
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 28 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 15. 09. 2021 v Bratislave 
 
Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) 
Tomáš Jurkovič (člen VV ako zástupca za športovcov)  
Elena Stanková (členka VV za organizátorov)  
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
Peter Králik (člen VV za oblasť ekonomickú a marketing)  
Gregor Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 
Ospravedlnený:  
nikto 
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
Michal Varga (reprezentačný koordinátor pre triatlon) 
Ján Roziak (juniorský reprezentačný koordinátor) 
 
Pred začiatkom zasadnutia požiadal prezident STÚ p. Jurášek prítomných členov VV STÚ, aby si minútou ticha 
uctili pamiatku tragicky zosnulého mladého triatlonistu Jakuba Mészárosa. 
 
Následne prezident STÚ privítal prítomných na zasadnutí, otvoril 28. 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: nikto 
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
  
Program (zaslaný členom VV v predstihu): 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 
3. Výber koordinátorov – triatlon (elita, juniori), multišport členovia VV 
4. Príprava XXXIX. konferencie STÚ  členovia VV 
5. Podpora Margaréte Vráblovej členovia VV 
6. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

Člen VV STÚ p. Jurkovič písomne pred rokovaním navrhol, aby bol do programu (pred bod č. 3) zaradený bod 
EYOF 2022. 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 28 nasledovne: 
 
 



Program: 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 
3. EYOF 2022 Jurášek, Jurkovič, členovia VV 
4. Výber koordinátorov – triatlon (elita, juniori), multišport členovia VV 
5. Príprava XXXIX. konferencie STÚ  členovia VV 
6. Podpora Margaréte Vráblovej členovia VV 
7. 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. 28 bol schválený. 

 
Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 26 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
27/2021/4 e - informovať členov a triatlonové hnutie na webovom sídle STÚ o vyhlásení výberového konania 
na obsadenie postov reprezentačných koordinátorov pre triatlon (elita a juniori) a multišport (Jurášek, 
Dobiaš, 16. 08. 2021) 
27/2021/5 a - bezodkladne o zmene informovať hnutie na webovom sídle o zmene miesta konania M-SR 
v akvatlone (Jurášek, Dobiaš, 14. 08. 2021) 
27/2021/6 a – informovať o termíne volebnej XXXIX. konferencie STÚ na webovom sídle STÚ (Jurášek, 
Dobiaš, 10. 09. 2021) 
27/2021/6 b - pripraviť návrh programu XXXIX. konferencie STÚ a spolu s podkladmi zaslať na schválenie 
členom VV STÚ spôsobom per rollam (Jurášek, Dobiaš, 15. 09. 2021) 
27/2021/7 c – zverejnenie na webovom sídle schválenú Smernicu STÚ o podmienkach poskytovania, 
čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu (Dobiaš, 15. 08. 2021) 
27/2021/7 d - zistiť od Dominiky Jamnickej podrobnosti a podmienky jej záujmu o reprezentáciu SR a taktiež 
vysvetlenie jej dvojročnej absencie v triatlonových pretekoch (Jurášek, 15. 09. 2021) 
27/2021/7 f - informovať o revokovanom rozhodnutí VV STÚ preplatiť požadované náklady na účasť na ME 
a MS A. Sinay (Jurášek, 15. 08. 2021)  
27/2021/7 g - donominovať rozhodcov na podujatie Triatlon Senec 2021 a informovať o nominácii 
organizátora (Slovák, 31. 08. 2021) 
 
b) nesplnené úlohy: - 
 
c) trvajúce úlohy:  
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). 
27/2021/4 a - v súčinnosti s reprezentačným koordinátorom pre triatlon zabezpečiť podmienky účasti 
nominovaných reprezentantov na MS v triatlone na Bermudách a ME v triatlone vo Valencii (Jurášek, Dobiaš, 
priebežne do 31. 10. 2021) 
27/2021/4 b - v súčinnosti s  reprezentačným koordinátorom pre multišport zabezpečiť podmienky účasti 
nominovaných reprezentantov na ME v multišporte v Taliansku (Jurášek, Dobiaš, priebežne, do 30. 09. 2021)  
27/2021/4 c - v súčinnosti s reprezentačným koordinátorom juniorov zabezpečiť podmienky účasti 
nominovaných na výjazde na MSJ na Bermudách a ME dorastu v Turecku (Jurášek, Dobiaš, priebežne, do 31. 
09. 2021) 



