
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 26 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 22. 05. 2021 v Bratislave 
 
Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) 
Elena Stanková (členka VV za organizátorov) 
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
Peter Králik (člen VV za oblasť ekonomickú a marketing)  
Tomáš Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
Gregor Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal prítomných na zasadnutí VV STÚ, následne 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: 7 
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. Príprava XXXVIII. konferencie STÚ per rollam členovia VV 

4. Aktuálna finančná situácia - hospodárenie STÚ   Jurášek, Králik  
5. Príprava EYOF 2022      Jurášek, členovia VV 
6. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 26 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 
3. Príprava XXXVIII. konferencie STÚ per rollam členovia VV 

4. Aktuálna finančná situácia - hospodárenie STÚ   Jurášek, Králik  
5. Príprava EYOF 2022      Jurášek, členovia VV 
6. 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. 26 bol schválený. 



 
 

Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 24 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
25/2021/4 a - informovať členov VV STÚ po skončení hlasovania o konečnom hlasovaní členov hnutia 
k úprave Stanov (Jurášek, Dobiaš, 06. 04. 2021) 
25/2021/4 b - pripraviť do 25. 4. 2021 podklady pre delegátov Konferencie STÚ a najneskôr do 25. 4. 2021 
zverejniť na webovom sídle STÚ oznámenie o konaní XXXVIII. konferencie STÚ ku zmene Stanov STÚ. 
(Jurášek, Dobiaš, 25. 04. 2021) 
25/2021/7 a - informovať o rozhodnutí VV STÚ zrušiť organizáciu EPJ 2021 v Banskej Bystrici z ekonomických 
dôvodov Európsky triatlon (Jurášek, 15. 04. 2021) 
25/2021/8 a - prefinancovať náklady na tzv. „bublinu“ v Spišskej Novej Vsi do výšky 7100 € po predložení 
relevantných finančných podkladov (Jurášek, Dobiaš, po predložení podkladov) 
25/2021/8 c - uhradiť relevantné náklady spojené s účasťou juniorskej reprezentácie na sústredení na 
Tenerife (Jurášek, Dobiaš, po predložení podkladov) 
25/2021/8 f - zverejniť zmeny Rozpisu súťaží STÚ 2021 na webovom sídle STÚ (Jurášek, Dobiaš, 01. 04. 2021) 
25/2021/8 g - informovať o rozhodnutí VV STÚ žiadateľa STA Bratislava a taktiež hlavnú kontrolórku športu 
ministerstva školstva (Jurášek, Dobiaš, 15. 04. 2021) 
 
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, trvale) 
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) 
23/2020/7 a - pracovať ďalej s triatlonovými trénermi, zhromažďovať a spracovať námety trénerov 
a predkladať ich na rokovania VV STÚ (Fotul, priebežne) 
24/2021/8 a - oceniť najlepších triatlonistov za rok 2020 pri najbližšej možnej príležitosti po uvoľnení 
protipandemických opatrení (Jurášek, Dobiaš, po uvoľnení pandemických opatrení). 

 
Bod 3 – Príprava XXXVIII. konferencie STÚ per rollam 
 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ že zo 49 oprávnených delegátov bolo priebežne 
- dva dni pre koncom možnosti nahlásenia delegátov, na konferenciu nahlásených 37 delegátov (čo v tom 
čase predstavovalo 75,5 % účasť). 
 
Prezident STÚ p. Jurášek ďalej informoval členov VV, že všetky podklady pre riadny priebeh XXXVIII. 
konferencie STÚ per rollam budú oprávneným delegátom zaslané v termínoch určených Stanovami STÚ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o príprave XXXVIII. konferencie STÚ per rollam. 

 
Bod 4 – Aktuálna finančná situácia - hospodárenie STÚ 

 

Člen VV STÚ p. Králik informoval členov VV STÚ o aktuálnej finančnej situácii STÚ – hospodárení STÚ v roku 
2021, pričom členom VV STÚ zaslal elektronicky v predstihu pred rokovaním podklady k čerpaniu dotácií 
klubov na základe podpísaných zmlúv s STÚ, čerpanie rozpočtu STÚ 2021 z hľadiska podpory klubov 
a čerpanie rozpočtu STÚ 2021 podľa jednotlivých kapitol v zmysle zákona o športe. 



