
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 4 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 25. 03. 2022 
 

 
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) – prítomný online 
Daniel Kraviansky (člen VV za oblasť športovcov) 
 

Neprítomný:  
Ján Kavec (člen VV za oblasť organizátorov)  
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ)  
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
Jana Škanderová (medzinárodný sekretár STÚ) 
Jana Búzeková (organizačno-technický pracovník) 
Michal Varga (reprezentačný koordinátor v triatlone) – prítomný online 
Ján Roziak (juniorský reprezentačný koordinátor v triatlone) 
Ondrej Kubo (reprezentačný koordinátor pre multišport – duatlon, akvatlon) 
Jozef Drahovský (člen KK STÚ) 
 
Prezident STÚ p. Jurášek privítal členov Výkonného výboru STÚ, prizvaných hostí 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: 6 
Neprítomný: 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 40. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
4. Info z Prezidentského kongresu ET Jurášek, Škanderová 
5. Zmeny v kalendári pretekov Jurášek, členovia VV 
6. Rôzne členovia VV 

 
 

Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 4 nasledovne: 
 
 



Program: 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Príprava 40. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
4. Info z Prezidentského kongresu ET Jurášek, Škanderová 
5. Zmeny v kalendári pretekov Jurášek, členovia VV 
6. 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. 3 bol schválený. 

 
Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 2 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
 

a) splnené úlohy:  
2/2022/3 c - predloženie plánu reprezentačných výjazdov na rok 2022 na schválenie VV STÚ najneskôr do 
15.2. 2022 (M. Varga, Roziak, Kubo, 15. 02. 2022) 
3/2022/3 b - zaslanie pripravovaných zmien Stanov na konzultáciu hlavnej kontrolórke športu ešte pred 
predložením delegátom Konferencie STÚ (Jurášek, 22. 02. 2022) 
3/2022/4 b - dopracovať Rokovací poriadok STÚ v zmysle prezentovaných pripomienok členov VV STÚ 
a predložiť na schválenie VV STÚ formou per rollam (Jurášek, Králik, 21. 02. 2022) 
3/2022/4 c - zaslať pripravované zmeny Volebného a Rokovacieho poriadku STÚ na konzultáciu hlavnej 
kontrolórke športu ešte pred predložením delegátom Konferencie STÚ (Jurášek, 22. 02. 2022) 
3/2022/5 a - zverejniť schválené zmeny Pravidiel STÚ na webovom sídle únie a vytlačiť schválené pravidlá 
v knižnej väzbe pre potreby rozhodcov a členov STÚ (Jurášek, Dobiaš, 15. 03. 2022) 
3/2022/8 a - informovať o termíne konania 40. konferencie STÚ členov hnutia prostredníctvom webového 
sídla únie (Jurášek, Dobiaš, 20. 02. 2022) 
3/2022/8 b - pripraviť návrh programu 40. konferencie STÚ a spolu s podkladmi zaslať na schválenie členom 
VV STÚ spôsobom per rollam (Jurášek, Dobiaš, 20. 02. 2022) 
3/2022/8 c - distribuovať oprávneným delegátom 40. konferencie STÚ všetky materiály v lehote určenej 
Stanovami STÚ (Jurášek, Dobiaš, v lehote určenej Stanovami STÚ) 
3/2022/9 a – informovať ŠK Atóm Levice o rozhodnutí VV STÚ dodatočne zaradiť podujatie do Kalendára 
podujatí 2022 a nezaradiť do Slovenských pohárov 2022 (Dobiaš, 16. 02. 2022) 
3/2022/9 c - zabezpečenie účasti J. Juráška, J. Škanderovej a P. Králika na prezidentskom Kongrese ET 
v Španielsku (Dobiaš, Škanderová, 11. 03. 2022) 
3/2022/9 d - dopracovať a predložiť na schválenie VV STÚ Smernicu STÚ na odmeňovanie rozhodcov 
a technických delegátov (Stanková, 25. 03. 2022) 
 
b) nesplnené úlohy:  
 
