
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 19 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 10. 12. 2019 v Bratislave 

 
Prítomní:  
J. Jurášek  (prezident STÚ)  
M. Celerin  (viceprezident STÚ) 
E. Stanková (členka VV za organizátorov) 
P. Králik (člen VV za oblasť marketingu)  
M. Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
T. Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
 

Ospravedlnený:   
G. Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 

Prizvaní:  
P. Dobiaš (generálny sekretár STÚ), V. Došek - prizvaný (kontrolór STÚ) 
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal všetkých členov VV, otvoril zasadnutie VV STÚ a poveril viceprezidenta STÚ p. 
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 
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. Plán práce VV STÚ v roku 2020 Jurášek, Dobiaš 
4. Rozpočet STÚ 2020 - návrh členovia VV 
5. Príprava XXXIII. Konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
6. Schválenie Smernice STÚ – ÚTM 2020 Jurášek, Dobiaš 
7. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

Prizvaný generálny sekretár STÚ P. Dobiaš navrhol zaradiť bod č. 4 (Rôzne) pred bod č. 3 (Schválenie rozpisu 
súťaží STÚ 2020). 
Z 5 prítomných členov VV STÚ hlasovali za predloženú zmenu programu VV STÚ: Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa 
hlasovania – 0.  
 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 18 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 
3. Rôzne členovia VV 
4. Schválenie rozpisu súťaží STÚ 2020 členovia VV 



Z 5 prítomných členov VV STÚ hlasovali: Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Zmenený program zasadnutia VV STÚ č. 18 bol schválený. 
 
 

Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 16 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
16/2019/5 a - spolupracovať na prípravách Vyhlásenia Slovenských pohárov v Leviciach s vedením hotela 
Lev v Leviciach a zástupcami levického klubu ŠK Atóm Levice (Jurášek, 30. 11. 2019) 
18/2019/3 b: zverejniť smernicu „Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov 2020“ na 
webovom sídle STÚ (Dobiaš, 06. 12. 2019) 
18/2019/3 e: rokovať so spoločnosťou Marathon Banska Bystrica, s.r.o pri prípravách EPJ 2020 a EYOF 2021 
(Jurášek, Slovák, 31. 12. 2019) 
18/2019/3 g: preverenie úhrady samoplatcov za jesenné sústredenie mládeže v Spišskej Novej Vsi (Jurášek, 
Dobiaš, 01. 12. 2019) 
18/2019/4b: zverejnenie schváleného Rozpisu súťaží 2020 zverejniť na webovom sídle STÚ (Jurášek, 10. 12. 
2019) 
 
b) nesplnené úlohy:  
18/2019/4 c: v termíne do 20. 11. 2019 zaslať jednotlivým organizátorom návrh zmluvy medzi STÚ 
a následne do 10. 12. 2019 rozposlal organizátorom na podpis Zmluvy o organizácii triatlonového podujatia 
2020 (Dobiaš, 10. 12. 2019 – termín posunutý do 31.12.2019) 
 
c) trvajúce úlohy:  
1/2017/7 b - nezaraďovanie do seriálu pretekov Slovenského pohára tie preteky, ktoré sú v Kalendári 
podujatí STÚ prvýkrát (Komisia organizátorov STÚ, trvalo),  
8/2018/4 g - zabezpečenie cestou firmy Maind, resp. CBSoft sprehľadnenie webovej stránky STÚ a to najmä 
v sekcii Výsledky a Súťaže (Jurášek, Dobiaš, priebežne), 
10/2018/6 b - preposielanie hodnotiacich správ technických delegátov z podujatí organizovaných 
z poverenia STÚ členom VV STÚ (Jurášek, trvalo) 
13/2019/7 f – v úzkej spolupráci s prezidentom STÚ viesť ekonomickú agendu STÚ (Králik, Jurášek, trvalo) 
14/2019/4 h - zverejňovať do 25. dňa v mesiaci čerpanie verejných prostriedkov na webovej stránke STÚ 
(generálny sekretár, 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) 
17/2019/4 b: odovzdať ocenenie Miroslavovi Ozorákovi za zisk titulu majstra sveta a bronzovej medaily v AG 
na MS 2019  v Lausanne na vyhlásení ankety Triatlonista roka 2019 (Jurášek, Dobiaš, 11. 12. 2019) 
18/2019/3 g: zapracovať schválenú zmenu minimálnej teploty vody pre preteky v triatlone všetkých 
kategórií Nádejí  na 19 stupňov Celzia do Pravidiel STÚ (Jurášek, Dobiaš, 31. 12. 2019) 
 

