
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 7 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 05. 11. 2022 
 

 

Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) – prítomný online (cez aplikáciu Microsoft Teams) 
Elena Stanková (členka VV za oblasť rozhodcov)  
Tomáš Jurkovič (člen VV za oblasť trénerskú)  
Daniel Kraviansky (člen VV za oblasť športovcov) 
Ján Kavec (člen VV za oblasť organizátorov)  
 

Ospravedlnený:  
Peter Králik (člen VV za oblasť ekonomickú a marketing)  
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ)  
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
Jana Škanderová (medzinárodný sekretár STÚ) 
Jana Búzeková (organizačno-technický pracovník STÚ)  
Michal Varga (reprezentačný koordinátor v triatlone) - vopred ospravedlnený 
Ján Roziak (reprezentačný koordinátor v triatlone – juniori) - vopred ospravedlnený 
Ondrej Kubo (reprezentačný koordinátor v multišporte) - vopred ospravedlnený 
 

Prezident STÚ p. Jurášek privítal členov Výkonného výboru STÚ, prizvaných hostí a preveril uznášaniaschopnosť 
Výkonného výboru STÚ (ďalej len „VV“), na ktorú je potrebná nadpolovičná väčšina členov VV. 
Prítomní: 6  
Neprítomný: 1 
J. Jurášek skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
 

Program (zaslaný členom VV v predstihu): 
 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Príprava rozpočtu STÚ 2023 Králik,  členovia VV 
4. Prerokovanie Rozpisu súťaží STÚ 2023 členovia VV 
5. Zhodnotenie reprezentačnej sezóny 2022 M. Varga, J. Roziak, T. Jurkovič, O, Kubo 
6. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 7 nasledovne: 
 

Program: 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. Príprava rozpočtu STÚ 2023 Králik,  členovia VV 
4. Prerokovanie Rozpisu súťaží STÚ 2023 členovia VV 
5. Zhodnotenie reprezentačnej sezóny 2022 M. Varga, J. Roziak, T. Jurkovič, O, Kubo 
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. 7 bol schválený. 

 
Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 6 vykonal generálny sekretár STÚ P. Dobiaš 
s nasledujúcimi závermi: 
 

a) splnené úlohy:  
4/2022/4 b - v lehote stanovenej ET podať oficiálnu kandidatúru Slovenska na organizovanie jarného 
prezidentského kongresu ET v roku 2023, alebo 2024 (Jurášek, Škanderová, 31. 12. 2022) 
6/2022/3 a -  rokovať s rezortom x-bionic sphere ohľadne možnej prípravy Prezidentského kongresu ET 2023 
a ďalšej spolupráce pri propagácii triatlonu (Jurášek, Dobiaš, Škanderová, 30. 09. 2022) 
6/2022/4 b - príprava workshopu komisií  Trénerov, rozhodcov a organizátorov 28. 10. 2022 v Leviciach 
(Jurkovič, Stanková, Kavec, sekretariát STÚ, 28. 10. 2022) 
6/2022/5 a - zabezpečiť obnovenie členstva klubom 122 – Born2Sport a 333 – TT Vavrečka v informačnom 
systéme STÚ (Dobiaš, 30. 07. 2022) 
6/2022/5 c - zverejnenie aktualizovaného znenia Rozpisu súťaží 2022 na webovom sídle a zabezpečenie 
cestou firmy Maind úpravu v informačnom systéme STÚ (Jurášek, Dobiaš, 31. 08. 2022) 
6/2022/5 d - zabezpečiť finančné úhrady nákladov na výjazd na MS v multišporte v Španielsku (Bilbao) 
v termíne 17. – 24. 09. 2022 (sekretariát STÚ, 16. 09. 2022) 
6/2022/5 f: riešiť vzniknutú situáciu v súvislosti so stratou bicykla Z. Michaličkovej a po zisteniach 
a písomných stanoviskách leteckej spoločnosti a letiska Viedeň podniknúť ďalšie kroky k eliminácii finančnej 
straty pre STÚ vzniknutej stratou predmetného bicykla (Jurášek, Varga, sekretariát STÚ, priebežne) 
6/2022/5 h: zverejniť aktualizované znenie Rozpisu súťaží 2022 na webovom sídle a zabezpečenie cestou 
firmy Maind úpravu v informačnom systéme STÚ (Jurášek, Dobiaš, 31. 07. 2022) 
 
b) nesplnené úlohy: žiadna 
 
c) trvajúce úlohy:  
3/2022/7a - VV STÚ ukladá predsedovi Komisie organizátorov STÚ a sekretariátu prepracovať smernicu STÚ 
Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov od sezóny 2023 a predložiť na schválenie členom 
VV STÚ (Kavec, Dobiaš, 31. 10. 2022 – termín posunutý na 31. 12. 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) 
5/2022/7 d - používanie názvu Slovenský triatlon (anglicky Slovak Triathlon) v komunikácii s partnermi 
a organizáciami, v zmysle uznesenia VV STÚ 2021/02/94 (sekretariát STÚ a členovia STÚ, trvalo) 
6/2022/5 b – príprava zmeny bodovania Slovenského pohára v superšprint triatlone na fixné body a príprava 
návrhu zmien Súťažného poriadku STÚ a Pravidiel triatlonu, ktoré budú následne predložené na schválenie 
delegátom najbližšie riadnej Konferencie STÚ (členovia VV STÚ, 30. 11. 2022) 
 