c) trvajúce úlohy:  
3/2022/3 a -  predloženie upraveného znenia Stanov delegátom najbližšej Konferencie STÚ (Jurášek, na 
najbližšiu Konferenciu STÚ) 
3/2022/4 a - predloženie Volebného poriadku STÚ a na schválenie delegátom najbližšej Konferencie STÚ 
(Jurášek, na najbližšiu Konferenciu STÚ) 
3/2022/6 a - predložiť návrh zmien Súťažného poriadku na schválenie delegátom najbližšej Konferencie STÚ 
(Jurášek, na najbližšiu Konferenciu STÚ) 
3/2022/8 d - VV STÚ poveruje člena VV STÚ p. Petra Králika viesť 40. konferenciu STÚ z pozície 
predsedajúceho (Králik, 26. 03. 2022) 
3/2022/9 e – schválenie návrhu na zvýšenie paušálnej náhrady cestovných výdavkov pri použití súkromného 
motorového vozidla z 0,15 €/km na 0,20 €/km a  vyplácanie paušálnych náhrad cestovných výdavkov pri 
použití súkromného motorového vo výške 0,20 €/km od 15.02.2022 (sekretariát STÚ, trvalo) 
 



 
 
Členovia VV STÚ pri kontrole úloh revidovali uznesenie 3/2022/7 a) o zmenách smernice STÚ Štandardy pre 
preteky zaradené do Slovenských pohárov, nakoľko nebolo naformulované v zmysle uznesenia. Správne 
znenie uznesenia:  
3/2022/7a - VV STÚ prerokoval predložený návrh zmien smernice STÚ Štandardy pre preteky zaradené do 
Slovenských pohárov. VV STÚ ukladá predsedovi komisie organizátorov a sekretariátu prepracovať smernicu 
„Štandardy...“ od sezóny 2023 a predložiť na schválenie členom VV STÚ. 
 Z: Kavec, Dobiaš  T: 31. 10. 2022 
 

Bod 3 – Príprava 40. konferencie STÚ 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že oprávneným delegátom boli v lehote stanovenej 
Stanovami STÚ zaslané podkladové materiály k rokovaniu 40. konferencie STÚ. Generálny sekretár p. Dobiaš 
informoval, že viaceré oprávnené kluby využili možnosť a zaslali na sekretariát STÚ nové poverenia na 
zastupovanie na konferencii a podľa spätnej väzby od oprávnených klubov je predpoklad, že 40. konferencia 
bude uznášaniaschopná s účasťou prevyšujúcou 2/3 oprávnených klubov a mandátov. 
 
Člen VV STÚ a poverený vedením 40. konferencie p. Králik navrhol členom VV STÚ zloženie pracovných 
komisií pre 40. konferenciu STÚ. 
Zloženie mandátovej komisie: Jana Búzeková (predsedníčka) – Ondrej Obst, Gregor Fotul (členovia) 
Zloženie skrutátorov: Ingrid Smetanová (hlavný skrutátor), Samuel Simonides, Roman Priesol (skrutátori) 
Návrhová komisia: Milan Celerin (predseda) – Jan Rudolphi, Miroslav Nemec (členovia). 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta a generálneho sekretára o prípravách 40. konferencie STÚ. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/3 b:  
VV STÚ schvaľuje predložený návrh P. Králika na personálne obsadenie pracovných komisií na 40. 
konferenciu STÚ a súčasne ukladá predložiť tento návrh na schválenie delegátom 40. konferencie STÚ. 
 Z: Králik T: 26. 03. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 4 – Informácia z Prezidentského kongresu ET v Španielsku 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že sa spoločne s medzinárodnou sekretárkou p. Janou 
Škanderovou zúčastnili jarného Prezidentského kongresu ET v španielske LaNucii. Slovensko na takomto 
podujatí malo zastúpenie po štyroch rokoch. Kongres mal pracovný charakter v rámci ktorého slovenská 
strana informovala delegátov ET o prípravách podujatia EYOF na Slovensku, pričom v čase kongresu ešte nič 
nenasvedčovalo tomu, že bude triatlon z programu EYOF vyradený. Na kongrese bola slovenská strana 
ocenená (šekom v hodnote 2500 €) za úspechy v rámci rozvojového programu ET.  
Jana Škanderová doplnila, že sa zúčastnila v rámci pracovných skupín „workshopov“ v oblasti Rozvojového 
programu, „Age groups“ a antidopingu. 
Prezident STÚ ďalej informoval, že v rámci kongresu často rezonovala téma vojny na Ukrajine a na záver 
dodal, v rámci diskusií s predstaviteľmi ET slovenská strana prezentovala záujem hostiť delegátov 
Prezidentského kongresu ET na jar v roku 2023, alebo 2024. Pracovná cesta slovenskej delegácie splnila účel.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie o účasti slovenskej delegácie na Prezidentskom kongrese ET 
v Španielsku. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/4 b:  
VV STÚ schvaľuje návrh prezidenta STÚ na kandidatúru Slovenska na organizovanie jarného prezidentského 
Kongresu ET v roku 2023, alebo 2024. VV STÚ súčasne poveruje prezidenta a medzinárodnú sekretárku STÚ, 
aby v lehote stanovenej ET podali oficiálnu kandidatúru na organizovanie spomínaného kongresu. 
 Z: Jurášek, Škanderová T: 31. 12. 2022 



