
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 1 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 12. 11. 2021 
online formou cez aplikáciu Microsoft Teams 

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

Ospravedlnený:  
Nikto  
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
 
 
Prezident STÚ p. Jurášek privítal členov novozvoleného Výkonného výboru STÚ na obdobie rokov 2021 – 2025 
na prvom rokovaní. Zagratuloval dvom novým členom k zvoleniu VV STÚ a vyjadril presvedčenie, že činnosť VV 
STÚ v nasledujúcom období prispeje k ďalšiemu rozvoju slovenského triatlonu. 
Následne 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: 7 
Neprítomný: 0 
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 

Program (zaslaný členom VV v predstihu): 
1. Schválenie programu 
2. Kontrola úloh 
3. Zhodnotenie XXXIX. konferencie STÚ  
4. Plán práce VV STÚ na rok 2022 
5. Príprava programového vyhlásenia VV STÚ na volebné obdobie 2021-2025  
6. Príprava rozpočtu STÚ na rok 2022 
7. Odborné komisie – návrh zloženia 
8. Kalendár STÚ 2022  
9. Rôzne 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 1 nasledovne: 
 
 



Program: 
1. Schválenie programu 
2. Kontrola úloh 
3. Zhodnotenie XXXIX. konferencie STÚ  
4. Plán práce VV STÚ na rok 2022 
5. Príprava programového vyhlásenia VV STÚ na volebné obdobie 2021-2025  
6. Príprava rozpočtu STÚ na rok 2022 
7. Odborné komisie – návrh zloženia 
8. Kalendár STÚ 2022  
9. Rôzne 

 
Zo 7 prítomných členov VV STÚ hlasovali za predložený program: Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ č. 1 bol schválený. 

 
Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 30 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
 

a) splnené úlohy:  
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)  
29/2021/3 a - predložiť zmenený návrh Programu XXXIX. konferencie STÚ na schválenie delegátom (Králik, 
06.11.2021) 
29/2021/3 b - predložiť delegátom XXXIX. konferencie STÚ návrh na zloženie pracovných komisií na 
schválenie (Králik, 06. 11. 2021) 
29/2021/4 b - informovať žiadateľku R. Gajdošovú, že o nákupe bicykla bude rozhodovať až novozvolený 
Výkonný výbor STÚ po voľbách (Jurášek, Dobiaš, 06. 11. 2021) 
29/2021/4 e - predložiť návrhy a podklady do rozpočtu STÚ pre rok 2022 na najbližšie zasadnutie VV STÚ po 
volebnej konferencii (členovia VV STÚ, po XXXIX. konferencii STÚ) 
30/2021/3 a - predložiť delegátom XXXIX. konferencie STÚ upravený návrh na zloženie pracovných komisií 
na schválenie (Králik, 06. 11. 2021) 
30/2021/3 b – zaslanie žiadosti na zaradenie nasledovných športovcov do vojenského športového centra 
Dukla Banská Bystrica pre rok 2022 v zložení: Margaréta Vráblová, Margaréta Bičanová, Jozef Vrábel ml. 
(Jurášek, 08. 11. 2021) 
 
b) nesplnené úlohy:  
 
c) trvajúce úlohy:  

 
Bod 3 – Zhodnotenie XXXIX. konferencie STÚ 

 

Prezident STÚ p. Jurášek vyzdvihol vysokú účasť delegátov na volebnej XXXIX. konferencii STÚ (vyše 84%) 
s počtom mandátov (vyše 90%). Poďakoval sa všetkým zainteresovaným za aktívnu spoluprácu pri organizácii 
konferencie. Vyjadril sa, že sa teší na spoluprácu s novozvoleným VV STÚ na najbližšie štyri roky, ktorú budú 
jeho posledné vo funkcii prezidenta STÚ. 
Kontrolór STÚ p. Došek povedal, že pri priebehu volebnej konferencie neboli dodržané schválené body 
programu, keď body 4. a 5. boli spojené do jedného. Člen VV STÚ a predsedajúci konferencie p. Králik to 
vysvetlil, že sa pri vedení konferencie riadil platným Volebným poriadkom STÚ, ktorý je však v určitých 
bodoch v rozpore so Stanovami STÚ a preto bude potrebné zosúladiť predpisy a smernice STÚ so stanovami. 
Členovia VV STÚ sa následne jednomyseľne zhodli, že do najbližšej Volebnej konferencie bude potrebné 
zosúladiť predpisy a smernice STÚ so Stanovami STÚ. 
 