V súvislosti s úlohou 6/2022/3 a) prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že Európsky triatlon 
(ET) rozhodol o konaní Prezidentského kongresu ET v marci 2023 na Slovensku. Kongres sa uskutoční 
v termíne 3. 5. 3. 2023 v rezorte X-bionic Sphere v Šamoríne. 
 
Generálny sekretár STÚ v súvislosti s úlohou 6/2022/5 f) informoval, že na základe iniciatívy aj samotnej 
Zuzany Michaličkovej sa „stratený“ bicykel podarilo nájsť a samotná športovkyňa ho od leteckej spoločnosti 
prevzala v nepoškodenom stave a ďalej ho používa. 
 
Členovia VV STÚ zobrali na vedomie obe informácie o splnených úlohách 6/2022/3a) a 6/2022/5f). 

 
 
 



Bod 3 – Príprava Rozpočtu STÚ 2023 
 

Člen VV STÚ p. Králik v predstihu zaslal členom VV STÚ informáciu o čerpaní rozpočtu STÚ k 4. 11. 2022. 
Generálny sekretár STÚ následne informoval členov VV STÚ, že STÚ ešte nemá zo strany ministerstva 
školstva informáciu o výške dotácie pre rok 2023 a preto nebolo možné pripraviť presný návrh rozpočtu. 
Podľa doterajšej praxe by malo ministerstvo školstva zverejniť výšky príspevku uznaným športom na 
nasledujúci rok v priebehu mesiaca november 2022. 
 
Kontrolór STÚ p. Došek sa informoval na čerpanie a vyúčtovanie dotácií klubov podľa zmlúv v kapitolách 
A a B rozpočtu STÚ 2022. Uložil sekretariátu v súčinnosti s členom VV STÚ zodpovedným za ekonomickú 
oblasť spracovať prehľad vyúčtovania a čerpania dotácií klubov do 30.11.2022. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/3 a: VV STÚ berie na vedomie úlohu kontrolóra a ukladá sekretariátu 
v súčinnosti s členom VV STÚ zodpovedným za ekonomickú oblasť spracovať prehľad vyúčtovania a čerpania 
dotácií klubov do 30. 11. 2022. 
 Z: sekretariát STÚ, Králik T: 30.11.2022 
 
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/3 b:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu únie k 4.11.2022. VV STÚ súčasne rozhodol, že 
o príprave Rozpočtu STÚ 2023 bude rokovať až po zverejnení výšky príspevku uznaným športom zo strany 
ministerstva školstva  na nasledujúci rok. 

 
Bod 4 – Prerokovanie  Rozpisu súťaží STÚ 2023 
 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš v predstihu zaslal členom VV STÚ prehľad žiadostí organizátorov na 
organizovanie podujatí v roku 2023. Na sekretariát STÚ bolo v určenom termíne do 31. 10. 2022 
predložených 42 žiadostí o organizovanie podujatí. Prezident STÚ p. Jurášek doplnil, že predbežnom 
kalendári podujatí na rok 2023 sú dva kolízne termíny organizátorov (v júli akvatlon v Turčianskych Tepliciach 
a triatlon v Rovinke a v septembri podujatie v Bratislave a duatlon v Spišskej Novej Vsi) a až po ich doriešení 
bude skompletizovaný Rozpis súťaží STÚ 2023. 
 
Generálny sekretár STÚ spoločne s pracovníčkami sekretariátu STÚ pp. Búzekovou a Škanderovou 
informovali členov VV STÚ o záveroch z pracovného seminára rozhodcov, trénerov a organizátorov podujatí, 
ktorý sa uskutočnil v Leviciach 4. 11. 2022 na ktorom vzišli požiadavky na úpravu Rozpisu súťaží pre rok 2023. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/4 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie generálneho sekretára a prezidenta STÚ o predložených žiadostiach 
organizátorov podujatí na rok 2023.  
 
Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/4 b:  
VV STÚ prerokoval návrh Rozpisu súťaží STÚ 2023 a ukladá predsedovi Komisie organizátorov STÚ 
kontaktovať organizátorov podujatí v kolíznych termínoch s cieľom nájsť vhodné riešenie pre všetky 
zainteresované strany. Následne VV STÚ do 30.11.2022 schváli Rozpis súťaží STÚ pre rok 2023. 
 Z: Kavec, sekretariát STÚ  T: 28. 11. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/4 c:  
VV STÚ sa zaoberal výstupmi z pracovného semináru rozhodcov, trénerov a organizátorov podujatí 
v Leviciach a pripomienky a požiadavky prijaté konsenzom na workshope zapracuje do Rozpisu súťaží 2023 
do 30. 11. 2022. 