 

 
Bod 5 – Zmeny v Kalendári pretekov STÚ 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že v predstihu dostali informácie o delegovaní 
usporiadať MS v dlhom triatlone, MS v akvatlone a MS v aquabike (pre AG) organizátorom x-bionix sphere 
na Slovensku v závere augusta. Prezident STÚ povedal, že STÚ nepodávala oficiálne kandidatúru na 
organizovanie týchto podujatí, ale organizácie PTO a WT (po zrušení MS v dlhom triatlone 2022 WT hľadal 
nového organizátora a využili možnosť spojenia Collins Cupu s dlhým triatlonom v Šamoríne, ktoré 
organizuje PTO) pridelili komplet zabezpečenie podujatia spoločnosti x-bionix sphere v Šamoríne. Vzhľadom 
k vzniknutej situácii a ešte pred oficiálnym medializovaním prezident STÚ oslovil  usporiadateľov, ktorých sa 
posuny v kalendári dotkli -  podľa priority ktoré ich podujatiu bola priradená, s prosbou na prehodnotenie 
termínu. Organizátor M-SR v Žiline po komunikácii s mestom Žilina a partnermi našli ako jediné možné 
riešenie posunutie M-SR v triatlone na posledný augustový víkend, čím ale nastal problém s kolíziou 
termínov podujatí v Novej Bani (M-SR žiakov) a Ratnovciach (SlPo v akvatlone). Obaja organizátori 
dotknutých podujatí do termínu zasadnutia VV STÚ ešte nepotvrdili nové termíny. 
 
Prezident STÚ taktiež informoval členov VV STÚ o medializovanej informácii, podľa ktorej bol triatlon 
vyradený z programu EYOF, pričom Slovenská triatlonová únia, ako aj Europe Triathlon sa túto informáciu 
dozvedeli z medializovaných informácií a neboli o rozhodnutí OV EYOF informovaní oficiálne. Podľa 
medializovaných informácií mala byť oficiálnym dôvodom vypustenia triatlonu z EYOF neriešiteľná dopravná 
situácia v meste Banská Bystrica... Prezident STÚ poznamenal, že je v neustálej komunikácii s prezidentom 
ET, pričom ET sa prostredníctvom Európskeho olympijského výboru snaží, aby sa v rámci EYOF organizoval 
aspoň akvatlon. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/5 a:  
VV STÚ prerokoval predložený návrh na zmeny v Kalendári 2022 a schvaľuje posun termínu M-SR v krátkom 
triatlone v Žiline na víkend 27.-  28.8.2022. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu zverejniť aktualizovaný Rozpis 
súťaží STÚ 2022 na webovom sídle STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 31. 03. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/5 b:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o rozhodnutí organizačného výboru EYOF vyradiť 
triatlon z tohto významného mládežníckeho podujatia. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi STÚ rokovať 
s OV EYOF, ako aj zástupcami Europe Triathlon, aby sa v určitej forme (akvatlon) mohol triatlon na EYOF 
prezentovať. 
 Z: Jurášek  T: 31. 03. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 6 – Rôzne  
 

Prizvaný juniorský reprezentačný koordinátor Ján Roziak informoval členov VV STÚ o plánovanom testovaní 
adeptov do juniorskej reprezentácie, ktoré sa uskutoční v závere marca, pričom testovanie bude pozostávať 
z plávania na 400 metrov a behu na 3000 metrov. Na základe výsledkov testovania  budú mladí triatlonisti 
zaradení do výkonnostných reprezentačných skupín. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 a: 
Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o testovaní talentovaných juniorských reprezentantov. 
 