 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o aktuálnej ekonomickej situácii – hospodárení STÚ v roku 2021. 

 
Bod 5 –  Príprava EYOF 2022 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že spolu s členmi VV STÚ pp. Slovákom, Celerinom, 
Fotulom a Jurkovičom sa zúčastnili v Banskej Bystrici pracovného stretnutia so zástupcami OV EYOF, kde sa 
riešili možné alternatívy zázemia pre triatlonové preteky na EOYF 2022. 
 
Viceprezident STÚ p. Celerin informoval, že spoločne s prezidentom STÚ a generálnym sekretárom sa 
zúčastnili online mítingu so zástupcami ETU. Zástupcovia Europe Triathlon zobrali na vedomie informáciu 
o zrušení organizovania EPJ v Banskej Bystrici, no  z ich strany vzišla požiadavka, aby sa plánované preteky 
Slovenského pohára uskutočnili s medzinárodnou účasťou ako tzv. Pozývacie preteky pre triatlonistov 
a triatlonistky ročníkov narodenia 2005 a 2006, t.j. pretekárov, ktorí budú v Banskej Bystrici súťažiť na EOYF 
2022. ETU by na tieto preteky nepožadovala úhradu vstupného poplatku a podporila podujatie delegovaním 
technického delegáta ETU a aj materiálne (plavecké čiapky, nálepky so štartovými číslami). 
 
Prezident STÚ informoval členov VV STÚ o výstupe následného rokovania na pôde SOŠV so zástupcami OV 
EYOF a exekutívou SOŠV, na ktorej vzišla požiadavka na STÚ na zmenu personálneho zastúpenia na pozícii 
„Competition manager“ (človekom so skúsenosťami z organizovania medzinárodných podujatí) pre triatlon 
v organizačnom výbore EYOF 2022. Navrhol, aby týmto zástupcom STÚ v OV EYOF 2022 bol Tomáš Jurkovič, 
ktorý má skúsenosti z organizovania niekoľkých ročníkov Európskeho pohára juniorov v Žiline. Viceprezident 
STÚ p. Celerin, aby spoločne s T. Jurkovičom vystupovali v OV EYOF 2022 aj člen VV STÚ Milan Slovák, ktorý 
pochádza z Banskej Bystrice a pozná prostredie.  
 
Členka VV STÚ p. Stanková povedala, že by bolo vhodné, aby sa na pretekoch Slovenského pohára viac 
angažovali mladí rozhodcovia, nakoľko na EYOF 2022 budú môcť byť delegovaní len rozhodcovia do 35 rokov.  
 
Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ a viceprezidenta STÚ o prípravách EYOF 2022. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/5 b:  
VV STÚ schvaľuje návrh prezidenta STÚ a viceprezidenta STÚ na zmenu zastupovania STÚ v organizačnom 
výbore EOYF na pozícii tzv. „Competition managera“ pre triatlon na EYOF 2022 v zložení Tomáš Jurkovič 
a Milan Slovák. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi informovať o rozhodnutí OV EYOF 2022. 
Z: Jurášek                                                                                                             T: 31. 05. 2021  
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, dvaja členovia VV nehlasovali. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/5 c:  
VV STÚ schvaľuje požiadavku ETU, aby sa preteky Slovenského pohára juniorov 2021 v Banskej Bystrici 
uskutočnili s medzinárodnou účasťou ako tzv. „Pozývacie preteky“ pre zahraničných pretekárov ročníkov 
narodenia 2005 a 2006 ako príprava pred EOYF 2022. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ informovať 
o rozhodnutí zástupcov ETU. 
Z: Jurášek, Dobiaš                                                                                                           T: 26. 05. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 6 – Rôzne  

Člen VV STÚ a reprezentačný koordinátor v multišporte Milan Slovák informoval členov VV STÚ o pláne 
výjazdov reprezentácie v letnej časti sezóny 2021. Podľa návrhu p. Slováka je predpoklad účasti na ME 
v multišporte v rumunskom Targu Mures, MS v multišporte v holandskom Almere, ME v dlhom triatlone vo 
švajčiarskom Zofingene, ako aj pretekov X-terra v talianskych Dolomitoch. 
 