 
Bod 3 – Plán práce VV STÚ 2020 
 

Na základe predchádzajúcej emailovej a telefonickej komunikácii všetkých členov VV STÚ predložil prezident 
STÚ p. Jurášek členom VV STÚ na schválenie návrh Plánu práce VV STÚ 2020. 
Plánované riadne zasadnutia VV STÚ v roku 2020 by sa podľa návrhu uskutočnili: 
06. 03. 2020 – Bratislava  
07. 03. - plánovaný termín XXXIII. konferencie STÚ) 
04. 04. 2020 – Banská Bystrica  
19. 06. 2020 – Valča  
11. 09. 2020 – Košariská  
31. 10. – plánovaný termín slávnostného vyhlásenia Slovenských pohárov 2020 



07. 11. 2020 – Spišská Nová Ves   
09. 12. 2020 – Bratislava 
10. 12. – plánovaný termín slávnostného vyhlásenia ankety Triatlonista roka 2020 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/3 a:  
VV STÚ schvaľuje plán práce VV STÚ v roku 2020. 
 Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 4 – Rozpočet STÚ 2020 - návrh 
 

Generálny sekretár STÚ informoval členov VV o podkladoch dodaných ministerstvu školstva na základe 
ktorých sa vypočítavajú dotácie pre jednotlivé športové zväzy. Podľa podkladov dodaných zo strany STÚ 
vyšiel v predbežnej tabuľke zverejnenej ministerstvom školstva podiel triatlonu na celkových dotáciách pre 
športové zväzy na rok 2020 na úrovni 0,83%, pričom v roku 2019 to bolo 0,81 %. Avšak špecifikácie zákona  
o športe a tzv. zastropovanie maximálneho rastu o 20% a maximálneho poklesu o 10% spôsobili, že zväzy, 
ktoré mali klesnúť v podpore o viac ako 10%, tak im „zákonný strop“ nedovolil klesnúť o skutočné hodnoty 
a tak po prepočte vyšiel pre STÚ v roku 2020 celkový podiel pre uznaný šport len na úrovni 0,79%, čo by 
podľa generálneho sekretára malo spôsobiť pokles dotácie pre uznaný šport na úrovni o niekoľko tisíc eur. 
 
Prezident STÚ informoval, že ministerstvo školstva doteraz nezverejnilo ani celkovú výšku dotácie pre šport 
v roku 2020, ani čiastky pre jednotlivé uznané športy. 
 
Členovia VV STÚ sa v diskusii zhodli v názore, že pokiaľ nie je definitívne schválená suma dotácie pre STÚ na 
rok 2020, návrh rozpočtu by mal byť pripravovaný podľa roku 2019 a po potvrdenom prerozdelení štátnych 
prostriedkov určených pre uznané športy zo strany ministerstva školstva bude delegátom Konferencie STÚ 
predložená finálna verzia rozpočtu. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára. Vzhľadom na to, že nie je zo strany ministerstva 
školstva zverejnená presná suma dotácie pre STÚ na rok 2020, VV STÚ schvaľuje prerozdelenie finančných 
prostriedkov v návrhu rozpočte STÚ 2020 podľa roku 2019. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu predložiť 
návrh rozpočtu STÚ 2020 na schválenie najvyššiemu orgánu Únie. 
 Z: sekretariát STÚ T: 07. 03. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 5 – Príprava XXXIII. konferencie STÚ  
 

Prezident STÚ navrhol členom VV STÚ, aby sa XXXIII. konferencia STÚ uskutočnila v sobotu 7. marca 2020 
v bratislavskom Dome športu. Súčasne navrhol, aby predsedajúcim XXXIII. konferencie bol člen VV STÚ p. 
Peter Králik. 
 

Členovia VV STÚ prerokovali pracovnú verziu programu Konferencie STÚ, pričom prezident STÚ informoval, 
že na základe podkladov, ktoré v priebehu roka sumarizoval od členov únie, budú na XXXIII. konferencii STÚ 
predložené návrhy zmien v Stanovách STÚ, v Registračnom poriadku STÚ, v Súťažnom poriadku STÚ a 
schvaľovaná Smernica STÚ – Podpora talentovanej mládeže pre rok 2020. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/5 a:  
VV STÚ schvaľuje termín konania XXXIII. konferencie STÚ dňa 7. maca 2020 v Bratislave. VV STÚ súčasne 
schvaľuje návrh prezidenta, aby predsedajúcim XXXIII. konferencie STÚ bol člen VV STÚ Peter Králik. 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/5 b:  
VV STÚ ukladá prezidentovi a generálnemu sekretárovi pripraviť návrh programu XXXIII. konferencie STÚ 
a spolu s podkladmi zaslať na schválenie členom VV STÚ spôsobom per rollam. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                                      T: 24. 01. 2020  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 



Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/5 b:  
VV STÚ ukladá prezidentovi a generálnemu sekretárovi distribuovať oprávneným delegátom XXXIII. 
konferencie STÚ všetky materiály v lehote určenej Stanovami STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                                     T: v lehote určenej Stanovami STÚ  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 6 – Schválenie Smernice STÚ – ÚTM 2020 
 

Generálny sekretár  informoval členov VV STÚ, že aktuálne platné znenie zákona o športe nepozná pojem 
„ÚTM - Útvary talentovanej mládeže“, ani „CTM – Centrá talentovanej mládeže“, ale na základe nedávnej 
účasti na seminári organizovanom hlavnou kontrolórkou športu upozornil členov VV STÚ, že dokument 
(smernica) definujúci talentovaných športovcov a ich podporu musí byť schválený najvyšším orgánom únie. 
 
Následne na základe predchádzajúcej emailovej a telefonickej komunikácii všetkých členov VV STÚ predložil 
prezident STÚ členom VV STÚ na schválenie dva návrhy smernice STÚ na podporu talentovanej mládeže pre 
rok 2020, o ktorých členovia VV STÚ viedli diskusiu. Prvý návrh bol návrh prezidenta STÚ (kombinovaná 
podpora – jednotlivci od 16 rokov a kluby za výsledky najlepších členov), druhý návrh bol návrh člena VV STÚ 
Gregora Fotula (len podpora priama jednotlivcov a to už od 13 roku veku). 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/6 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára STÚ a schválenú smernicu na podporu 
talentovanej mládeže predloží na schválenie najvyššiemu orgánu Únie. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/6 b:  
VV STÚ po prediskutovaní návrhov schvaľuje, aby podpora talentovanej mládeže bola od veku 16 rokov 
s tým, že VV STÚ má možnosť pri výnimočnom talente zaradiť do zoznamu talentovaných športovcov aj 
športovca mladšieho, návrh prezidenta – kombinovaná podpora talentovaných športovcov. 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/6 c:  
VV STÚ po diskusii schvaľuje, aby priama podpora talentovanému športovcovi v roku 2020 sa uskutočnila 
prostredníctvom jeho materského klubu. 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/6 d:  
VV STÚ schvaľuje Smernicu STÚ na podporu talentovanej mládeže v roku 2020. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu predložiť Smernicu STÚ na podporu talentovanej mládeže pre rok 2020 na schválenie 
najvyššiemu orgánu Únie. 
 Z: sekretariát STÚ T: 07. 03. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 7 – Rôzne  
 

V súvislosti s úlohou z uznesenia VV STÚ č.18/2019/3 e) prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ 
o rokovaní s primátorom mesta Banská Bystrica, so šéfom EYOF 2021 a so spoločnosťou Marathon Banská 
Bystrica s.r.o. o prípravách EPJ 2020, pričom predložil členom VV STÚ návrh zmluvy medzi STÚ a Marathon 
Banská Bystrica s.r.o.  o organizácii EPJ 2020 a návrhu memoranda o prípravách EYOF 2021 medzi OV EYOF, 
mestom Banská Bystrica, spoločnosťou Marathon B. Bystrica a STÚ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ.  VV STÚ po prediskutovaní obsahu návrhu zmluvy 
a memoranda poveruje prezidenta STÚ zmluvu s Marathon Banská Bystriac s.r.o. na organizáciu EPJ 2020 
podpísať a taktiež podpísať za STÚ memorandum o prípravách EYOF 2021. VV STÚ súčasne ukladá 
prezidentovi a členovi VV STÚ p. Slovákovi naďalej úzko spolupracovať s dotknutými inštitúciami na 
prípravách EPJ 2020 v Banskej Bystrici. 
 Z: Jurášek T: 20. 12. 2019 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 



 
V súvislosti s úlohou z uznesenia VV STÚ č.18/2019/4 c) generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval, že 
návrh zmluvy bol organizátorom zaslaný v termíne a na zasadnutí Komisie organizátorov sa o návrhu zmluvy 
diskutovalo. Následne do 10.12. 2019 boli zmluvy na podpis zaslané všetkým organizátorom podujatí 
zaradených do kalendára STÚ 2020, ktoré sa uskutočnia do 29.2.2020. Zostávajúce zmluvy organizátorom 
budú odoslané na podpis v priebehu mesiaca december. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 b: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára STÚ.   
 