Prizvaný juniorský reprezentačný koordinátor Ján Roziak následne predložil členom VV STÚ návrh na 
schválenie nominácie mladých reprezentantov na plánované jarné sústredenie na španielskom ostrove 
Malorke v termíne 9. – 19. 4. 2022 v zložení: Margaréta Vráblová, Stefania Salazar Urvayová, Ema Borščová, 
Bibiana Snováková, Agáta Pitoňáková, Simona Jurigová, Diana Dunajská, Richard Janček, Filip Lizák, Alex 
Mandák, Francesco Salazar Urvay, Branislav Fotul (Slavomír Adam), Tomáš Grznár, Pavol Brejčák, Gabriel 
Suchý, Michal Michalica, Andrej Knapčok. Realizačný tím: Ján Roziak (tréner), Jozef Vrábel (tréner M. 



Vráblovej), Ondrej Kubo (asistent trénera). Podľa J. Roziaka všetci oslovení športovci súhlasili s tým, že na 
základe výsledkov testovania a následného zaradenia do výkonnostných reprezentačných skupín sa budú 
finančne spolupodieľať na sústredení v závislosti od zaradenia konkrétneho športovca do výkonnostnej 
kategórie reprezentácie. Na základe testovania a výsledkov sústredenia bude navrhnutá prvá nominácia na 
EPJ v talianskom Caorle. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 b: Výkonný výbor schvaľuje návrh juniorského reprezentačného koordinátora 
Jána Roziaka na plánované jarné sústredenie na španielskom ostrove Malorke v termíne 9. – 19. 4. 2022 
v zložení: Margaréta Vráblová, Stefania Salazar Urvayová, Ema Borščová, Bibiana Snováková, Agáta 
Pitoňáková, Simona Jurigová, Diana Dunajská, Richard Janček, Filip Lizák, Alex Mandák, Francesco Salazar 
Urvay, Branislav Fotul (Slavomír Adam), Tomáš Grznár, Pavol Brejčák, Gabriel Suchý, Michal Michalica, 
Andrej Knapčok. Realizačný tím: Ján Roziak (tréner), Jozef Vrábel (tréner M. Vráblovej), Ondrej Kubo (asistent 
trénera). VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu zabezpečiť finančné úhrady nákladov na sústredenie. 
 

 Z: Dobiaš T: 19. 04. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prizvaný reprezentačný koordinátor v multišporte (dlhý triatlon, duatlon, akvatlon) Ondrej Kubo informoval 
členov VV STÚ, že v apríli 2022 by sa podujatia Powerman mala zúčastniť Nikola Čorbová a Ondrej Kubo, 
pričom na výjazd pôjdu ako samoplatcovia a v prípade dosiahnutého výsledku v prvej polovici štartového 
poľa by sa refundovali čiastočne náklady na výjazd. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 c: Výkonný výbor berie na vedomie informáciu reprezentačného 
koordinátora O. Kuba. 
 
Reprezentačný koordinátor pre zimný triatlon a kros triatlon Tomáš Jurkovič informoval členov VV STÚ 
o prvom domácom šampionáte v roku 2022 (M-SR v zimnom triatlone na Praděde), ako aj o výjazde na ME 
v zimnom triatlone, kde Slovensko získalo štyri cenné kovy -  Mário Košút v kategórii do 23 rokov striebro 
(len vlastnou chybou v záverečnom úseku sa obral o zlato), Zuzana Michaličková 2. miesto a Lýdia Drahovská 
3. miesto v kategórii U23, a štafeta Košút - Michaličková 2. miesto. 
Následne T. Jurkovič informoval o pláne na výjazd do rumunského Targu Mures, kde sa v júni uskutoční 
európsky šampionát v kros triatlone, kros duatlone a v duatlone, pričom ako nominačné kritériá bude brať 
do úvahy výsledky z M-SR v kros duatlone, nakoľko do termínu ME u nás nebude kros triatlon. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 d: Výkonný výbor berie na vedomie informáciu reprezentačného 
koordinátora O. Kuba. 
 
