
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 20 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 07. 03. 2020 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) 
 

Ospravedlnení:   
T. Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
G. Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 

Prizvaní:  
P. Dobiaš (generálny sekretár STÚ) 
V. Došek (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: 5 
Neprítomní: 2  
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 

Program (zaslaný členom VV v predstihu): 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 
3. Zhodnotenie reprezentačných výjazdov 2020  Slovák, členovia VV 
4. Plánované reprezentačné výjazdy - jar 2020 Jurášek, členovia VV 
5. Príprava XXXIII. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
6. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 20 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 
3. Zhodnotenie reprezentačných výjazdov 2020  Slovák, členovia VV 
4. Plánované reprezentačné výjazdy - jar 2020 Jurášek, členovia VV 
5. Príprava XXXIII. konferencie STÚ Jurášek, Dobiaš 
6. Rôzne členovia VV 

Z 5 prítomných členov VV STÚ hlasovali: Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ č. 20 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:  
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) 
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) 
19/2019/4 a: schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov v návrhu Rozpočtu STÚ 2020 podľa roku 
2019 a predloženie návrhu Rozpočtu STÚ 2020 na schválenie najvyššiemu orgánu Únie (sekretariát STÚ, 07. 
03. 2020) 
19/2019/5 b: pripraviť návrh programu XXXIII. konferencie STÚ a spolu s podkladmi zaslať na schválenie 
členom VV STÚ spôsobom per rollam (Jurášek, Dobiaš, 24. 01. 2020) 
19/2019/5 c: distribuovať oprávneným delegátom XXXIII. konferencie STÚ všetky materiály v lehote určenej 
Stanovami STÚ (Jurášek, Dobiaš, v lehote určenej Stanovami STÚ) 
19/2019/6 d: predloženie Smernice STÚ na podporu talentovanej mládeže pre rok 2020 na schválenie 
najvyššiemu orgánu Únie (sekretariát STÚ, 07. 03. 2020) 
19/2019/7 a: úzko spolupracovať s dotknutými inštitúciami na prípravách EPJ 2020 v Banskej Bystrici 
(Jurášek, 20. 12. 2019) 
19/2019/7 c: zapojiť sa do výzvy ministerstva školstva na príspevky pre významné podujatia v roku 2020 
(Jurášek, Dobiaš, 31. 01. 2020) 
19/2019/7 e: zapracovať zmenu kategórie Mikrotriatlon Dvory 2020 do Rozpisu súťaží STÚ 2020 
a informovať o rozhodnutí organizátora (Jurášek, Dobiaš, 30. 12. 2019) 
19/2019/7 f: informovať žiadateľa o rozhodnutí nezaradiť Pressburg Aquathlon 2020 do SlPo 2020 (Jurášek, 
Dobiaš, 30. 12. 2019) 
19/2019/7 j: preveriť vyúčtované doklady za obdobie roku 2019 a prípadne doplniť všetky náležitosti 
k vyúčtovaným dokladom (Jurášek, Dobiaš, 15. 01. 2020) 
 
b) nesplnené úlohy:  
 
c) trvajúce úlohy:  
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) 
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) 

 
Bod 3 – Zhodnotenie reprezentačných výjazdov 2020 
 

Koordinátor slovenskej reprezentácie v multišporte Milan Slovák informoval členov VV STÚ o uskutočnených 
reprezentačných výjazdoch v zimnej sezóne 2020. Reprezentácie SR štartovala na MS v zimnom triatlone 
v talianskom Asiagu, kde získala spolu štyri medaile (titul majsterky sveta medzi juniorkami získala Zuzana 
Michaličková, striebornú medailu v tejto kategórii vybojovala Margaréta Bičanová, juniorská štafeta Z. 
Michaličková, Dominik Dupej získala striebro a v kategórii do 23 rokov Mário Košút bronz), navyše Tomáš 
Jurkovič vo vekovej kategórii do 39 rokov získal titul majstra sveta. Na ME v zimnom triatlone v rumunskom 
Cheile Gradistei získali juniorka Margaréta Bičanová titul majsterky Európy, Lýdia Drahovská v kategórii do 
23 rokov bronzovú medailu a striebornú medailu medzi mužmi do 23 rokov vybojoval Mário Košút. Navyše 
naša zmiešaná štafeta v zložení Bičanová-Košút v získala v elitnej kategórii strieborné medaily. 



 

Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu koordinátora slovenskej reprezentácie v multišporte Milana Slováka 
o reprezentačných výjazdoch na MS a ME v zimnom triatlone 2020. Prezident STÚ p. Jurášek zároveň vyjadril 
v mene VV STÚ poďakovanie M. Slovákovi za manažérske a logistické zvládnutie reprezentačných výjazdov. 

 
Bod 4 – Plánované reprezentačné výjazdy – jar 2020 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV o situácii v súvislosti s celosvetovým šírením koronavírusu, na 
ktorú reaguje Svetová triatlonová únia (ITU) rušením/presúvaním marcových podujatí (Abú Dabí, Liévin, 
Melila...). Následne členov VV informoval o plánovaných výjazdoch reprezentácií SR nielen v jarnom období, 
ale na celú sezónu 2020. 
STÚ má záujem obsadiť nasledovné podujatia ITU/ETU: 
16.5. - MS v strednom duatlone (Viborg, Dán.) 
20.- 23.6. – ME v krostriatlone a krosduatlone (Targu Mures, Rum.) 
25.6. – ME v akvatlone (Waldsee, Rak.) 
27. 6. – MS FISU (Keckemeth, Maď.)  
28. 6. - ME v strednom triatlone (Waldsee, Rak.)  
2.-5.7. – ME v šprint triatlone (Tartu, Est.) 
Júl 2020 – OH Tokio 
2. 8. – EPJ Banská Bystrica 
8. 8. -  ME v krátkom triatlone (Malmo, Švéd.) 
17.8. – EPJ Žilina 
20. – 23.8. – MS v triatlone (Edmonton, Kan.) 
4.- 13.9. ME v multišporte (Amsterdam, Hol.) 
20.9. MS Powerman (Zoffingen, Švaj.) 
1.- 4.10. ME dorastu v triatlone (Allanya, Tur.) 
 
