
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 16 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 07. 07. 2019 v Košiciach 
 
 
Prítomní:  
J. Jurášek  (prezident STÚ)  
E. Stanková (členka VV za organizátorov) 
P. Králik (člen VV za oblasť marketingu)  
G. Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
M. Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
 
Ospravedlnení:  
M. Celerin  (viceprezident STÚ) 
T. Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
V. Došek (kontrolór STÚ) 
 
Prizvaní:  
P. Dobiaš (generálny sekretár STÚ) 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal všetkých členov VV, otvoril a viedol zasadnutie VV STÚ.  
 
Prezident STÚ J. Jurášek preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru STÚ (ďalej len „VV“), na ktorú je 
potrebná nadpolovičná väčšina členov VV. 
Prítomní: 5 
Neprítomní: 2  
J. Jurášek skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 

Program (zaslaný členom VV v predstihu): 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Jurášek 
3. Reprezentačné výjazdy - zhodnotenie členovia VV 
4. Blížiace sa reprezentačné výjazdy členovia VV 
5. Príprava Vyhlásenia Slovenských pohárov - Levice členovia VV 
6. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 16 nasledovne: 
 

Program: 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Jurášek 
3. Reprezentačné výjazdy - zhodnotenie členovia VV 
4. Blížiace sa reprezentačné výjazdy členovia VV 
5. Príprava Vyhlásenia Slovenských pohárov - Levice členovia VV 
6. Rôzne členovia VV 

 



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

Bod 2 - Kontrola úloh 
Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 9 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
14/2019/4 l - zistiť možnosti ubytovania a školiacich priestorov v dejisku EPJ v Žiline a prípadné zabezpečenie 
rezervácie pre potreby STÚ (Jurkovič, 30. 05. 2019), 
15/2019/4 b – nahlásenie juniorky L. Hazuchovej na čakaciu listinu na ME  juniorov vo Weerte (Jurášek, 08. 
05. 2019), 
15/2019/4 e – informovanie o schválenej nominácii na preteky Olympijských nádejí v Příbrame na webovej 
stránke STÚ (Dobiaš, 17. 05. 2019) 
15/2019/5 a – vyzvať oprávnené kluby na nahlásenie delegátov na hlasovanie XXXI. konferencie STÚ per 
rollam (Dobiaš, Jurášek, 15. 05. 2019)  
15/2019/5 b – vyzvať členov STÚ na nahlásenie kandidátov na funkciu člena Kontrolnej komisie STÚ (Dobiaš, 
Jurášek, 15. 05. 2019) 
15/2019/5 c – zverejnenie na webovej stránke STÚ zoznam kandidátov na doplnenie funkcie člena 
Kontrolnej komisie STÚ (Dobiaš, Jurášek, 05. 06. 2019) 
15/2019/5 d – zverejnenie výsledkov hlasovania XXXI. konferencie STÚ spôsobom per rollam po ukončení 
hlasovania (Dobiaš, Jurášek, 30. 06. 2019) 
15/2019/6 a – zverejnenie  platného znenia Registračného poriadku STÚ na webovej stránke STÚ (Jurášek, 
Dobiaš, 20. 05. 2019)  
15/2019/ 6 b – zabezpečenie obnovenia členstva klubom HERE TO WIN a BraTRIslava Triathlon Team 
v informačnom systéme STÚ (Dobiaš, 10. 05. 2019) 
15/2019/6 c – zverejnenie účtovnej závierky STÚ za rok 2018 na webovom sídle STÚ v zmysle zákona (Dobiaš, 
Jurášek, 01. 06. 2019) 
15/2019/6 e – informovanie T. Steinemanna o rozhodnutí VV STÚ v súvislosti s jeho podnetom na oddelenie 
bodovania dievčat a chlapcov v žiackych kategóriách SlPo. (Dobiaš, 25. 05. 2019) 
15/2019/6 i – zabezpečenie zmeny klubovej príslušnosti v informačnom systéme STÚ po prestupe R. Gerháta 
z klubu New Wave multisport B. Bystrica do klubu Prestigio Realiz Team Bratislava (Dobiaš, 10. 05. 2019) 
15/2019/6 k – vrátanie čiastky 60 € za nezrealizovaný prestup členov  klubu motigo do klubu Tri2Fly (Jurášek, 
20. 05. 2019) 
15/2019/6 m – informovanie organizátora M-SR v kros duatlone o rozhodnutí VV STÚ neposkytnúť finančný 
príspevok na zabezpečenie vlastnej časomiery (Jurášek, 20. 05. 2019) 
15/2019/6 p – opätovné urgovanie sekretariát ITU s požiadavkou na aktualizáciu schváleného  vizuálu 
slovenských reprezentačných dresov (Jurášek, 31. 05. 2019) 
 