27/2021/4 d - zabezpečiť podmienky účasti prezidenta STÚ na kongrese WT na Bermudách a P. Králika 
manažéra juniorskej reprezentácie a koordinátora reprezentácie vo vekových kategóriách (AG) na MS na 
Bermudách (Jurášek, Dobiaš, priebežne, do 30. 09. 2021) 
27/2021/6 c - distribuovať oprávneným delegátom XXXIX. konferencie STÚ všetky materiály v lehote určenej 
Stanovami STÚ (Jurášek, Dobiaš, v lehote určenej Stanovami STÚ) 

 
Bod 3 –  EYOF 2022  
 

Prezident STÚ p. Jurášek členov VV STÚ informoval, že bol pozvaný na pracovné stretnutie na pôde SOŠV so 
zástupcami SOŠV a organizačného výboru EYOF 2022 ohľadne zmeny obsadenia pozície Competition 
managera pre triatlon na EYOF 2022. Zástupcovia OV EYOF 2022 požiadali prezidenta STÚ, aby vzhľadom na 
súčasný zdravotný stav Competition managera pre triatlon Tomáša Jurkoviča najvyšší výkonný orgán STÚ 
nominoval iného zástupcu. Zároveň zástupcovia OV EYOF 2022 požiadali prezidenta STÚ, aby im poskytol 
kontakty na skúsených organizátorov triatlonových podujatí na Slovensku. 
Následne člen VV STÚ p. Králik informoval členov VV STÚ, že bol oslovený zástupcom OV EYOF 2022 
s ponukou pracovať na pozícii Competition managera pre triatlon na EYOF. Doplnil, že po úvodnom 
rozhovore vzišlo množstvo ďalších nezodpovedaných otázok a rozhovor so zástupcami OV EYOF bol vyložene 
informatívny bez prísľubu spolupráce. 
 
Člen VV STÚ a poverený zastupovaním STÚ v organizačnom výbore EYOF 2022 Tomáš Jurkovič informoval 
členov VV STÚ, že do pozície Competition manager pre EYOF 2022 sa nehrnul, je stotožnený požiadavkou OV 
EYOF. V súčasnej situácii si myslí, že by pozíciu Competition managera zvládol, ale nemá problém s tým, ak 
by VV STÚ zvolili iného zástupcu. 
 
Člen VV STÚ M. Slovák sa vyjadril, že požiadavka OV EYOF 2022 v súvislosti so zdravotným stavom T. Jurkoviča 
je neetická a plne podporuje, aby T. Jurkovič ostal na zvolenej pozícii a táto téma sa riešila jedine v prípade 
ak o to sám Competition manager požiada. 
 
Členovia VV STÚ v ďalšej diskusii k požiadavke OV EOYF 2022 na zmenu pozície Competition managera pre 
triatlon zaujali zamietavé stanovisko. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie požiadavku OV EYOF 2022. VV STÚ na základe žiadosti OV EYOF 2022 a po 
komunikácii s T. Jurkovičom a P. Králikom sa uzniesol, že momentálne nevidí dôvod na zmenu v personálnom 
obsadení Competition managera pre triatlon na EYOF 2022. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi STÚ 
o uznesení VV STÚ informovať OV EYOF 2022. 
 Z: Jurášek T: 30. 09. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, jeden člen VV nehlasoval. 

 
Bod 4 – Výber koordinátorov – triatlon (elita, juniori), multišport  
 

Generálny sekretár P. Dobiaš informoval členov VV, že na základe zverejnenej výzvy na webovom sídle STÚ 
sa do výberového konania na reprezentačných koordinátorov zapojili páni: Tomáš Jurkovič,  Ondrej Kubo 
(obaja na pozíciu koordinátor reprezentácie SR pre multišport) Michal Varga (koordinátor reprezentácie SR 
v triatlone pre kategórie Elite a U23) a Ján Roziak (koordinátor reprezentácie SR v triatlone mládežníckych 
kategórií). Doplnil, že výberové konania na obsadenie postov reprezentačných koordinátorov sa uskutočňujú 
z dôvodu, že platnosť mandátnych zmlúv doterajších koordinátorov vyprší 30. septembra 2021 a bola by 
ohrozená príprava sezóny 2022, navyše v máji 2022 sa začína olympijská kvalifikácia o postup na OH 2024 
do Paríža. 
 
