekoch 
do Slovenských pohárov“. VV STÚ súčasne ukladá generálnemu sekretárovi zverejniť smernicu na 
webovej stránke STÚ. 
 Z: Dobiaš T: 23. 01. 2019 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/5 b: VV STÚ prerokoval Rozpis súťaží STÚ 2019 a rozhodol, že schválenie 
finálnej verzie sa uskutoční spôsobom per-rollam následne po schválení Súťažného poriadku STÚ na 
januárovej Konferencii STÚ. 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 

Bod 6 – Príprava XXIX. konferencie STÚ - mimoriadnej 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o príprave XXIX. konferencie STÚ, ktorá sa uskutoční 
v  termíne 12. januára 2019 v bratislavskom Dome športu na Junáckej ulici so začiatkom o 10:00 h. 
Pripomenul, že v zmysle Stanov STÚ, v termíne 7 dní pred Konferenciou, boli delegátom zaslané všetky 
podklady k rokovaniu. 



 
 
Členovia VV STÚ sa následne zaoberali predbežnými návrhmi  na zloženie pracovných komisií pre XXIX. 
Konferenciu STÚ a zhodli sa na týchto návrhoch: 
- za skrutátorov budú v prípade prítomnosti na Konferencii delegátom na schválenie navrhnutí pp. G. 
Fotul, S. Švecová, J. Rudolphi; 
- za overovateľov zápisnice budú v prípade prítomnosti na Konferencii delegátom na schválenie navrhnutí 
pp. M. Varga, I. Smetanová, P. Dodok; 
- do mandátovej komisie budú v prípade prítomnosti na Konferencii delegátom na schválenie navrhnutí 
pp. T. Jurkovič – M. Pavuk, M. Doletina 
- do návrhovej komisie budú v prípade prítomnosti na Konferencii delegátom na schválenie navrhnutí pp. 
M. Celerin – S. Brunovský, D. Ulehla. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/6 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o príprave XXIX. konferencie STÚ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/6 b:  
VV STÚ schvaľuje návrh na personálne zloženie pracovných komisií pre XXIX. Konferenciu STÚ a ukladá 
predsedajúcemu konferencie predložiť návrh na schválenie delegátom. 
 Z: Králik T: 12. 01. 2019 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

Bod 7 – Rôzne 
 
Člen VV STÚ p. Fotul informoval členov VV o rokovaní na magistráte mesta Košice ohľadne organizácie 
Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2021 v Košiciach, kde by mal mať premiéru aj triatlon. 
Podľa G. Fotula je situácia taká, že do konca januára by sa malo rozhodnúť či sa EYOF uskutoční 
v Košiciach.  
Dôležité vyjadrenia členov VV: Prezident STÚ p. Jurášek doplnil, že podľa informácií zo Slovenského 
olympijského a športového výboru je možné, ak by mesto Košice odstúpilo od organizácie EYOF 2021, je 
pripravené náhradné mesto, ktoré by malo o organizáciu EYOF 2021 záujem. 
 

 Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 a:  
VV berie na vedomie informáciu o situácii ohľadne organizácie EYOF 2021. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ, že bol spracovaný  plán práce KK STÚ pre rok 2019 
a bude zaslaný na sekretariát na zverejnenie. 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 
 

 Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 b:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ, že v zmysle zákona bude do 31. 1. 2019 vykonaná 
inventarizácia majetku STÚ a požiadal o súčinnosť pri inventarizácii prezidenta a generálneho sekretára 
STÚ 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne.  
 

 Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 c:  
VV berie na vedomie informáciu kontrolóra STÚ a ukladá prezidentovi STÚ a generálnemu sekretárovi byť 
súčinný pri vykonávaní inventarizácie majetku STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš, T: 31. 01. 2019 
Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 



Kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ o riešení podnetu podaného členom STÚ p. 
Brunovským. 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 d:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra STÚ. 
 