b) nesplnené úlohy:  
14/2019/4 d - príprava dodatkov k zmluvám o organizovaní podujatí SlPo s tými organizátormi, ktorí už 
zmluvy podpísali. Dodatok zmluvy bude obsahovať úpravu financovania služby časomier (Dobiaš, Jurášek, 25. 
04. 2019 – termín posunutý do 31. 07. 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) 

 
Bod 3 – Reprezentačné výjazdy - zhodnotenie 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o úspešnom reprezentovaní slovenskej výpravy na ME 
v multišporte v rumunskom Targu Mures pod vedením reprezentačného koordinátora Milana Slováka, kde 
slovenská výprava získala až päť medailí, pričom Zuzana Michaličková sa v kros triatlone a kros duatlone stala 
juniorskou majsterkou Európy a Líza Hazuchová získala titul juniorskej majsterky Európy v duatlone. 
Prezident STÚ pripomenul, že obe naše reprezentantky sú pritom vekom ešte dorastenky. Okrem troch 
titulov majsteriek Európy vybojovala Margaréta Bičanová dve strieborné medaily v kros triatlone a kros 
duatlone. Reprezentačný koordinátor Milan Slovák doplnil, že Lýdia Drahovská obsadila v kros triatlone 4. 
miesto v kros triatlone v kategórii do 23 rokov (11. miesto v kategórii elite). V elitnej kategórii v kros 
duatlone skončili Mário Košút a Nikola Čorbová zhodne na 9. mieste. V akvatlone obsadil Marek Pavuk 
v kategórii do 23 rokov 15. miesto (25. miesto v kategórii elite). 
 
Z ďalších pozitívnych výsledkov našich reprezentantov vyzdvihol prezident STÚ J. Jurášek Ivany Kuriačkovej, 
ktorá dvakrát bodovala v Európskom pohári, čím splnila kritéria na nomináciu na ME v šprint triatlone do 
ruskej Kazane. Marek Pavuk bodoval 23. miestom v pretekoch Afrického pohára v triatlone (Larache), čím 
získal prvé body do svetového rebríčka ITU. Romana Gajdošová a Richard Varga sa zúčastnili pretekov WTS 
a Svetového pohára. Romana Gajdošová obsadila 16. miesto na ME vo Weerte, ale najmä výkon Gajdošovej 
vo SP v Antverpách (10. miesto) patrí k jej najlepším v kariére. Richard Varga a Romana Gajdošová stále 
figurujú v priebežnej štartovej listine na OH 2020 v Tokiu.  
 
Elena Stanková informovala o priebehu sústredenia mládeže v Senci a následných kvalifikačných pretekoch 
na Preteky Olympijských nádejí. Člen VV STÚ Gregor Fotul na margo mládežníckych sústredení tlmočil 
pozitívnu spätnú väzbu viacerých detí, ktoré sa na mládežnícke sústredenia tešia. 
  

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie zhodnotenie reprezentačných výjazdov v prvej polovici sezóny 2019.  

 
Bod 4 – Blížiace sa reprezentačné výjazdy 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o októbrovom termíne premiérového podujatia „Beach 
Games“, ktoré sa uskutoční v katarskej Dohe (San Diego sa vzdalo organizácie). V rámci podujatia sa 
uskutočnia preteky v akvatlone, pričom STÚ na ITU poslala žiadosť o pridelenie tzv. „divokej karty“ pre 
štvornásobného majstra sveta v akvatlone Richarda Vargu. ITU žiadosť o divokú kartu zaevidovala a okrem 
toho ITU informovala STÚ a SOŠV, že Slovensko môže na Beach Games poslať jedného z troch pretekárov 
(Marek Pavuk, Matúš Verbovský a Oliver Dodok), ktorí figurujú v akvatlonovom rebríčku ITU.  Členovia VV 
STÚ sa zhodli v názore, že o jedno garantované miesto na akvatlonové preteky v rámci Beach Games by sa 
mali uskutočniť kvalifikačné preteky  v rámci SlPo v akvatlone v Šuranoch 21. júla 2019. 
 
