
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 22 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 21. 08. 2020 v Žiline 

 
Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) 
Elena Stanková (členka VV za organizátorov) 
Peter Králik (člen VV za oblasť marketingu)  
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
Tomáš Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
Gregor Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 

Ospravedlnení:  nikto 
 

Prizvaní:  
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ) 
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal všetkých členov VV, otvoril zasadnutie VV STÚ a 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: 7 
Neprítomní: 0  
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 

Program (zaslaný členom VV v predstihu): 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Aktuálna ekonomická situácia a výhľad na rok 2021 Jurášek, Králik, členovia VV 
4. Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti STÚ 01/2020 Došek, členovia VV 
5. Plánované reprezentačné výjazdy Fotul, členovia VV 
6. Smernice STÚ - schválenie Jurášek, Dobiaš, členovia VV 
7. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 22 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Aktuálna ekonomická situácia a výhľad na rok 2021 Jurášek, Králik, členovia VV 
4. Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti STÚ 01/2020 Došek, členovia VV 
5. Plánované reprezentačné výjazdy Fotul, členovia VV 
6. Smernice STÚ - schválenie Jurášek, Dobiaš, členovia VV 
7. Rôzne členovia VV 
 



Zo 7 prítomných členov VV STÚ hlasovali: Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  
Program zasadnutia VV STÚ č. 22 bol schválený. 
 
 

Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 20 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
21/2020/4 b: vyvolanie stretnutia s hlavnou kontrolórkou športu MŠVVŠ SR vo veci rozpočtu STÚ 2020 
(Jurášek, Dobiaš, 09. 06. 2020) 
21/2020/4 c:  riešiť na dohodnutom stretnutí s hlavnou kontrolórkou športu zaslané počty členov do 23 
rokov  zaslané na ministerstvo a prerokovať opodstatnenosť a oprávnenosť jednotlivých výdavkov rozpočtu 
STÚ v kapitolách A - D s dodržaním povinného rozdelenia príspevku v zmysle znenia Zákona č. 440/2015 Z.z. 
o športe (Jurášek, Dobiaš, 25. 06. 2020) 
21/2020/8 a: zverejnenie aktualizovaného Rozpisu súťaží na webovom sídle STÚ (Jurášek, Dobiaš, 15. 06. 
2020) 
21/2020/8 b:  Slovenská triatlonová únia garantuje plnenie svojich záväzkov v zmysle podpísaných zmlúv s 
organizátormi triatlonových a multišportových podujatí v roku 2020 (Jurášek, Dobiaš, 15. 06. 2020) 
21/2020/8 c: zverejnenie aktualizovaných nominácií rozhodcov a technických delegátov na podujatia 
organizované z poverenia STÚ na webovom sídle STÚ (Slovák, sekretariát STÚ, 15. 06. 2020) 
21/2020/9 a: zverejnenie aktuálne platného znenia Pravidiel STÚ na webovom sídle STÚ (Jurášek, Dobiaš,  
15. 06. 2020) 
21/2020/10 b: zabezpečenie nastavenia registračného systému (prostredníctvom firmy Maind) na 
verifikáciu emailovej adresy pri novej registrácii člena STÚ (Dobiaš, Maind, 15. 06. 2020) 
21/2020/10 c:  VV STÚ rozhodol o zvolaní XXXV. konferencie STÚ formou per rollam s dvoma bodmi 
hlasovania – Prijatie nových klubov a Zmena Stanov STÚ. VV STÚ súčasne ukladá generálnemu sekretárovi 
STÚ v termíne do 30 dní v zmysle Stanov STÚ a ďalších predpisov zvolať XXXV. konferenciu STÚ formou per 
rollam (Dobiaš, 05. 07. 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) 
21/2020/9 b: vytlačenie aktuálneho znenia  Pravidiel STÚ v brožúrovom formáte a distribuovať na kluby STÚ 
(Jurášek, Dobiaš, 01. 08. 2020 – termín posunutý do 31. 12. 2020) 
 
 

 
Bod 3 – Aktuálna ekonomická situácia a výhľad na rok 2021  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval, že z dôvodu rušenia domácich a predovšetkým zahraničných podujatí 
sa znížili reálne výdavky na zabezpečenie domácich podujatí a reprezentačných výjazdov. 
Člen VV STÚ p. Králik doplnil, že z rozpočtu STÚ sa priebežne na základe doručených podkladov čerpajú 
finančné prostriedky na kluby a mládež a taktiež na chod STÚ. Následne p. Králik skonštatoval, že príjmová 
časť rozpočtu STÚ 2020 je naplnená z ¾ (prišli tri kvartálne platby z ministerstva školstva, štvrtá by mala prísť 
v októbri), vo výdavkovej časti sa doteraz minimálne čerpali prostriedky na reprezentačné výjazdy. 
 



