
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 2 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 04. 12. 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)  
Michal Varga (koordinátor seniorskej reprezentácie) 
Ján Roziak (koordinátor juniorskej reprezentácie) 
Ondrej Kubo (koordinátor multišportu pre duatlon) 
 
Prezident STÚ p. Jurášek privítal členov Výkonného výboru STÚ a 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. Plán reprezentačných výjazdov 2022  
4. Programové vyhlásenie VV STÚ na volebné obdobie 2021-2025  
5. Príprava rozpočtu STÚ na rok 2022  
6. Odborné komisie STÚ  
7. Rôzne  

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 2 nasledovne: 
 
Program: 

1. Schválenie programu  
2. Kontrola úloh   



3. Plán reprezentačných výjazdov 2022  
4. Programové vyhlásenie VV STÚ na volebné obdobie 2021-2025  
5. Príprava rozpočtu STÚ na rok 2022  
6. Odborné komisie STÚ  
7. Rôzne 

 
Zo 7 prítomných členov VV STÚ hlasovali za predložený program: Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ č. 2 bol schválený. 

 
Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 1 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
 

a) splnené úlohy:  
1/2021/5 a -  predloženie návrhu Programového vyhlásenia VV STÚ na volebné obdobie 2021 – 2025 na 
nasledujúce zasadnutie VV STÚ (Jurášek, 30. 11. 2021) 
1/2021/8 a -kontaktovať organizátorov podujatí pri ktorých hrozí kolízia termínov a snažiť sa nájsť riešenie 
kolíznych termínov (Kavec, 30. 11. 2021) 
1/2021/8 b - zverejniť na webovom sídle schválený Rozpis súťaží STÚ 2022 do termínu stanovenom 
v Súťažnom poriadku STÚ (Jurášek, Dobiaš, 30. 11. 2021) 
1/2021/9 a - 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 (Dobiaš, 30. 11. 2021) 
 
b) nesplnené úlohy:  
 
c) trvajúce úlohy:  
1/2021/7 b - predložiť na najbližšie zasadnutie VV STÚ návrh na personálne obsadenie jednotlivých komisií 
pre obdobie rokov 2021 – 2025 (predsedovia odborných komisií, 30. 11. 2021, termín posunutý na 
31.12.2021) 
1/2021/9 b -  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 (Jurášek, Celerin. 
Králik, Došek, Dobiaš, 31. 12. 2021) 

 
Bod 3 –  Plán reprezentačných výjazdov 2022 
 

Prizvaný reprezentačný koordinátor v triatlone Michal Varga informoval členov VV, že v súvislosti s prípravou 
sezóny 2022 má rozpracovaných viacero možností, ale vzhľadom k tomu ešte neprebehli reprezentačné 
oponentúry a nemá od všetkých reprezentačných adeptov Harmonogramy športovej prípravy, nedokáže 
v danom momente predložiť komplexný plán výjazdov. 
Ďalej M. Varga informoval, že v spolupráci a súčinnosti s juniorským koordinátorom Jánom Roziakom 
pripravili a zorganizovali testovanie reprezentačných adeptov, ktorého sa však nezúčastnili Michaličková 
a Kuriačková z dôvodu absolvovania zahraničných pretekov a Bičanová po zlomenine ruky. Informoval členov 
VV STÚ, že plán reprezentačných výjazdov pripraví po testovaní a oponentúrach do konca januára 2022. 
 
Prizvaný juniorský reprezentačný koordinátor v triatlone Ján Roziak doplnil, že v rámci spoločného 
testovanie s M. Vargom bolo otestovaných 32 reprezentačných adeptov, pričom sa ho z rôznych dôvodov 
nemohli zúčastniť talentovaní triatlonisti z východného Slovenska. Druhú fázu testovania plánuje zrealizovať 
v mesiacoch február/marec 2022. V súvislosti s plánom reprezentačných výjazdov informoval, že 
v predbežnom pláne má juniorská reprezentácia absolvovať v úvode sezóny EPJ v Carloe (Tal.), Welse (Rak.), 
Tábore (ČR), tzv. „Test event“ pred EYOF v B. Bystrici. Vrcholom sezóny pre juniorov budú ME v Mníchove 
a pre dorast ME dorastu v Záhrebe koncom augusta. Kompletný plán výjazdov, ako aj aktualizované 
reprezentačné kritériá chce J. Roziak predložiť VV STÚ do konca roka. 
 



Reprezentačný koordinátor pre multišport v duatlone, akvatlone a dlhom triatlone Ondrej Kubo informoval, 
že  z pohľadu duatlonu chce v roku 2022 zorganizovať dva výjazdy na ME Powerman do Nemecka (10. 4. 
2022) a MS do Dánka (7.5. 2022). Vrcholom sezóny pre multišport bude európsky šampionát v multišporte 
v Španielsku (Bilbao, 17. – 24.92022). 
 