Generálny sekretár STÚ informoval členov VV STÚ, že všetci menovaní kandidáti v lehote určenej výkonným 
výborom zaslali na sekretariát STÚ podklady, ktoré boli podmienkou zaradenia do výberového konania. 
 



Následne predstúpili pred členov VV STÚ jednotliví kandidáti – Tomáš Jurkovič pre multišport (prezentoval 
sa 20-ročnými skúsenosťami v multišporte, ktoré chce ďalej odovzdávať, v posledných rokoch už pracoval aj 
ako asistent koordinátora pri výjazdoch, chce zaviesť diagnostiku aj reprezentantov v multišporte, pri 
výjazdoch by rád využil pomoc asistenta) Michal Varga pre triatlon Elita a U23 (prezentoval plán práce na 
roky 2021-2024, chce stavať na doterajšej práci, zvýšiť počet testovaní športovcov v NŠC), Ján Roziak pre 
triatlon- mládež (chce pokračovať v nastolenom trende pri práci s mládežou, zo skúseností vie, že pri 
výjazdoch bude potrebné rozšírenie realizačného tímu o asistenta, chce nastaviť upravené kritériá 
výkonnosti pre reprezentantov) a Ondrej Kubo pre multišport (chcel zefektívniť spoluprácu s klubovými 
trénermi pri multišporte, nastaviť nominačné kritériá pre multišport, snažiť sa zjednotiť kalendár výjazdov 
multišportu a triatlonu). 
Po svojich prezentáciách odpovedali všetci kandidáti na otázky členov VV STÚ. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/4 a:  
VV STÚ na berie na vedomie prezentácie jednotlivých kandidátov na posty koordinátorov reprezentácií SR 
pre triatlon a multišport. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/4 b:  
VV STÚ schvaľuje obsadenie postu koordinátor reprezentácie SR v triatlone pre kategórie Elite a U23 na 
obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 p. Michalom Vargom. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi STÚ podpísať 
s koordinátorom reprezentácie SR v triatlone pre kategórie Elite a U23  M. Vargom mandátnu zmluvu na 
obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 s účinnosťou od 01. 10. 2021. 
 Z: Jurášek T: 30. 09. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/4 c:  
VV STÚ schvaľuje obsadenie postu koordinátor reprezentácie SR v triatlone pre mládežnícke kategórie na 
obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 p. Jánom Roziakom. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi STÚ podpísať 
s koordinátorom reprezentácie SR v triatlone pre mládežnícke kategórie J. Roziakom mandátnu zmluvu na 
obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 s účinnosťou od 01. 10. 2021. 
 Z: Jurášek T: 30. 09. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/4 d:  
VV STÚ po diskusii rozhodol o rozdelení kompetencií koordinátora SR v multišporte a vytvorení postov 
koordinátora reprezentácie SR v multišporte pre zimný triatlon, kros triatlon, kros duatlon a koordinátora 
reprezentácie SR pre duatlon, akvatlon, dlhý triatlon (akvabike v prípade zavedenia elitných šampionátov). 
VV STÚ schvaľuje obsadenie postu koordinátor reprezentácie SR v multišporte pre zimný triatlon, kros 
triatlon, kros duatlon na obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 p. Tomášom Jurkovičom.  VV STÚ schvaľuje 
obsadenie postu koordinátor reprezentácie SR v multišporte pre duatlon, akvatlon, dlhý triatlon (akvabike 
v prípade zavedenia elitných šampionátov) p. Ondrejom Kubom. 
VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi STÚ podpísať s koordinátormi reprezentácie SR v multišporte T. 
Jurkovičom a O. Kubom mandátne zmluvy na obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 s účinnosťou od 01. 10. 
2021. 
 Z: Jurášek T: 30. 09. 2021 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, 1 člen VV STÚ nehlasoval. 
 

 
Bod 5 – Príprava XXXIX. konferencie STÚ 

 

Prezident STÚ informoval členov VV STÚ, že v predstihu poslal návrh programu XXXIX. konferencie, ktorý 
korešponduje s platnými predpismi STÚ. 
 