Člen VV STÚ T. Jurkovič požiadal VV STÚ o finančnú podporu na organizáciu EPJ v Žiline v auguste 2020. 
Prezident STÚ p. Jurkoviča informoval, že tak ako v roku 2019, aj v roku 2020 bude sekretariát STÚ  reagovať 
na výzvu ministerstva školstva a bude žiadať o finančnú dotáciu na významné podujatie organizované na 
území SR. STÚ však nevie garantovať, či ministerstvo školstva schváli finančnú dotáciu na EPJ v Žiline. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 c: 
VV STÚ berie na vedomie požiadavku organizátorov EPJ v Žiline o finančnú dotáciu na organizáciu podujatia 
a ukladá sekretariátu STÚ zapojiť sa do výzvy ministerstva školstva na príspevky pre významné podujatia 
v roku 2020. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 31. 01. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ informoval členov VV STÚ o pracovnom stretnutí s Hlavnou kontrolórkou športu 
v súvislosti s dvoma novelami zákona o športe platnými od októbra 2019 a januára 2020 a taktiež o použití 
verejných prostriedkov v športe. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 d: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu generálneho sekretára. 
 
Prezident STÚ predložil členom VV STÚ žiadosť organizátora podujatia Mikrotriatlon v Dvoroch nad Žitavou 
F. Bernátha o zmenu kategorizácie podujatia v kalendári STÚ z III. kategórie na I. kategóriu.  
Členovia VV STÚ v diskusii prediskutovali argumenty žiadateľa a rozhodli o zmene z III. kategórie na II. 
kategóriu Slovenského pohára 2020. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 e: 
VV STÚ berie schvaľuje zmenu kategórie podujatia Mikrotriatlon v Dvoroch nad Žitavou 2020 z III. kategórie 
SlPo na II. kategóriu. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zapracovať zmenu do Rozpisu súťaží STÚ 2020 
a informovať o rozhodnutí žiadateľa. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 30. 12. 2019 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ predložil členom VV STÚ žiadosť organizátora podujatia Pressburg Aquathlon 2020 D. Barnu 
o dodatočné zaradenie do Slovenského pohára 2020. Členovia VV STÚ v diskusii vyjadrili názor, že podujatie, 
ktoré je plánované v pracovnom týždni nebude dostupné pre všetkých (najmä školopovinných) športovcov 
a preto nebude zaradené do Slovenského pohára. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 f: 
VV STÚ prediskutoval žiadosť organizátora Pressburg Aquathlon 2020 a hlasovaní rozhodol o dodatočnom 
nezaradení podujatia do Slovenského pohára z dôvodu, že podujatie sa uskutoční v pracovnom týždni. VV 
STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ a informovať o rozhodnutí žiadateľa. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 30. 12. 2019 
Za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0. 
 
Člen VV STÚ a reprezentačný koordinátor pre multišport p. Milan Slovák informoval členov exekutívy 
o uskutočnenom reprezentačnom sústredení zimných triatlonistov v talianskom stredisku Livigno. 
Sústredenie podľa koordinátora pre multišport splnilo účel a spolupráca s nominovanými športovcami bola 
bezproblémová.  
 



Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 g: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu reprezentačného koordinátora pre multišport o sústredení 
v talianskom Livignu. 
 
Členka VV STÚ a predsedkyňa Komisie organizátorov p. Elena Stanková informovala členov VV STÚ 
o spoločnom zasadnutí Komisie organizátorov a Komisie rozhodcov, ktoré sa uskutočnilo koncom novembra 
v Leviciach. Výstupy zo zasadnutia sú zverejnené v zápisnici zverejnenej na webovom sídle STÚ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 h: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu predsedkyne Komisie organizátorov o spoločnom zasadnutí Komisie 
organizátorov a Komisie rozhodcov. 
 
Viceprezident STÚ p. Celerin zhodnotil slávnostné vyhlásenie Slovenských pohárov 2019 v Leviciach. Ocenil 
dobrú spoluprácu so šéfkou miestneho klubu ŠK Atóm Levice Máriou Kuriačkovou pri prípravách a organizácii 
podujatia. Taktiež vysoko vyzdvihol účasť ocenených, čo potvrdzuje opodstatnenosť tohto typu podujatia, 
hoci p. Celerinovi na akcii chýbalo väčšie mediálne pokrytie (nebola prítomná ani jedna televízia).  
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 i: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu viceprezidenta STÚ o slávnostnom vyhlásení Slovenských pohárov 2019 
v Leviciach. 
Kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ o vykonanej kontrolnej činnosti. Do zápisu požiadal uviesť, 
úlohu pre prezidenta a generálneho sekretára, aby preverili opätovne vyúčtované doklady za obdobie roku 
2019 a prípadne doplniť všetky náležitosti k vyúčtovaným dokladom. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 19/2019/7 j: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra STÚ a ukladá sekretariátu STÚ opätovne preveriť vyúčtované 
doklady za obdobie roku 2019 a prípadne doplniť všetky náležitosti k vyúčtovaným dokladom. 
 Z: Jurášek, Dobiaš T: 15. 01. 2020 
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

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

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  06. 03. 2020 v Bratislave. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 
 

 


