
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 29 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 29. 10. 2021 
online formou cez aplikáciu Microsoft Teams 

 
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)  
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal prítomných na online 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 - online: 6 
Neprítomní: 1 
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 

Program (zaslaný členom VV v predstihu): 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Príprava XXXIX. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
4. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 25 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Príprava XXXIX. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
4. Rôzne členovia VV 

 
Zo 6 prítomných členov VV STÚ hlasovali za predložený program: Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ č. 29 bol schválený. 
 



 

Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 28 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
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) 
28/2021/3 a – informovanie OV EYOF 2022, že STÚ momentálne nevidí dôvod na zmenu v personálnom 
obsadení Competition managera pre triatlon na EYOF 2022 (Jurášek, 30. 09. 2021) 
28/2021/4 b – podpísanie mandátnej zmluvy s koordinátorom reprezentácie SR v triatlone pre kategórie 
Elite a U23  M. Vargom na obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 s účinnosťou od 01. 10. 2021 (Jurášek, 30. 
09. 2021) 
28/2021/4 c  – podpísanie mandátnej zmluvy s koordinátorom reprezentácie SR v triatlone pre mládežnícke 
kategórie J. Roziakom na obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 s účinnosťou od 01. 10. 2021 (Jurášek, 30. 09. 
2021) 
28/2021/4 d - podpísanie mandátnych zmlúv s koordinátormi reprezentácie SR v multišporte T. Jurkovičom 
a O. Kubom na obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2024 s účinnosťou od 01. 10. 2021 (Jurášek, 30. 09. 2021) 
28/2021/5 a - 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 (Dobiaš, v zmysle Stanov STÚ) 
28/2021/5 b - zaslanie návrhu programu XXXIX. konferencie STÚ oprávneným delegátom v termíne určenom 
Stanovami STÚ a ďalšími predpismi STÚ (Dobiaš, v zmysle Stanov STÚ) 
28/2021/6 a - uhradenie nákladov na materiálnu podporu pre M. Vráblovú (Jurášek, Dobiaš, po vystavení 
dokladov na úhradu) 
28/2021/7 a - zabezpečiť podmienky účasti nominovanej Zuzany Michaličkovej na MS v kros triatlone a 
akvatlone v španielskej Extremadrue (Jurášek, Dobiaš, 15. 10. 2021) 
28/2021/7 b - zabezpečiť pozastavenie členstva klubom (123 - BraTRIslava Triathlon Team, 227 - ŠK Triatlon 
Šaľa, 338 - Triatlon Team Dolný Kubín) v informačnom systéme STÚ (Jurášek, Dobiaš, 16. 09. 2021) 
28/2021/7 c - vyčleniť z plánovaného príspevku uznanému športu  na rok 2022 čiastku 10 000 € na kapitálové 
výdavky na prípadný nákup cestných bicyklov a zaslať na ministerstvo školstva žiadosť o poskytnutie 
príspevku uznanému športu v roku 2022 v termíne určenom ministerstvom (Jurášek, Dobiaš, 30. 09. 2021)  
28/2021/7 d - zabezpečiť finančné podmienky na zorganizovanie jesenného sústredenia mládeže (Jurášek, 
Dobiaš, 30. 09. 2021) 
28/2021/7 g - v súčinnosti s ETU zabezpečiť organizáciu školenia trénerov na Slovensku (Jurášek, Dobiaš, 30. 
11. 2021) 
28/2021/7 h - informovať o rozhodnutí VV STÚ  nepreplatiť náklady na školenie trénerov v Česku žiadateľku 
D. Ignačákovú  (Dobiaš, 20. 09. 2021) 
28/2021/7 i - informovať SOŠV o rozhodnutí VV STÚ navrhnúť na kandidáta na volenú funkciu do orgánov 
SOŠV prezidenta STÚ p. Juráška (Jurášek, Dobiaš, 20. 09. 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 
pandemických opatrení (Jurášek, Dobiaš, po uvoľnení pandemických opatrení). 
28/2021/5 c – vedenie XXXIX. konferencie STÚ z pozície predsedajúceho (Králik, 06. 11. 2021) 
28/2021/5 d - zabezpečiť v súčinnosti s hotelom Gate One prípravu priestorov pre prezenčnú formu konania 
XXXIX. konferencie STÚ – volebnej dňa 6. 11. 2021 (Jurášek, Dobiaš, 06. 11. 2021) 
28/2021/7 e - pripraviť návrh zvýšenia odmien pre rozhodcov v roku 2022 s dopadom na rozpočet STÚ a 
predložiť na najbližšie zasadnutie VV STÚ (Stanková, Slovák, 29. 10. 2021, termín posunutý do 31.12.2021) 

 
Bod 3 – Príprava XXXIX. konferencie STÚ 

 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ, že v termíne určenom na navrhovanie 
kandidátov na volené funkcie prijal sekretariát návrhy od jedenástich členov STÚ (ďalší návrh prišiel po 
termíne), ktorí na pätnásť volených funkcií navrhli vyše tri desiatky kandidátov. Z nich prijalo kandidatúru do 
volieb 26 členov STÚ, pričom niektorí kandidujú do viacerých funkcií. 
 