Prezident STÚ informoval o výjazde na ME v ruskom meste Kazaň (ktorý bol schválený per rollam), kam 
vycestuje Ivana Kuriačková. Prezident ďalej podotkol, že Richard Varga do Kazane nepocestuje a spoločne 
s Romanou Gajdošovou sa v príprave sústredia na štart na MS v Lausanne na prelome augusta a septembra. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o plánovaných výjazdoch juniorských reprezentantov 
v triatlone pod vedením Jána Roziaka na Európske poháre juniorov v maďarskom Tiszaujvárosi a českom 
Tábore. 
 



Okrem výjazdov reprezentačných družstiev juniorov a elitnej kategórie sú plánované individuálne výjazdy na 
Kontinentálnych pohároch. 
 
Člen VV STÚ p. Slovák tlmočil informáciu predsedu Komisie mládeže a rozvoja triatlonu Milana Celerina, 
ktorý plánuje pripraviť v spolupráci s koordinátorom juniorskej reprezentácie v triatlone Jánom Roziakom 
v novembri spoločné sústredenie mládeže (vrátane juniorov). 
 
Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/4 a: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o blížiacich reprezentačných výjazdoch. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/4 b: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o podujatí Beach Games a jednej miestenke z ITU pre Slovensko na toto 
podujatie. VV STÚ rozhodol, že kvalifikačnými pretekmi pre adeptov na štart na Beach Games v Dohe budú 
preteky SlPo v Šuranoch a súčasne VV STÚ ukladá prezidentovi STÚ informovať o rozhodnutí adeptov na štart 
na Beach Games. 
 Z: Jurášek T: 10. 07. 2019 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 5 – Príprava vyhlásenia Slovenských pohárov – Levice 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov Výkonného výboru STÚ o prípravách slávnostného Vyhlásenia 
Slovenských pohárov, ktoré sa dňa 30. novembra 2019 uskutoční v levickom hoteli Lev. J. Jurášek informoval, 
že s majiteľom hotela Lev je podujatie prerokované, termín 30. 11. 2019 je potvrdený a hotel je pripravený 
vychádzať pri organizácii podujatia STÚ v ústrety.  Ďalej prezident STÚ doplnil, že v najbližších dňoch sa 
skontaktuje so šéfkou klubu ŠK Atóm Levice Máriou Kuriačkovou, ktorá výraznou mierou organizačne prispela 
k úspešným priebehom slávnostných vyhlásení v predchádzajúcich rokoch. 

 
Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/5 a: 
Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o príprave vyhlásenia Slovenských pohárov v Leviciach 
a súčasne poveruje prezidenta STÚ spolupracovať na prípravách podujatia s vedením hotela Lev v Leviciach 
a zástupcami levického klubu ŠK Atóm Levice. 
 Z: Jurášek T: 30. 11. 2019 

 
Bod 6 – Rôzne 
 
Člen VV STÚ p. Králik upozornil na situáciu, ktorá nastala po zrušení plánovaných pretekov SlPo v triatlone II. 

kategórie v druhej  časti sezóny (Domaša a V. Úľany), pričom v Rozpise súťaží STÚ pre rok 2019 je uvedené, 

že do konečného  poradia  SlPo sa  každému  pretekárovi  započíta  5  najlepších  bodových  ziskov z pretekov, 

pričom z toho  musí  byť  minimálne  jeden II. a jeden  III.  kategórie. A práve kvôli zrušeniu dvoch pretekov II. 

kategórie v druhej polovici sezóny by sa mohlo stať, že by niektorí pretekári nemali možnosť bodovať 

v pretekoch SlPo II. kategórie.  