 
Členka VV STÚ a predsedkyňa Komisie organizátorov STÚ p. Stanková požiadala generálneho sekretára 
o zverejnenie emailovej adresy ako koordinátora pre organizátorov.  
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 e:  
VV berie na vedomie požiadavku a ukladá generálnemu sekretárovi uviesť emailovú adresu predsedkyne 
Komisie organizátorov na webovej stránke STÚ. 
 Z: Dobiaš, T: 18. 01. 2019 
Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Prezident STÚ p. Jurášek predložil členom VV STÚ na schválenie návrh, aby bol  člen VV STÚ p. Peter Králik 
splnomocnený výkonným výborom na vedenie ekonomickej agendy STÚ. 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 f:  
VV schvaľuje návrh prezidenta a poveruje člena VV STÚ p. Králika v úzkej spolupráci s prezidentom STÚ 
viesť ekonomickú agendu STÚ. 
 Z: Králik , Jurášek T: trvale 
Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
Člen VV STÚ a reprezentačný koordinátor pre multišport p. Slovák informoval členov VV STÚ 
o plánovaných výjazdoch na MS  a ME v zimnom triatlone. Pred MS v zimnom triatlone sa uskutočnia 
kontrolné preteky, kde chce overiť výkonnosť nasledovných pretekárov: Koreň, Bičanová, Jenčušová, 
Michaličková, Drahovská, Košút, Néč-Lapinová a Kubek. Na pozíciu technického vedúceho počas výjazdu 
na Ms reprezentačný koordinátor uvažuje s Tomášom Jurkovičom, ktorý by v prípade, ak postavíme 
štafetu na MS mohol v nej nastúpiť. 
Návrh na záverečnú nomináciu na MS v zimnom triatlone predloží reprezentačný koordinátor členom VV 
STÚ na schválenie po kontrolných pretekoch na konci januára. 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 g:  
VV berie na vedomie informáciu koordinátora a ukladá reprezentačnému koordinátorovi pre multišport 
predložiť VV STÚ na schválenie záverečnú nomináciu na MS v zimnom triatlone 2019 
 Z: Slovák T: 31. 01. 2019 
Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Člen VV STÚ a reprezentačný koordinátor pre multišport p. Slovák požiadal VV STÚ o zabezpečenie 
motorového vozidla STÚ Citroen Jumper v termíne od 2. februára 2019 na reprezentačné výjazdy na MS 
v zimnom triatlone v Taliansku a následne na ME v zimnom triatlone v Rumunsku. 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 h:  
VV schvaľuje zabezpečenie motorového vozidla Citroen Jumper v termíne od 2. februára 2019 na na 
reprezentačné výjazdy na MS v zimnom triatlone v Taliansku a následne na ME v zimnom triatlone 
v Rumunsku. 
Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 



 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o  aktuálnych ponukách zo zahraničia. Z ETU prišla 
pozvánka na Prezidentský kongres do Dublinu (15. - 17. 02. 2019), pričom ale z finančných dôvodov sa 
kongresu nezúčastní. ETU informovala STÚ o možnosti zorganizovania školenia trénerov. V prípade 
dohody by ETU podporila školenie sumou do výšky 2000 eur. Ďalšia ponuka prišla od organizátorov Super 
Luaque. STÚ dostala ponuku na obsadenie 3 miest do každej juniorskej kategórie Super Leaque na   Malte 
v roku 2019. 
Prezident STÚ ďalej informoval členov VV o podpore zo strany prezidenta ETU na schválenie návrhu na 
určenie poradia krajín ITU (tzv. Ranking ITU), ktorý pre Medzinárodnú triatlonovú úniu koncom roka 2018 
spracoval prezident STÚ. 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 
 

Uznesenie VV STÚ č. 13/2019/7 i:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o ponukách ETU. VV STU súčasne vyjadruje 
poďakovanie prezidentovi STÚ za prípravu návrhu na určenie poradia krajín ITU. 
Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.  1, 3, 4, 5, 6.  
 
 
Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  23. 03. 2019 v Bratislave. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
 
Overil: Jozef Jurášek 

 

 

 