Na základe menného zoznamu kandidátov na volené funkcie a s prihliadnutím na efektivitu činnosti 
najvyššieho orgánu únie (úspora času a taktiež materiálu na tlač hlasovacích lístkov) s prihliadnutím na 
platné Stanovy STÚ, Volebný a Rokovací poriadok navrhol prezident STÚ p. Jurášek spoločne s členom VV 
STÚ p. Králikom spojiť do jedného bloku hlasovania viacero funkcií, ktoré nebudú zvýhodňovať žiadneho 
kandidáta (všetci kandidáti budú mať rovnaké podmienky pri voľbách). Z toho dôvodu navrhli zmenu 
predbežného programu (zaslaného v predstihu delegátom) XXXIX. konferencie STÚ nasledovne: 
Návrh Programu XXXIX. konferencie STÚ  - návrh VV STÚ: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba skrutátorov, Mandátovej a Návrhovej komisie 
4. Voľba predsedu Volebnej komisie STÚ 
5. Voľba členov Volebnej komisie STÚ 
6. Správa predsedu Mandátovej komisie  
7. Správa prezidenta o činnosti STÚ za obdobie od poslednej Konferencie STÚ 
8. Diskusia 
9. Voľba Prezidenta STÚ, Voľba Viceprezidenta STÚ, Voľba člena VV STÚ - zástupcu športovcov, Voľba 

člena VV STÚ - predseda Komisie organizátorov, Voľba člena VV STÚ - predseda Komisie rozhodcov, 
Voľba Kontrolóra STÚ, Voľba predsedu Disciplinárnej komisie STÚ, Voľba predsedu Odvolacej 
komisie (1. blok hlasovaní) 

10. Voľba člena VV STÚ - predseda Trénerskej komisie, Voľba členov Odvolacej komisie (2. blok 
hlasovaní) 

11. Voľba člena VV STÚ – člen, Voľba členov Kontrolnej komisie STÚ (3. blok hlasovaní) 
12. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie STÚ (4. blok hlasovaní) 
13. Správa predsedu volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb 
14. Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia  
15. Záver 

 
Kontrolór STÚ p. Došek pripomenul, že v tejto súvislosti sa zmení pôvodne zaslaný program konferencie 
(zaslaný delegátom v predstihu) a preto bude potrebné v prípade schválenia Výkonným výborom STÚ dať 
pozmenený návrh programu schváliť delegátom XXXIX. konferencie. 
 



Členovia VV STÚ v následnej diskusii prebrali personálne zloženie pracovných komisií na XXXIX. konferencii 
STÚ, ktorých by mali tvoriť prítomní delegáti.  Konsenzom sa členovia VV STÚ zhodli na zložení pracovných 
komisií  XXXIX. konferencie STÚ nasledovne: 
Skrutátori XXXIX. konferencie: Milan Slovák – Alena Drahošová, Marián Ponek (náhradník Dag Ulehla) 
Mandátová komisia: Veronika Jurkovičová – Andrej Orlický, Jozef Vrábel (náhradník Ján Roziak) 
Návrhová komisia: Milan Celerin – František Bernáth, Jan Rudolphi 
Volebná komisia: Jana Škanderová – Miroslav Nemec (náhradník Marek Vojník), Katarína Mikulová. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 29/2021/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie o príprave XXXIX. konferencie STÚ. VV STÚ schvaľuje predložený návrh 
úpravy Programu XXXIX. konferencie STÚ a súčasne ukladá predsedajúcemu XXXIX. konferencie STÚ 
predložiť zmenený návrh Programu konferencie na schválenie delegátom. 
 Z: Králik T: 06.11.2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie VV STÚ č. 29/2021/3 b:  
VV STÚ schvaľuje návrh na obsadenie pracovných komisií na volebnej XXXIX. konferencii STÚ a ukladá 
predsedajúcemu konferencie  P. Králikovi predložiť delegátom konferencie návrh na zloženie pracovných 
komisií na schválenie. 
 Z: Králik T: 06.11.2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 4 – Rôzne  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV o liste z MŠVVŠ SR, v ktorom bolo STÚ (rovnakú informáciu 
dostali všetky uznané športy v SR, ktoré majú nárok na podporu z MŠVVŠ SR) oznámené, že na základe 
smernice ministerstva financií ohľadne čerpania výnosov z lotériových hier, nemôže ministerstvo školstva 
vyplatiť v štvrtej splátke národnému športovému zväzu celú dotáciu, ale STÚ bola krátená dotácia pre rok 
2021 o 21 170 €, čo spôsobí, že schválený rozpočet STÚ na rok 2021 vo výške 350 409 (čiastku, ktorú má STÚ 
zmluvne podpísanú s ministerstvom) € bude naplnený len na 329 239 €.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 29/2021/4 a: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o krátení príspevku uznanému športu na rok 2021 zo strany 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o 21 107 €. 
  