V súvislosti s výhľadom na rok 2021 povedal prezident STÚ p. Jurášek, že v aktuálnom znení novelizovaného 
zákona o športe je uvedené, že v roku 2021 budú financie rozdeľované rovnako ako v roku 2020. Viac bude 
STÚ vedieť v októbri po poslednej splátke zo strany ministerstva, keďže sa opätovne objavili neoficiálne 
informácie o možnom krátení dotácií pre jednotlivé športové zväzy. Viac o výhľade na rok 2021 bude môcť 
sekretariát STÚ členov VV informovať na októbrovom zasadnutí VV STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ a člena VV STÚ o aktuálnej finančnej situácii a výhľade 
na rok 2021. 

 
Bod 4 – Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti STÚ 01/2020 
 

Prizvaný kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ, že podklady k rokovaniu o bode č. 4 dostali 
v predstihu (príloha č. 1) a požiadal členov VV STÚ, aby sa k správe vyjadrili a zaujali stanovisko. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/4 a:  
VV STÚ sa správou kontrolóra zaoberal a zaujal nasledovné stanovisko: VV STÚ berie na vedomie správu 
kontrolóra STÚ o kontrolnej činnosti  STÚ 01/2020. VV STÚ konštatuje, že pri spracovaní a podaní údajov 
počtu športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR za rok 2019 prišlo k pochybeniu na základe nesprávne použitej metodiky výpočtu. VV STÚ cestou 
sekretariátu STÚ zabezpečí, aby sa chyba, ktorá nastala pri metodike výpočtu počtu športovcov v uznanom 
športe vo veku do 23 rokov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už v budúcnosti 
neopakovala.  
VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ informovať o uznesení z prerokovania Správy o kontrolnej činnosti 
STÚ 01/2020 hlavnú kontrolórku športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR do 15. 09. 2020. 
 Z: Dobiaš, Jurášek T: 20.9. 2020  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Bod 5 – Plánované reprezentačné výjazdy  
 

Člen VV STÚ za oblasť trénerskú p. Fotul informoval členov VV STÚ, že po reštarte triatlonovej sezóny je 
plánovaný výjazd elitnej reprezentácie (R. Varga, Gajdošová) pod vedením koordinátora Michala Vargu na 
podujatie WTS do nemeckého Hamburgu, odkiaľ sa športovci presunú na podujatie Svetového pohára do 
Karlových Varoch. Reprezentačný koordinátor M. Varga plánuje v mesiacoch november a december 
sústredenia elitnej reprezentácie, aby od začiatku roka 2021 boli pripravení naskočiť do bojov o miestenky 
na olympiádu do Tokia. G. Fotul taktiež tlmočil informácie od juniorského reprezentačného koordinátora 
Jána Roziaka, ktorý plánuje pre juniorskú reprezentáciu dve jesenné sústredenia na Slovensku s tým, že 
pokiaľ to celková situácia ohľadne koronakrízy dovolí, juniorská reprezentácia by mohla ešte vycestovať 
v novembri na EPJ do Portugalska (Quarteira). 
 
Následne p. Fotul informoval členov VV STÚ o príprave stretnutia trénerov počas triatlonového podujatia 
v Novej Bani (náhradný termín a  miesto po zrušenom plánovanom stretnutí trénerov v Starej turej) dňa 29. 
8. 2020 a požiadal o zverejnenie informácie na webovej stránke STÚ. 
 
Reprezentačný koordinátor pre multišport p. Slovák informoval, že z plánovaných výjazdov boli zrušené 
európske šampionáty v Targu Mures (kros triatlon, kros duatlon) a Zoffingene (dlhý duatlon). Pokiaľ to 
celková situácia dovolí, v decembri plánuje reprezentačný koordinátor zimné sústredenie v talianskom 
Livignu. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/5 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie o plánovaných a zrušených reprezentačných výjazdoch. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/5 b:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o stretnutí trénerov v Novej Bani a ukladá sekretariátu zverejniť výzvu 
na webovom sídle STÚ. 



 Z: Dobiaš, Jurášek T: 23. 08. 2020 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
Bod 6 – Smernice STÚ – schválenie  
 

Prezident STÚ p. Jurášek a generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informovali členov VV STÚ, že v predstihu 
obdržali elektronickou poštou na pripomienkovanie návrhy smerníc: Ekonomicko-finančnej smernice STÚ, 
Smernicu STÚ o elektronickom hlasovaní (formálne doplnenie v článku 1 o orgány, ktoré môžu využívať 
elektronické hlasovanie), Smernicu STÚ Podpora talentovanej mládeže (formálne doplnenie článkov 1.5 
a 2.3 o slovné spojenie seniorský koordinátor - pretekári U23) a novú „Smernicu STÚ o podmienkach 
poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel 
športovej reprezentácie určených reprezentantov a športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných 
športovcov STÚ pre aktuálny rok“. 
 
Členovia sa VV STÚ v diskusii zhodli v názore, že predložená Ekonomicko-finančná smernica STÚ kopíruje 
state  z iných smerníc a poriadkov STÚ (najmä Smernici o cestovných náhradách, Registračnému poriadku...) 
a preto sa uzniesli, aby pasáže z predloženej smernice boli zapracované do už existujúcich smerníc.  
 
Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/6 a: 
VV STÚ prerokoval a pripomienkoval Ekonomicko-finančnú smernicu STÚ. VV STÚ rozhodol neschváliť 
predloženú smernicu, ale jednotlivé pasáže z nej zapracovať do už platných poriadkov a smerníc STÚ a tie 
dať následne na schválenie. 
  Z: Jurášek, Dobiaš T: 30. 10. 2020 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/6 b: 
VV STÚ prerokoval a schválil Smernicu STÚ Podpora talentovanej mládeže. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu STÚ zverejniť schválenú smernicu na webovom sídle STÚ do 14. 09. 2020. 
  Z: Jurášek, Dobiaš T: 18. 09. 2020 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/6 c: 
VV STÚ prerokoval a schválil Smernicu STÚ o elektronickom hlasovaní. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu 
STÚ zverejniť schválenú smernicu na webovom sídle STÚ do 14. 09. 2020. 
  Z: Jurášek, Dobiaš T: 18. 09. 2020 
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/6 d: 
VV STÚ prerokoval a schválil „Smernicu STÚ o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných 
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie určených reprezentantov a 
športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov STÚ pre aktuálny rok“. 
VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zverejniť schválenú smernicu na webovom sídle STÚ do 14. 09. 
2020. 
  Z: Jurášek, Dobiaš T: 18. 09. 2020 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 

 
Pred rokovaním o bode č. 7 Rôzne sa z účasti na ďalšom rokovaní ospravedlnil kvôli pracovným povinnostiam 
p. Jurkovič 
Následne predsedajúci p. Celerin preveril uznášaniaschopnosť VV STÚ, na ktorú je potrebná nadpolovičná 
väčšina prítomných členov VV. 
Prítomní: 6 
Neprítomní: 0  
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 



Bod 7 – Rôzne 
 

Člen VV STÚ a organizátor Cassovia duatlonu p. Gregor Fotul informoval členov VV STÚ, že z dôvodu pádu 
mostnej konštrukcie na verejnú komunikáciu cyklistickej časti duatlonu a poškodeniu prístupovej cesty 
k podujatiu nebude možné zorganizovať v roku 2020 duatlon v Košiciach. Následne požiadal o slovo člen VV 
STÚ a organizátor Kúpeľného duatlonu p. Peter Králik, ktorý členov VV STÚ informoval, že mesto Trenčianske 
Teplice začalo v auguste s rekonštrukciou cesty na časti cyklistickej trate v smere na Machnáč a navyše 
Trenčiansky kraj v súvislosti v koronakrízou zakázal organizovanie verejných a športových podujatí 
v Trenčianskom kraji a z toho dôvodu sa neskutoční ani Kúpeľný duatlon 2020. 
 
Vzhľadom k tomu, že Kúpeľný duatlon 2020 mal byť domácim šampionátom v duatlone pre žiacke kategórie 
navrhol prezident STÚ, aby sa M-SR v duatlone žiackych kategórií uskutočnil v Spišskej Novej Vsi, kde boli 
plánované M-SR v krátkom duatlone 
 

Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/7 a: VV STÚ berie na vedomie informácie organizátorov Cassovia duatlonu 
a Kúpeľného duatlonu o dôvodoch zrušení duatlonových podujatí.   
 

Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/7 b: VV STÚ hlasovaním rozhodol o zmene Rozpisu súťaží STÚ 2020 a presune 
M-SR v duatlone žiackych kategórií do Spišskej Novej Vsi. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zverejniť 
zmenu dejiska M-SR v duatlone žiackych kategórií na webovom sídle STÚ. 
 Z: Dobiaš, Jurášek T: 24. 08. 2020 
 Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1  
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že v predstihu pred rokovaním VV STÚ (11.8.) obdržali 
Správu nezávislého audítora za rok 2019 a List odporúčaní z overenia účtovníctva STÚ vypracovanou 
nezávislou audítorskou spoločnosťou NB Consult s. r.o. so sídlom v Banskej Bystrici. Vyzval členov, aby sa 
k prerokovávanej správe vyjadrili. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/7 c: VV STÚ na svojom riadnom zasadnutí 21. 8. 2020 prerokoval Správu 
nezávislého audítora za rok 2019 z preskúmania účtovnej závierky STÚ. 
VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zverejniť Správu nezávislého audítora za rok 2019 na webovom sídle 
STÚ do 20. 09. 2020. 
 Z: Dobiaš, Jurášek T: 20. 09. 2020  
 
Viceprezident STÚ p. Celerin informoval členov VV STÚ, že týždeň po triatlonovom podujatí vo Valči na cestu, 
po ktorej viedla cyklistická časť pretekov, zosunul svah. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 22/2020/7 d: VV STÚ berie na vedomie informáciu viceprezidenta STÚ o zosunutí svahu 
vo Valči. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o úmrtí bývalého funkcionára STÚ a prvého majstra SR 
v triatlone Miroslava Kriška. 
Členovia VV STÚ si pamiatku p. Kriška uctili minútou ticha. 
 

 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

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

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  23. 10. 2020 v Spišskej Novej Vsi. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 