Prezident STÚ navrhol, aby predsedajúcim XXXIX. konferencie bol člen VV STÚ p. Peter Králik. Člen VV STÚ 
p. Peter Králik návrh prezidenta akceptoval. 
 



Generálny sekretár STÚ informoval, že na poslednej volebnej konferencii STÚ (17. 11. 2018) boli do volebnej 
komisie schválení pp. Peter Králik (predseda), Jana Škanderová (člen) a Igor Bulík (člen). Členovia Volebnej 
komisie sú v zmysle Volebného poriadku STÚ (čl. 2, bod 10 a 11) povinní preskúmať návrhy kandidátov na 
volené funkcie vo voľbách na XXXIX. konferencii STÚ a preto bude generálny sekretár členov Volebnej 
komisie STÚ kontaktovať v súvislosti s prípravou XXXIX. konferencie STÚ. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že preveroval možnosť zorganizovať XXIX. konferenciu 
STÚ prezenčnou formou v hoteli Gate One v Bratislave aj pri prípadnom zhoršení pandemickej situácie 
a hotel je pripravený na organizáciu Konferencie STÚ v termíne 06. 11. 2021. Navrhol preto, aby sa XXXIX. 
konferencia STÚ konala v hoteli Gate One na Ambrušovej ulici v Bratislave. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie o príprave XXXIX. konferencie STÚ a ukladá generálnemu sekretárovi 
zverejniť na webovom sídle únie informácie o voľbách v zmysle Volebného poriadku STÚ a pre kandidátov 
na volené funkcie na XXXIX. konferencii STÚ zverejniť všetky relevantné podklady v termíne určenom 
Stanovami STÚ a ďalšími predpismi STÚ. 
 Z: Dobiaš T: v zmysle Stanov STÚ 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/5 b:  
VV STÚ schvaľuje predložený návrh programu XXXIX. konferencie STÚ a súčasne ukladá generálnemu 
sekretárovi zaslať návrh programu Konferencie oprávneným delegátom v termíne určenom Stanovami STÚ 
a ďalšími predpismi STÚ. 
 Z: Dobiaš T: v zmysle Stanov STÚ 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/5 c:  
VV STÚ schvaľuje návrh prezidenta STÚ a poveruje člena VV STÚ p. Petra Králika viesť XXXIX. konferenciu 
STÚ z pozície predsedajúceho. 
 Z: Králik T: 06. 11. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, 1 člen VV STÚ nehlasoval. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/5 d:  
VV STÚ schvaľuje miesto konania XXXIX. konferencie STÚ dňa 6. 11. 2021 – hotel Gate One (Ambrušova ulica 
7, Bratislava) a ukladá sekretariátu STÚ zabezpečiť v súčinnosti s hotelom prípravu priestorov pre prezenčnú 
formu konania XXXIX. konferencie STÚ. 
  Z: Jurášek, Dobiaš T: do 06. 11. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

Bod 6 – Podpora Margaréte Vráblovej  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že v premiérovej sezóne medzi juniorkami sa vynikajúco 
darí talentovanej Margaréte Vráblovej, ktorá v roku 2021 3x vyhrala preteky Európskeho pohára junioriek 
(plus raz skončila druhá v pretekoch EPJ) a v priebežnom poradí EPJ je na prvom mieste. Na augustovom 
stretnutí s otcom a trénerom M. Vráblovej Jozefom Vrábelom, bola prezentovaná ponuka zo strany STÚ 
zabezečiť Margaréte Vráblovej nový cestný bicykel. Vzhľadom k tomu, že Margaréta Vráblová aktuálne 
cestný bicykel nepotrebuje požiadal tréner M. Vráblovej Jozef Vrábel o materiálne zabezpečenie prípravy 
Margaréty Vráblovej vo výške 2000 €.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/6 a:  
VV STÚ na základe požiadavky otca a trénera reprezentantky Margaréty Vráblovej Jozefa Vrábela a na 
základe dosiahnutých výsledkov v roku 2021 schvaľuje materiálnu podporu pre Margarétu Vráblovú vo výške 
do 2000 € z rozpočtovej rezervy na podporu talentovanej mládeže. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu 
uhradiť náklady na materiálnu podporu pre M. Vráblovú. 