VV sa podnetom člena VV STÚ p. Králika zaoberal a rozhodol o úprave Rozpisu súťaží STÚ 2019 v článku III. 
nasledovne (červeným je doplnené znenie do Rozpisu súťaží STÚ 2019):  
„Do  konečného  poradia  sa  každému  pretekárovi  započíta  5  najlepších  bodových  ziskov, z toho  musí  
byť  minimálne  jeden II. (alebo  nižšej  kategórie) a jeden  III.  kategórie,  ktoré budú  zároveň zarátané aj do 
klubovej súťaže.“ 
 

 Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 a:  
VV STÚ rozhodol o úprave rozpisu súťaží STÚ 2019 článku III. nasledovne: 
„Do  konečného  poradia  sa  každému  pretekárovi  započíta  5  najlepších  bodových  ziskov, z toho  musí  
byť  minimálne  jeden II. (alebo  nižšej  kategórie) a jeden  III.  kategórie,  ktoré budú  zároveň zarátané aj do 
klubovej súťaže.“ 



VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi a generálnemu sekretárovi zapracovať schválené zmeny v Rozpise 
súťaží STÚ 2019 a zverejniť platné znenie Rozpisu súťaží STÚ na webovej stránke STÚ. 

Z: Jurášek, Dobiaš      T: 10. 07. 2019  
Za: 5, proti 0, zdržali sa: 0. 
 
Člen VV STÚ G. Fotul sa informoval na fungovanie pripisovania financií zaslaných za štartovné 
prostredníctvom platobnej brány sprostredkované licencovanou firmou Trust pay.  
Generálny sekretár mu odpovedal, že spoločnosť Trust pay posiela prijaté platby za štartovné na STÚ raz 
týždenne s dvojtýždňovým sklzom, pričom platba z Trust pay je len jedna a sekretariát STÚ na základe 
podkladov z informačného systému a kontrole dát, prerozdeľuje príspevky jednotlivým organizátorom. 
 
P. Králik informoval, že faktúry za čipové snímanie pretekov budú oproti schválenej čiastke v rozpočte vyššie, 
čo spôsobilo navýšenie pretekov zaradených do SlPo a taktiež viac dvojdňových podujatí, ktoré navyšujú 
cenu za časomieru. Navrhol, aby v rozpočte STÚ pre rok 2020 bola upravená výška dotácií na časomiery, 
resp. v prípade navýšeného rozpočtu, aby bola na čipové snímanie vyhradená výrazne vyššia suma ako 
v rozpočte pre rok 2019.  

 

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 b: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu o zvýšených výdavkoch na zabezpečenie čipového snímania pretekov 
zaradených do SlPo 2019. 
 
Prezident STÚ informoval členov VV STÚ, že ministerstvo školstva navýšilo koncom júla dotácie pre športové 
zväzy  a výška dotácií schválená ministerkou školstva je zverejnená aj na webovej stránke ministerstva. Po 
schválení ministerkou školstva sa pre STÚ navýšila dotácia pre rok 2019 z 264 768 € na 284 657 €.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 c: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o navýšení príjmovej časti rozpočtu STÚ pre rok 2019 zo 
strany ministerstva školstva pre STÚ. 
 
Člen VV STÚ p. Fotul informoval, že na pretekoch Nitriansky detský aquatlon v Nitre sa v kategórii Nádeje 
A chybou organizátora stalo, že dievčatá v tejto kategórii bežali dlhšiu trať ako chlapci a preto navrhol, aby 
v tomto prípade bolo rozdelené bodovanie do SlPo v kategórii nádeje „A“ samostatne pre chlapcov 
a samostatne pre dievčatá. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 d: 
VV berie na vedomie informáciu o rozdielnych podmienkach pre súťažiach v kategórii Nádeje A na 
Nitrianskom detskom aquatlone v Nitre a rozhodol o jednorazovom samostatnom bodovaní v kategórií 
nádeje A chlapci a Nádeje A dievčatá pre tieto konkrétne preteky. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ 
informovať o rozhodnutí na webovej stránke STÚ a zabezpečiť cestou firmy Maind zmenu bodovania 
v pretekoch Nitriansky detský aquatlon v kategórii Nádeje A (samostatné bodovanie Nádeje A chlapci 
a samostatné bodovanie Nádeje A dievčatá). 
Za: 5, proti: 0, zdržala sa: 0 
 Z: Jurášek, Dobiaš, Maind      T: 15. 07. 2019 
 