 
 
 



Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/6 a: 
VV STÚ berie na vedomie plán výjazdov reprezentácie v multišporte predložený reprezentačným 
koordinátorom Milanom Slovákom. Menovité nominácie bude VV STÚ schvaľovať po predložení 
reprezentačným koordinátorom. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ, že po uvoľnení pandemických opatrení sa uskutočnila 
činnosť  kontrolnej komisie STÚ. Tu uviedol, že je potrebné naďalej dôsledne vyžadovať kompletné doklady 
k zúčtovaniu, k absolvovaným reprezentačným akciám (výjazdy, sústredenia...) dokladovať správu. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/6 b: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra STÚ. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval o rokovaniach so spoločnosťou Kompava o sponzorskej 
podpore v oblasti výživových doplnkov.  Pre rok 2021 podporí spoločnosť Kompava juniorskú reprezentáciu 
výživovými doplnkami v hodnote 500 €. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/6 c: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára STÚ o podpore spoločnosti Kompava. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek na základe podkladov od účtovníčky STÚ p. Grossovej predložil VV na schválenie 
Výsledok hospodárenia STÚ k 31. 12. 2020.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/6 d: VV STÚ dňa 22. 05. 2021 schvaľuje Výsledok hospodárenia STÚ zostavený 
k 31. 12. 2020 a ukladá účtovníčke STÚ výsledok hospodárenia zaúčtovať voči účtu 428000 „Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov.“ 
  Z: Jurášek, Dobiaš, Grosssová  T: 31. 05. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Viceprezident STÚ p. Celerin informoval o priebehu mládežníckeho sústredenia tzv. „bubliny“ v Spišskej 
Novej Vsi. Poďakoval za aktívnu účasť a výraznú pomoc pri organizácii a hladkom priebehu členom VV 
a trénerom Gregorovi Fotulovi a Elene Stankovej. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/6 e: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu viceprezidenta STÚ o sústredení mládeže v Spišskej Novej Vsi. 
 
Člen VV STÚ p. Králik tlmočil členom VV STÚ požiadavku reprezentačného koordinátora juniorov p. Jána 
Roziaka na spoločný výjazd čo najširšej juniorskej a dorasteneckej reprezentácie na preteky Európskeho 
pohára juniorov a Českého pohára v triatlone v českých Račiciach v termíne 24. – 25. júla 2021, ktoré by bolo 
náhradou za zrušené preteky EPJ v Žiline a Banskej Bystrici. Tí športovci, ktorí by sa nedostali na štartovú 
listinu EPJ by štartovali v pretekoch Českého pohára. Juniorský reprezentačný koordinátor požiadal taktiež o  
schválenie krátkeho dvojdňového sústredenia pred štartom pretekov, pričom samotného výjazdu by sa 
mohli zúčastniť ako samoplatcovia aj talentovaní športovci, ktorí nie sú zaradení jednotlivých kategóriách 
juniorských a dorasteneckých reprezentačných výberov. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/6 f: VV STÚ schvaľuje požiadavku juniorského reprezentačného koordinátora 
Jána Roziaka na spoločný výjazd čo najširšej juniorskej a dorasteneckej reprezentácie na preteky Európskeho 
pohára juniorov a Českého pohára v triatlone v českých Račiciach v termíne 24. – 25. júla 2021, vrátane 
krátkeho sústredenia pred pretekmi. VV STÚ zároveň ukladá sekretariátu STÚ finančne zabezpečiť 
sústredenie a výjazd na preteky do Račíc. 
 Z: Jurášek, Dobiaš  T: 25. 07. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o výstupoch zo zasadnutia SOŠV o podujatí „Olympijský 
festival Tokio 2020“, ktorý sa uskutoční v Šamoríne počas trvania letných OH, pričom triatlon bude 
prezentovaný na akcii 26. júla 2021. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 26/2021/6 g: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o Olympijskom festivale Tokio 2020 v Šamoríne. 



 
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.:  1, 3, 4 
Podklady boli členom VV predložené na rokovaní k bodom č.: 6 
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  13. 08. 2021 v Žiline.  
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 
 

 