Členovia VV STÚ sa v diskusii zhodli v názore, že nominácie na jednotlivé reprezentačné výjazdy sa budú 
schvaľovať po ich predložení jednotlivými reprezentačnými koordinátormi na riadnych zasadnutiach VV,  
resp. formou Per rollam. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu vzniknutej situácii v súvislosti s koronavírusom. VV STÚ súčasne 
schvaľuje plán reprezentačných výjazdov v sezóne 2020 predložený prezidentom STÚ. 
 Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 5 – Príprava XXXIII. konferencie STÚ  
 

Prezident STÚ informoval členov VV STÚ o príprave XXXIII. konferencie STÚ, ktorá sa uskutoční dňa 
08.03.2020 v bratislavskom Dome športu na Junáckej ulici so začiatkom o 10:00 h. Pripomenul, že v zmysle 
Stanov STÚ, v termíne 7 dní pred Konferenciou, boli delegátom zaslané všetky podklady k rokovaniu. 
 
Členovia VV STÚ sa v diskusii zaoberali predbežnými návrhmi  na zloženie pracovných komisií pre XXXIII. 
konferenciu STÚ a zhodli sa na týchto návrhoch: 
- za skrutátorov budú v prípade prítomnosti na Konferencii delegátom na schválenie navrhnutí pp. I. 
Smetanová, A. Drahošová a M. Tadlánek 
- do mandátovej komisie budú v prípade prítomnosti na Konferencii delegátom na schválenie navrhnutí pp. 
T. Jurkovič – E. Stanková, Z. Harčariková. 
- do návrhovej komisie budú v prípade prítomnosti na Konferencii delegátom na schválenie navrhnutí pp. M. 
Celerin – D. Ulehla, S. Brunovský. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o príprave XXXIII. konferencie STÚ.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/5 b:  



VV STÚ schvaľuje návrh na personálne zloženie pracovných komisií pre XXXIII. konferenciu STÚ a ukladá 
predsedajúcemu konferencie predložiť návrh na schválenie delegátom. 
 Z: Králik T: 08. 03. 2020 

 
Bod 6 – Rôzne  
 

Viceprezident STÚ p. Milan Celerin informoval členov VV STÚ, že triatlonové podujatie vo Valči pôvodne 
plánované ako dvojdňové sa uskutoční len v nedeľu 21. 6. 2020 a preto navrhol posun  júnového zasadnutia 
VV STÚ z 19 júna 2020 na sobotu 20. 06. 2020.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/6 a: VV STÚ berie na vedomie informáciu viceprezidenta STÚ.  VV STÚ po 
prediskutovaní schvaľuje presun júnového termínu zasadnutia VV STÚ z 19. 06. 2020 na 20. 06. 2020. 
 Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ informoval členov VV STÚ, že z dotácie ministerstva školstva pre STÚ je vyčlenených 30 000 € 
na investície. Navrhol, aby pre potreby reprezentačných výjazdov bolo zakúpené nové vozidlo pre 8-9 
pasažierov s dostatočným úložným priestorov (pre bicykle a batožinu).  
 

Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/6 b: VV STÚ schvaľuje nákup motorového vozidla pre potreby 
reprezentačných výjazdov v rozsahu: vozidlo pre 8-9 osôb, dĺžka vozidla minimálne kategórie L4, prvky 
aktívnej a pasívnej bezpečnosti v rozsahu airbagy, parkovacie senzory. VV STÚ schvaľuje zloženie komisie na 
zabezpečenie verejného obstarávania na nákup motorového vozidla v zložení: prezident STÚ J. Jurášek, 
generálny sekretár STÚ P. Dobiaš, predseda marketingovej komisie P. Králik. 
 Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o prípravách EPJ v Banskej Bystrici, ktoré má byť 
testovacím podujatím pre EYOF 2021. Podľa prezidenta STÚ je plánované pracovné stretnutie so zástupcami 
mesta Banská Bystrica pred rokovaním VV STÚ dňa 4. apríla 2020. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/6 c:  VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o prípravách EPJ 
2020 v Banskej Bystrici. 
 
Viceprezident STÚ M. Celerin sa predsedu Komisie rozhodcov p. Slováka dotazoval na zoznam rozdelenia 
rozhodcov pre zvyšok sezóny 2020, keďže doteraz bol zverejnený len zoznam rozhodcov do konca marca 
2020. Predseda KR informoval, že zoznam rozhodcov a technických delegátov finišuje na základe požiadaviek 
jednotlivých organizátorov a kompletný zoznam ja zvyšok sezóny chce zverejniť do konca mesiaca. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 20/2020/6 d: VV STÚ berie na vedomie informáciu predsedu KR STÚ. VV STÚ ukladá 
predsedovi KR STÚ zverejniť prostredníctvom webovej stránky STÚ kompletné zloženie rozhodcov 
a technických delegátov na podujatia SlPo 2020 do konca marca. 
 Z: Slovák T: 30. 03. 2020 
 Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
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.  
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  04. 04. 2020 v Banskej Bystrici. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 
 

 

 