 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                               T: po vystavení dokladov na úhradu 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

Pred rokovaním o bode č. 7 sa z rodinných dôvodov z účasti na zasadnutí ospravedlnili pp. Milan Slovák 
a Tomáš Jurkovič. 
Viceprezident STÚ M. Celerin preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru STÚ, na ktorú je potrebná 
nadpolovičná väčšina členov VV. 
Prítomní: 5 
Neprítomní: 2  
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 
Bod 7 – Rôzne  
 

Reprezentačný koordinátor pre multišport Milan Slovák navrhol schváliť nomináciu Zuzany Michaličkovej na 
majstrovstvá sveta v akvatlone juniorov a majstrovstvá sveta v kros triatlone juniorov v španielskej 
Extramadure v októbri 2021. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 a: 
VV STÚ schvaľuje nomináciu Zuzany Michaličkovej na majstrovstvá sveta v akvatlone juniorov a majstrovstvá 
sveta v kros triatlone juniorov v španielskej Extramadure. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ 
v súčinnosti s reprezentačným koordinátorom zabezpečiť podmienky účasti nominovanej na výjazde. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                             T: 15. 10. 2021  
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš predložil členom VV v zmysle čl. 2.2. Registračného poriadku STÚ 
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...) návrh na pozastavenie členstva nasledovným klubom: 
123 - BraTRIslava Triathlon Team 
227 - ŠK Triatlon Šaľa  
338 - Triatlon Team Dolný Kubín  

 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 b: 
VV STÚ na základe predloženého návrhu generálneho sekretára STÚ rozhodol o pozastavení členstva 
nasledovným klubom: 
123 - BraTRIslava Triathlon Team 
227 - ŠK Triatlon Šaľa  
338 - Triatlon Team Dolný Kubín  

V zmysle čl. 2.2. Registračného poriadku STÚ sa dňom 15. 09. 2021 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 vyššie uvedeným klubom 
v informačnom systéme STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                             T: 16. 09. 2021  
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ informoval členov VV STÚ o zverejnenej výzve ministerstva školstva na podanie 
žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu v roku 2022. Podľa § 106e ods. 2 zákona o športe sa pri 
výpočte príspevku uznanému športu na rok 2022 sa použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 
2020. V súvislosti s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku navrhol, aby STÚ v žiadosti požiadal o 
vyčlenenie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € na prípadný nákup cestných bicyklov a cyklistických 
komponentov pre potreby reprezentácie. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 c: 