 
 



Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie zhodnotenie XXXIX. konferencie STÚ.  

 
Bod 4 – Plán práce VV STÚ na rok 2022 
 

Prezident STÚ p. Jurášek preložil členom VV STÚ návrh plánu zasadnutí VV STÚ v roku 2022. Členovia VV STÚ 
po diskusii rozhodli o termínoch zasadnutí VV nasledovne: 
 

04. 12. 2021 alebo. 11.12.2021 – VV STÚ Bratislava 
25. 02. 2022 alebo 04. 03. 2022 – VV STÚ Levice 
26. 03. 2022 – Konferencia STÚ 
29. 04. alebo 07. 05. 2022 - VV STÚ Rajec alebo Pezinok 
15. 07. 2022 - VV STÚ Turčianske Teplice  
30. 09. 2022 - VV STÚ online 
18. 11. 2022 - VV STÚ Levice  
16. 12. 2022 - VV STÚ Bratislava  
Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/4 a:  
VV STÚ schvaľuje predložený plán zasadnutí na rok 2022. 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 5 – Príprava programového vyhlásenia VV STÚ na volebné obdobie 2021-2025   
 

Prezident STÚ p. Jurášek a členovia VV STÚ sa zaoberali prípravou Programového vyhlásenia VV STÚ na 
volebné obdobie 2021 – 2025 a diskutovali o bodoch, ktoré by mali byť zakomponované programovom 
vyhlásení. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/5 a:  
VV STÚ ukladá prezidentovi STÚ predložiť návrh Programového vyhlásenia VV STÚ na volebné obdobie 2021 
– 2025 na nasledujúce zasadnutie VV STÚ. 
 Z: Jurášek                                                                             T: 30. 11. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 6 – Príprava rozpočtu STÚ na rok 2022  
 

Člen VV STÚ p. Králik predložil členom VV STÚ prvý návrh rozpočtu STÚ na rok 2022 a taktiež čerpanie 
rozpočtu na rok 2021 k dátumu konania zasadnutia VV STÚ.  Pripomenul, že rozpočet STÚ (aj úvodný návrh 
rozpočtu 2022) musí vychádzať z podmienok daných v zákone o športe, čiže musia byť dodržané limity pre 
kluby, talentovanú mládež, reprezentáciu a réžiu. 
Členka VV STÚ p. Stanková mala požiadavku na zvýšenie odmien pre rozhodcov a taktiež úpravu cestovných 
náhrad z 0,15 € /km na 0,20 €/km). Člen VV STÚ p. Králik na to reagoval, že je potrebné, aby takýto návrh bol 
detailne rozpracovaný, o koľko by navýšil výdavky v rozpočte, nakoľko STÚ bude mať aj v roku 2022 
mandatórne výdavky a tie sa nebudú môcť znížiť a preto bude treba hľadať úsporu v iných výdavkoch. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že po tom, ako ministerstvo školstva krátilo príspevky pre všetky uznané 
športy v rozpočte roku 2021 (STÚ dostala oproti zmluvne garantovaných 350 409 € menej o vyše 21 000 €) 
je stále v hre kompenzácia zo strany ministerstva. 
 
V diskusii sa členovia VV STÚ zhodli, že detailnejšie sa budú rozpočtom zaoberať po zverejnení dotácie pre 
STÚ na rok 2022 zo strany ministerstva školstva. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/6 a:  
VV STÚ berie na vedomie  informácie k príprave rozpočtu STÚ 2022 a ďalšími návrhmi rozpočtu STÚ sa bude 
zaoberať, keď bude oznámená suma príspevku zo strany ministerstva, čo by malo byť do konca roka 2021. 

 
 



Bod 7 – Odborné komisie – návrh zloženia 
 

Členovia VV STÚ a zároveň zvolení predsedovia odborných komisií informovali o svojich predstavách na 
zloženie odborných komisií pre funkčné obdobie 2021 – 2025. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek navrhol, aby bola vytvorená nová odborná komisia – Komisia športovcov STÚ 
a navrhol na post predsedu tejto novej komisie člena VV STÚ zvoleného ako zástupcu športovcov p. Daniela 
Kravianskeho.  
 
Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/7 a:  
VV STÚ schvaľuje vytvorenie odbornej komisie Komisia športovcov STÚ a na post predsedu komisie schvaľuje 
člena VV STÚ za oblasť športovcov p. Daniela Kravianskeho. 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, jeden člen VV nehlasoval. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/7 b:  
VV STÚ sa zaoberal predbežnými návrhmi na personálne obsadenie odborných komisií STÚ a ukladá 
predsedom jednotlivých odborných komisií predložiť na najbližšie zasadnutie VV STÚ návrh na personálne 
obsadenie jednotlivých komisií pre obdobie rokov 2021 – 2025. 
 Z: predsedovia odborných komisií T: 30. 11. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 8 – Kalendár STÚ 2022 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že na základe podkladov od organizátorov, ktorí zasielali 
svoje žiadosti o organizáciu podujatí z poverenia STÚ v roku 2022 zostavil návrh Rozpisu súťaží STÚ 2022. 
 
Predseda Komisie organizátorov p. Kavec povedal, že pri niektorých podujatiach dochádza ku kolízii termínov 
a preto najskôr chce osobne, alebo telefonicky hovoriť s dotknutými organizátormi, aby sa pokúsil nájsť 
kompromisné riešenie aby nedochádzalo ku kolízii termínov v kalendári. 
 
Členka VV STÚ a predsedníčka Komisie rozhodcov p. Stanková povedala, že spolu so schválením Rozpisu 
súťaží bude potrebné aj aktualizovať smernicu „Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov“ 
 

Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/8 a:  
VV STÚ sa zaoberal prípravou Rozpisu súťaží STÚ 2022 a ukladá predsedovi Komisie organizátorov STÚ 
kontaktovať organizátorov podujatí pri ktorých hrozí kolízia termínov a snažiť sa nájsť riešenie kolíznych 
termínov.  
 Z: Kavec T: 30. 11. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, jeden člen VV nehlasoval. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/8 b:  
VV STÚ schvaľuje termíny a miesta majstrovstiev Slovenska v roku 2022 a ukladá sekretariátu zverejniť na 
webovom sídle schválený Rozpis súťaží STÚ 2022 do termínu stanovenom v Súťažnom poriadku STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 30. 11. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 9 – Rôzne  
 

Kontrolór STÚ p. Došek v súvislosti s informáciou o čerpaní financií z rozpočtu 2021 navrhol, aby sekretariát 
vyzval tie kluby, ktoré nevyčerpali dotáciu v zmysle podpísaných zmlúv, aby tak urobili do konca novembra. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/9 a: 
VV STÚ berie na vedomie požiadavku kontrolóra STÚ a ukladá generálnemu sekretárovi vyzvať v termíne do 
17. 11. 2021 tie kluby STÚ, ktoré v roku nevyčerpali financie v zmysle podpísaných zmlúv, aby tak urobili 
najneskôr do konca mesiaca november. 
 Z: Dobiaš T: 30. 11. 2021 



Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Viceprezident STÚ p. Celerin informoval členov VV STÚ, že prezident STÚ p. Jurášek k 31. 12. 2021 ukončí 
pracovný pomer na sekretariáte STÚ z dôvodu odchodu do dôchodku. Požiadal prezidenta STÚ, aby 
predstavil svoje predstavy po ukončení pracovného pomeru na sekretariáte. Prezident STÚ p. Jurášek 
povedal, že chce byť ďalej pracovne aktívny pre potreby slovenského triatlonu a prezentoval svoje predstavy, 
ako bude nápomocný sekretariátu od januára 2022 a navrhol, aby po jeho odchode bol sekretariát STÚ 
posilnený o nového zamestnanca. Viceprezident STÚ v tej súvislosti navrhol, aby bola zriadená pracovná 
komisia pre výber nového pracovníka sekretariátu STÚ s nástupom od januára 2022. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 1/2021/9 b: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o ukončení pracovného pomeru J. Juráška na sekretariáte STÚ z dôvodu 
odchodu do dôchodku. VV STÚ schvaľuje vytvorenie pracovnej komisie v zložení J. Jurášek, M. Celerin, P. 
Králik, V. Došek a P. Dobiaš, ktorá bude riešiť uvoľnenú pozíciu na sekretariáte STÚ po odchode prezidenta 
do dôchodku. 
 Z: Jurášek, Celerin. Králik, Došek, Dobiaš T: 31. 12. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.:  1, 4, 5, 6, 8. 
Podklady boli členom VV predložené na rokovaní k bodom č.:  
 
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  04. 12. 2021 (resp. 11. 12. 2021) v Bratislave. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 
 

 