 
 
 



Bod 5 – Zhodnotenie reprezentačnej sezóny 2022 
 

Reprezentačný koordinátor pre multišport  za zimný triatlon a kros triatlon T. Jurkovič informoval členov VV 
STÚ, že im v predstihu zaslal zhodnotenie sezóny z pohľadu multišportu, ktorú považuje za úspešnú, keďže 
našim športovcom sa podarilo vybojovať na ME a MS celkom 13 medailí. 
Ospravedlnení reprezentační koordinátori M. Varga, J. Roziak a O. Kubo zaslali svoje hodnotenie 
reprezentačnej sezóny 2022 členom VV STÚ v predstihu. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/5 a:  
VV STÚ zobral na vedomie informácie reprezentačných koordinátoroch o zhodnotení sezóny 2022. VV STÚ 
vyjadruje spokojnosť s dosiahnutými výsledkami reprezentácie SR v multišporte v roku 2022. 
 

Bod 6 – Rôzne  
 

Kontrolór STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ o kontrolnej činnosti. Konštatoval, že pri kontrole 
dokumentov STÚ neboli zistené závažne nedostatky. Následne generálneho sekretára informoval o zisteniach 
KK STÚ a apeloval na pracovníkov STÚ na dodržiavanie postupov pri preberaní dokladov k vyúčtovaniu, 
kontrolu ich kompletnosti a náležitosti vyúčtovania, najmä doloženie kópii faktúry, doklad o úhrade, zoznam 
účastníkov... 
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/6 a:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu kontrolóra STÚ z kontrolnej činnosti a ukladá sekretariátu STÚ 
dodržiavať postupy v zmysle výstupov Kontrolnej komisie STÚ a odstrániť zistené formálne nedostatky. 

Z: sekretariát STÚ       T: 31. 12. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Pracovníčky sekretariátu pp. Škanderová a Búzeková informovali o požiadavke trénerov na zabezpečenie 
vzdelávania trénerov triatlonu, ktorá vzišla na pracovnom seminári v Leviciach. Prezident STÚ p. Jurášek 
pripomenul, že FTVŠ Bratislava bude organizovať školenie všeobecnej časti pre trénerov. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/6 b:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu o požiadavke na zabezpečenie vzdelávania trénerov a ukladá 
sekretariátu STÚ zistiť na FTVŠ podrobnosti o možnosti vzdelávania trénerov a informovať o tom cestou 
webovej stránky STÚ. 
 Z: Búzeková  T: 20. 11. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Pracovníčka sekretariátu p. Škanderová informovala o požiadavke na zabezpečenie povolenia vstupu 
zodpovednej osoby za klub do cyklistického depa počas triatlonových pretekov Nádejí C a B od sezóny 2023. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/6 c:  
VV STÚ ukladá sekretariátu STÚ vyzvať kluby, aby nahlásili zodpovednú osobu za klub a jedného náhradníka, 
ktorým budú vystavené akreditačné karty na vstup do cyklistického depa počas triatlonových pretekov 
Nádejí C a B od sezóny 2023. 
 Z: Škanderová  T: 30. 11. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Predsedníčka Komisie rozhodcov STÚ p. Stanková informovala členov VV STÚ o práci rozhodcov počas sezóny 
2022 a verejne poďakovala delegovaným rozhodcom za odvedenú prácu v sezóne 2022. Zároveň iniciovala 
možnosť, aby boli vyzvané kluby STÚ, ktoré by mali záujem vyškoliť pre svoje potreby nových rozhodcov, aby 
ju kontaktovali. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/6 d:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu predsedníčky KR STÚ a ukladá sekretariátu STÚ vyzvať kluby, ktoré majú 
záujem o vyškolenie nových rozhodcov, aby kontaktovali predsedníčku KR STÚ p. Stankovú do konca roka 
2022. 
 



 Z: sekretariát STÚ  T: 30. 11. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Viceprezident STÚ a predseda Komisie mládeže a rozvoja triatlonu p. Celerin verejne poďakoval manželovi 
p. Búzekovej Lukášovi, ktorý výrazne pomohol vyriešiť problém pri poruche dodávky STÚ počas jesenného 
sústredenia žiakov v regióne Spiš. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/6 e:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu viceprezidenta STÚ p. Celerina. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek poďakoval všetkým ,ktorí sa aktívne podieľali na príprave a organizácii pracovného 
„workshopu“ trénerov, rozhodcov a organizátorov podujatí v Leviciach.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 7/2022/6 e:  
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ p. Juráška a súčasne ukladá sekretariátu zapracovať 
výstupy z Workshopu do zápisu a rozposlať ho zúčastneným, ako aj zverejniť na webovom sídle STÚ. 
 

 Z: sekretariát STÚ  T: 23. 11. 2022 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

 
Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  02. 12. 2022 v Bratislava. 

 
Predsedajúci: J. Jurášek 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 

 