VV STÚ schvaľuje návrh generálneho sekretára STÚ na vyčlenenie čiastky 10 000 € z príspevku pre uznaný 
šport na rok 2022  na prípadný nákup cestných bicyklov a cyklistických komponentov pre potreby 
reprezentácie. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zaslať na ministerstvo školstva žiadosť o poskytnutie 
príspevku uznanému športu v roku 2022 v termíne určenom ministerstvom. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                              T: 30. 09. 2021  
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Člen VV STÚ G. Fotul v súčinnosti s predsedom Komisie mládeže M. Celerinom predložili návrh na finančné 
zabezpečenie jesenného sústredenia talentovaných triatlonistov zo žiackych kategórií vo výške 2000 €. 
Sústredenie sa uskutoční v októbri 2021 v okolí Spišskej Novej Vsi a zúčastní sa na ňom 18 detí (medailistov 
zo žiackych M-SR) a traja tréneri. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 d: 
VV STÚ schvaľuje návrh G. Fotula na finančné zabezpečenie prípravy jesenného sústredenia mládeže v okolí 
Spišskej Novej Vsi. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zabezpečiť finančné podmienky na 
zorganizovanie sústredenia. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                              T: 30. 09. 2021  
Za: 5 proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Členka VV STÚ E. Stanková navrhla, aby sa pri príprave rozpočtu STÚ na rok 2022 počítalo so zvýšením 
príspevkov na odmeny pre delegovaných rozhodcov na podujatia organizované z poverenia STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 e: 
VV STÚ berie na vedomie návrh E. Stankovej na zvýšenie odmien pre delegovaných rozhodcov na podujatia 
organizované z poverenia STÚ od roku 2022 a súčasne ukladá navrhovateľke spoločne s predsedom Komisie 
rozhodcov STÚ pripraviť návrh zvýšenia odmien pre rozhodcov s dopadom na rozpočet STÚ a predložiť na 
najbližšie zasadnutie VV STÚ. 
 Z: Stanková, Slovák                                                                              T: 29. 10. 2021  
Za: 5 proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Kontrolór STÚ V. Došek  informoval členov VV STÚ o plnení opatrení daných po kontrolnej činnosti KK STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 f: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra STÚ. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval o komunikácii s Európskou triatlonovou úniou ohľadne možnosti 
zorganizovania školenia trénerov na Slovensku, ktoré bolo pôvodne plánované v roku 2020, no vzhľadom na 
pandemické obmedzenia sa nemohlo uskutočniť. Po aktuálnej komunikácii s ETU by sa školenie na Slovensku 
mohlo uskutočniť v novembri 2021 prezenčnou formou, no v prípade výrazného zhoršenia pandemickej 
situácie na Slovensku by sa uskutočnilo v krajnom prípade online formou. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 g: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o možnosti zorganizovania školenia trénerov na 
Slovensku. VV STÚ schvaľuje organizovanie školenia trénerov z poverenia ETU na Slovensku v novembri 2021 
a súčasne ukladá sekretariátu STÚ v súčinnosti s ETU zabezpečiť organizáciu školenia. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                              T: 30. 11. 2021  
Za: 5 proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval o žiadosti členky STÚ Dany Horínkovej Ignačákovej adresovanej 
prezidentovi STÚ na preplatenie nákladov na školení trénerov v Nymburgu v ČR. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 h: 
VV STÚ sa žiadosťou D. Horinkovej Ignačákovej na preplatenie nákladov na školenie trénerov v českom 
Nymburgu zaoberal. VV STÚ sa uzniesol, že vzdelávanie klubových trénerov je v kompetencii jednotlivých 
klubov. Ani v minulosti STÚ neparticipovala na financovaní školenia klubových trénerov, navyše STÚ bude 
organizovať na Slovensku školenie trénerov pod záštitou ETU a z týchto dôvodov žiadosti D. Horinkovej 
Ignačákovej nevyhovuje. VV STÚ ukladá generálnemu sekretárovi informovať o rozhodnutí žiadateľku. 



 Z: Dobiaš                                                                              T: 20. 09. 2021  
Za: 5 proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ informoval členov VV STÚ, že vzhľadom k blížiacim sa voľbám do orgánov Slovenského 
olympijského a športového výboru bola STÚ vyzvaná SOŠV na predloženie kandidáta do orgánov SOŠV, 
pričom doteraz malo STÚ vo výkonnom výbore SOŠV zastúpenie prezidentom STÚ.  
Viceprezident STÚ Milan Celerin navrhol, aby VV STÚ opätovne navrhla prezidenta STÚ Jozefa Juráška za 
kandidáta na post člena VV SOŠV. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 i: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ a schvaľuje návrh viceprezidenta STÚ, aby prezident 
STÚ Jozef Jurášek bol kandidátom STÚ na post člena VV SOŠV. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ 
informovať o rozhodnutí Slovenský olympijský a športový výbor 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                              T: 20. 09. 2021  
Za: 4 proti: 0, zdržal sa: 0, jeden člen VV STÚ nehlasoval. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval o iniciatíve aktivistov, ktorí chcú spoločnou cyklojazdou na 
rýchlostnej ceste R7 v októbri 2021 upozorniť na zvýšenie ochrany cyklistova chodcov na slovenských 
cestách.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 28/2021/7 i: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára STÚ o iniciatíve aktivistov na spoločnú 
cyklojazdu po R7, ktorou chcú upozorniť na zvýšenie ochrany cyklistova chodcov na slovenských cestách. VV 
STÚ  má záujem, aby sa ochrana cyklistov, medzi ktorých patria aj triatlonisti riešila legislatívnou formou na 
úrovni zákonodarného zboru. 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.:  1, 4, 5, 7b. 
Podklady boli členom VV predložené na rokovaní k bodom č.: 3, 6. 
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  29. 10. 2021 v Leviciach.  
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 

 