Reprezentačný koordinátor pre multišport – zimný triatlon a kros triatlon Tomáš Jurkovič informoval členov 
VV STÚ, že im v predstihu zaslal plán výjazdov: 
1. MS Zimný triatlon – Andorra – Elite, U23, juniori (3.- 6. 2.2022 ) 
2. SP v zimnom triatlone Asiago (Taliansko) – iba Elite na základe výsledkov v Andorre (18. 2. 2022) 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie reprezentačných koordinátorov v súvislosti s plánom reprezentačných 
výjazdov.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/3 b:  
VV STÚ schvaľuje plán reprezentačných výjazdov pre zimný triatlon v sezóne 2022. 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/3 c:  
VV STÚ ukladá reprezentačným koordinátorom M. Vargovi, J. Roziakovi a O. Kubovi predložiť plán 
reprezentačných výjazdov na schválenie VV STÚ najneskôr do 15.2. 2022. 
 Z: M. Varga, Roziak, Kubo T: 15. 02. 2022 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 4 – Programové vyhlásenie VV STÚ na volebné obdobie 2021-2025 
 

Prezident STÚ p. Jurášek predložil členom VV STÚ návrh Programového vyhlásenia VV STÚ na volebné 
obdobie 2021 – 2025. Členovia v diskusii mali drobné pripomienky k predloženému návrhu, pričom po ich 
zapracovaní súhlasia so znením programového vyhlásenia. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/4 a:  
VV STÚ prerokoval predložený materiál a ukladá prezidentovi dopracovať  pripomienky a predložiť VV STÚ 
na schválenie formou per rollam a následne zverejniť na webovom sídle. 
 Z: Jurášek                                                                             T: 10. 12. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 5 – Príprava rozpočtu STÚ na rok 2022  
 

Člen VV STÚ p. Králik predložil členom VV STÚ upravený pracovný návrh rozpočtu STÚ na rok 2022 po 
zapracovaní predchádzajúcich pripomienok a návrhov členov VV STÚ. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že  z ministerstva prišla výzva aby STÚ do 15.12. potvrdila svoj 
deklarovaný záujem o vyčlenenie sumy 10 000 € na kapitálové výdavky. 
 
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. 2/2021/5 a:  
VV STÚ prerokoval pracovný návrh rozpočtu STÚ 2022. finálnou verziou sa bude VV STÚ zaoberať po 
podpísaní zmluvy s ministerstvom školstva na rok 2022. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/5 b:  
VV STÚ potvrdzuje záujem čerpať v roku 2022 z rozpočtu STÚ čiastku 10 000 € na kapitálové výdavky. VV STÚ 
súčasne ukladá prezidentovi informovať o rozhodnutí MŠVVŠ SR. 
 Z: Jurášek T: 15. 12. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 



 
Bod 6 – 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. Svoje finálne predstavy predložili T. Jurkovič 
(Trénerská komisia), E. Stanková (Komisia rozhodcov), P. Králik (Marketingová komisia). 
Ďalší členovia VV STÚ informovali, že ešte nemajú vyjadrenie navrhovaných členov a preto požiadali 
o predĺženie termínu predloženia menného zoznamu členov odborných komisií do 31. 12. 2021. Prezident 
STÚ taktiež dodal, že vyzve predsedníčku Disciplinárnej komisie p. Ozorákovú, aby do 31. 12. 2021 predložila 
na schválenie doplnenie členov DK STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/7 a:  
VV STÚ sa zaoberal návrhmi na personálne obsadenie odborných komisií STÚ a ukladá predsedom 
jednotlivých odborných komisií predložiť do 31. 12. 2021 menný zoznam navrhovaných členov jednotlivých 
odborných komisií pre obdobie rokov 2021 – 2025. 
 Z: predsedovia odborných komisií T: 31. 12. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 7 – Rôzne  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval o predbežnej informácii z ministerstva školstva, podľa ktorej by na 
základe výsledkov v sezóne 2021 mala byť zaradená do Top tímu Margaréta Vráblová. Prizvaný 
reprezentačný koordinátor M. Varga doplnil, že v Top tíme by mala byť zaradená aj juniorská triatlonová 
štafeta za 10. miesta na ME. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/7 a: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o plánovanom zaradení slovenských športovcov do Top tímu. 
 
Prizvaný M. Varga predložil členom VV STÚ požiadavku, aby  STÚ zamestnalo Romanu Gajdošovú od nového 
roku 2021, vzhľadom k tomu, že bola vyradená z podpory ŠCP. Informoval, že na prelome novembra 
a decembra sa R. Gajdošová zúčastnila testovania v nemeckom armádnom stredisku a v prípade úspešných 
testov by mohla v Nemecku v roku 2022 trénovať. Prezident STÚ p. Jurášek doplnil, že o možnosti podpory 
pre R Gajdošovej bude kontaktovať SOŠV. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/7 b: 
VV STÚ berie na vedomie požiadavku reprezentačného koordinátora M. Vargu. VV STÚ ukladá prezidentovi 
STÚ osloviť SOŠV s možnosťou podpory R. Gajdošovej v súvislosti s jej ambíciou zabojovať o miestenku na 
OH 2024 do Paríža. 
 Z: Jurášek T: 31. 12. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ predložil VV žiadosť Z. Michaličkovej o preplatenie leteniek do Španielska na MS 
v akvatlone (4. miesto v elite, resp. 2. medzi juniorkami) v celkovej výške 509 €. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 2/2021/7 c: 
VV STÚ schvaľuje preplatenie leteniek Z. Michaličkovej z kapitoly rozpočtu pre talentovaných športovcov 
a ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť úhradu na účet Z. Michaličkovej. 
 Z: Dobiaš T: 10. 12. 2021 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

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

 



Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  25. 02. 2022 v Leviciach. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 
 

 

 