 
Počas rokovania VV STÚ v bode č. 6 „Rôzne“ sa uskutočnil konferenčný hovor členov VV STÚ k kontrolórom 
STÚ p. Došekom. Kontrolór STÚ požiadal uviesť do zápisnice požiadavky: 
1.) skontrolovať komplexnosť ekonomickej agendy za rok 2018. 
2.) Pripraviť zoznam zmlúv medzi STÚ a ostatnými subjektami 
3.) Zaslať kontrolóri stanovisko k opatreniam, ktoré boli uvedené v zápisnici z kontrolnej činnosti KK STÚ 
4.) Zaslať kontrolórovi vysvetlenie, prečo nebolo zaslané stanovisko na otázky kontrolóra 
5.) Aktualizovať kolobeh účtovných dokladov STÚ po zmene účtovníčky 
 
VV STÚ berie na vedomie požiadavky kontrolóra STÚ a rozhodol nasledovne: 
Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 e: 



VV STÚ ukladá prezidentovi a generálnemu sekretárovi STÚ skontrolovať komplexnosť ekonomickej agendy 
STÚ za rok 2018. 
Za: 5, proti: 0, zdržala sa: 0 
 Z: Jurášek, Dobiaš      T: 10. 08. 2019 
 

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 f: 
VV STÚ ukladá prezidentovi a generálnemu sekretárovi STÚ pripraviť  zoznam zmlúv medzi STÚ a ostatnými 
subjektami. 
Za: 5, proti: 0, zdržala sa: 0 
 Z: Jurášek, Dobiaš      T: 31. 07. 2019 
 

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 g: 
VV STÚ ukladá prezidentovi STÚ zaslať stanovisko k opatreniam, ktoré boli uvedené v zápisnici z kontrolnej 
činnosti KK STÚ. 
Za: 5, proti: 0, zdržala sa: 0 
 Z: Jurášek       T: 10. 07. 2019 
 

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 h: 
VV STÚ ukladá prezidentovi STÚ zaslať kontrolórovi STÚ vysvetlenie, prečo nebolo zaslané stanovisko na 
otázky kontrolóra. 
Za: 5, proti: 0, zdržala sa: 0 
 Z: Jurášek       T: 10. 07. 2019 
 

Uznesenie VV STÚ č. 16/2019/6 i: 
VV STÚ ukladá sekretariátu STÚ aktualizovať kolobeh účtovných dokladov STÚ po zmene účtovníčky. 
Za: 5, proti: 0, zdržala sa: 0 
 Z: Jurášek, Dobiaš      T: 31. 07. 2019 
 
Členka VV STÚ a predsedkyňa Komisie organizátorov STÚ E. Stanková informovala, že sa stretáva so 
situáciami, že niektorí organizátori nevedia, ktorí rozhodcovia majú rozhodovať na ich podujatiach, pritom 
táto informácia je od začiatku sezóny zverejnená na titulnej stráne webovej stránky STÚ. Taktiež navrhla, aby 
boli na regióny zo strany STÚ pre rozhodcov zakúpené diaľkomer, „koleso“ na vymeriavanie vzdialenosti na 
ceste a teplomer. Taktiež povedala, že ako delegovanej rozhodkyni sa jej stalo, že ju organizátor poveril 
úlohou, ktorú by mal zabezpečovať samotný organizátor so svojim štábom. 
Na to zareagoval predseda Komisie rozhodcov p. Slovák a povedal, že organizátor nemá právo určovať úlohy 
delegovaným rozhodcom a technickým delegátom – tí majú svoje úlohy, ktoré sú dané v Pravidlách STÚ. Na 
požiadavku na zakúpenie diaľkomeru, „kolesa“ na vymeriavanie vzdialenosti na ceste a teplomeru povedal, 
že vymeriavanie vzdialeností je v kompetencii organizátora a úlohou rozhodcu a technického delegáta je 
kontrolovať vymerané vzdialenosti, nie vymeriavať ich.  
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č.:  1. 
Podklady boli členom VV predložené na rokovaní k bodom č.: -.  
 

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  21. 09. 2019 v Trenčianskych Tepliciach. 
 
Predsedajúci: Jozef Jurášek 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
 
Overil: Jozef Jurášek 

 