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ o písomnej žiadosti reprezentantky Romany 
Gajdošovej o zakúpenie nového cestného bicykla na sezónu 2022. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 29/2021/4 b: 
VV STÚ berie na vedomie požiadavku R. Gajdošovej, no vzhľadom na blížiace sa voľby sa členovia VV STÚ 
rozhodli, že o nákupe bicykla a všeobecne o čerpaní prostriedkov z rozpočtu STÚ na rok 2022 by mal 
rozhodovať až novozvolený Výkonný výbor STÚ po voľbách, ktoré sa uskutočnia 6. 11. 2021. VV STÚ súčasne 
ukladá sekretariátu informovať o rozhodnutí žiadateľku. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                             T: 06. 11. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ informoval členov VV STÚ o predbežných žiadostiach organizátorov podujatí 
o zaradenie so SlPo 2022, pričom terín na podávanie žiadostí vyprší posledný októbrový deň. Navrhol, aby 
žiadosti podané po termíne boli podmienečne zaradené do Kalendára SlPo len pre termíny, v ktorých nie je 
kolízia s už podanými žiadosťami. 
Taktiež navrhol, aby v Kalendári podujatí STÚ pre rok 2022 neboli uvádzané podujatia, ktoré sa nebudú 
organizovať z poverenia a v prípadnej spolupráci s STÚ, nakoľko tieto podujatia nemôžu byť v zmysle zákona 
považované za súťaže započítané do kvóty pre počítanie štartov aktívnym pretekárom. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 29/2021/4 c: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára o predbežných žiadostiach organizátorov 
podujatí pre rok 2022. Vzhľadom na, že Kalendár súťaží STÚ 2022 musí byť schválený do konca novembra, 



rozhodli členovia VV STÚ, že definitívne bude kalendár súťaží schvaľovať až novozvolený Výkonný výbor STÚ 
po voľbách, ktoré sa uskutočnia 6. 11. 2021. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ, že v rámci kontrolnej činnosti riešil podnet p. Barnu 
z klubu STA Bratislava vo veci aktívnej členskej základne STA Bratislava. Na základe podkladov, ktoré získal 
kontrolór od generálneho sekretára STÚ z informačného systému STÚ informoval kontrolór zadávateľa 
podnetu. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 29/2021/4 d: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra o kontrolnej činnosti. 
 
Členka VV STÚ p. Stanková navrhla, aby pre rok 2022 bola pozmenená smernica STÚ o vyplácaní cestovných 
náhrad a navrhla, aby bola čiastka za použitie súkromného vozidla zvýšená z 0,15 €/1 km na čiastku 0,20 
€/1km. 
Člen VV STÚ p. Králik v tejto súvislosti vyzval aj ďalších členov VV STÚ, aby prípadne podnety a podklady do 
návrhu rozpočtu STÚ na rok 2022 predložili na najbližšie zasadnutie VV STÚ po konaní volebnej konferencie. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 29/2021/4 e: 
VV STÚ berie na vedomie žiadosť členky VV STÚ p. Stankovej na zvýšenie paušálneho výdavku na 1km jazdy 
súkromným vozidlom. VV STÚ rozhodol, že návrhom by sa mal zaoberať až novozvolený Výkonný výbor STÚ 
po voľbách (6. 11. 2021), ktorý bude pripravovať návrh Rozpočtu STÚ na rok 2022. VV STÚ súčasne ukladá 
členom VV STÚ predložiť návrhy a podklady do rozpočtu STÚ pre rok 2022 na najbližšie zasadnutie VV STÚ 
po volebnej konferencii. 
 Z: členovia VV STÚ                                                                                      T: po XXXIX. konferencii STÚ 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

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

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  05. 11. 2021 v Bratislave. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 

 