Prizvaný reprezentačný koordinátor v triatlone Michal Varga informoval členov VV STÚ o ukončených 
reprezentačných oponentúrach, na základe ktorého uzavrel reprezentačné výbery pre kategóriu elite a U23. 
Reprezentantov zaradil do troch kategórií. V najvyššej sú tí, ktorí majú ambíciu bojovať v olympijskej 
kvalifikácii na OH v Paríži. V druhej kategórii sú športovci, ktorí dokážu bodovať na medzinárodných 
pretekoch a do C-kategórie zaradil reprezentantov, ktorí majú ambíciu bodovať na medzinárodných 
pretekoch. M. Varga taktiež informoval o účastiach Z. Michaličkovej, M. Bičanovej na pretekoch Európskeho 
pohára. Na záver M. Varga informoval členov VV STÚ, že vzhľadom na blížiaci sa štart olympijskej kvalifikácie 
chce požiadať o šetrenie v rozpočte na rok 2022 pre reprezentačných adeptov na olympijskú miestenku. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 e: Výkonný výbor berie na vedomie informáciu reprezentačného 
koordinátora v triatlone M. Vargu. 
 
Prizvaný člen Kontrolnej komisie a rozhodca STÚ p. Jozef Drahovský požiadal VV STÚ o schválenie príspevku 
na školenie rozhodcov ET Level 2, ktoré sa uskutoční na prelome marca a apríla v Anglicku. Celkové náklady 
na cestu a ubytovanie vyčíslil na necelých 700 €. Člen VV STÚ p. Králik povedal, že Rozpočet STÚ 2022 budú 
schvaľovať delegáti Konferencie a ak bude schválený, je jediná možnosť preplatiť náklady na školenie bude 
z rozpočtovej položky „školenia“. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 f: Výkonný výbor rozhodol, že v prípade keď delegáti 40. konferencie schvália 
Rozpočet STÚ na rok 2022, budú cestovné náklady a náklady na ubytovanie J. Drahovského počas 



medzinárodného školenia v celkovej výške do 700 € preplatené po predložení relevantných dokladov 
z rozpočtovej položky „školenia“. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu po schválení rozpočtu preplatiť 
náklady na školenie. 
 
  Z: Dobiaš T. po predložení dokladov 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že z World triatlonu bola STÚ oslovená na nomináciu jednej ženy na 
podujatie World Games v duatlone, ktoré sa v júli uskutoční v USA. Prezident STÚ povedal, že miestenku na 
World Games vybojovala svojimi výkonmi Nikola Čorbová a preto po konzultácii s reprezentačným 
koordinátorom navrhol, schválenie nomináciu Nikoly Čorbovej na podujatie World Games v duatlone v USA. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 f: VV STÚ schvaľuje nomináciu Nikoly Čorbovej na World Games v duatlone 
v USA. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi informovať o nominácii organizátorov. 
 
  Z: Jurášek T. 26. 03. 2022   
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval o uskutočnenom zasadnutí KK  konanom pred zasadnutím VV. Informoval 
o zisteniach, kde tieto zistenia boli priebežne prerokované s gen. sekretárom a prezidentom STÚ. Predložil 
návrh na opatrenie: vzhľadom na rozšírený stav pracovníkov sekretariátu zabezpečiť rozdelenie kompetencií 
jednotlivých pracovníkov k činnosti STÚ. Následne s tým v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
uznanému športu na rok 2022 napĺňať a dodržiavať jej znenie v kompetencii určených pracovníkov 
sekretariátu STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 4/2022/6 g: VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra. VV STÚ ukladá 
prezidentovi a generálnemu sekretárovi zabezpečiť rozdelenie kompetencií jednotlivých pracovníkov k 
činnosti STÚ.  
  Z:  Jurášek, Dobiaš T: 15.4.2022 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

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

 
 
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  07. 05. 2022 v Pezinku. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 
 

 

 

 


