
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 27 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 13. 08. 2021 v Žiline 
 
Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) 
Tomáš Jurkovič (člen VV ako zástupca za športovcov) – prítomný online prostredníctvom platformy Microsoft 
Teams od bodu č. 5 
Elena Stanková (členka VV za organizátorov) – prítomná online prostredníctvo platformy Microsoft Teams 
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
Peter Králik (člen VV za oblasť ekonomickú a marketing)  
Gregor Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 
Ospravedlnený:  
nikto 
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
Michal Varga (reprezentačný koordinátor pre triatlon) 
Ján Roziak (juniorský reprezentačný koordinátor) 
Richard Varga (reprezentant SR) 
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal prítomných na zasadnutí VV STÚ, následne 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: 6 (z toho jeden člen VV online formou) 
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. Zhodnotenie doterajšieho priebehu repre. sezóny M. Varga, Roziak, Slovák, R. Varga 
4. Plánované reprezentačné výjazdy v druhej časti sezóny M. Varga, Roziak, Slovák, členovia VV 
5. Príprava XXXIX. konferencie STÚ  členovia VV 
6. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

Člen VV STÚ p. Fotul navrhol, aby bol do programu (pred bod č.5) zaradený bod Návrh na zmenu miesta 
konania M-SR v akvatlone. 
VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 27 nasledovne: 
 
 



Program: 
1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh Celerin 
3. Zhodnotenie doterajšieho priebehu reprezentač. sezóny M. Varga, Roziak, Slovák, R. Varga 
4. Plánované reprezentačné výjazdy v druhej časti sezóny M. Varga, Roziak, Slovák, členovia VV 
5. Návrh na zmenu miesta konania M-SR v akvatlone Fotul, členovia VV 
6. Príprava XXXIX. konferencie STÚ  členovia VV 
7. 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. 27 bol schválený. 

 
Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 26 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené 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), 
26/2021/5 b - informovanie o zmene zastupovania STÚ v organizačnom výbore EOYF na pozícii tzv. 
„Competition managera“ pre triatlon na EYOF 2022 v zložení Tomáš Jurkovič a Milan Slovák OV EYOF 2022 
(Jurášek, 31. 05. 2021) 
26/2021/5 c - informovanie zástupcov ETU o rozhodnutí zorganizovať v Banskej Bystrici tzv. Pozývacie 
preteky pre zahraničných pretekárov ročníkov narodenia 2005 a 2006 ako príprava pred EOYF 2022 (Jurášek, 
Dobiaš, 26. 05. 2021) 
26/2021/6 d - Výsledok hospodárenia STÚ k 31.12.2020 zaúčtovať voči účtu 428000 „Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov“ (Jurášek, Dobiaš, Grosssová, 31. 05. 2021) 
26/2021/6 f - finančne zabezpečiť sústredenie a výjazd na preteky do Račíc pre juniorskú reprezentáciu 
(Jurášek, Dobiaš,  25. 07. 2021) 
 
b) nesplnené úlohy: - 
 
c) trvajúce úlohy:  
10/2018/6 b - preposielanie hodnotiacich správ technických delegátov z podujatí organizovaných 
z poverenia STÚ členom VV STÚ (Jurášek, 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) 
23/2020/7 a - pracovať ďalej s triatlonovými trénermi, zhromažďovať a spracovať námety trénerov 
a predkladať ich na rokovania VV STÚ (Fotul, priebežne) 
24/2021/8 a - oceniť najlepších triatlonistov za rok 2020 pri najbližšej možnej príležitosti po uvoľnení 
protipandemických opatrení (Jurášek, Dobiaš, po uvoľnení pandemických opatrení). 
 
V súvislosti s úlohou 24/2021/8 a (oceniť najlepších triatlonistov sezóny 2020 po uvoľnení pandemických 
opatrení) navrhol prezident STÚ p. Jurášek spojiť ocenenie najlepších triatlonistov za rok 2020 s ocenením 
najlepších pre rok 2021. 
 
Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/2 a:  
VV STÚ schvaľuje návrh prezidenta STÚ spojiť ocenenie najlepších triatlonistov za rok 2020 s ocenením 
najlepších za rok 2021.  
Zo 6 prítomných členov VV STÚ hlasovali za návrh prezidenta: Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0.  

 
 



 
Bod 3 – Zhodnotenie doterajšieho priebehu reprezentačnej sezóny 
 

Prizvaný koordinátor reprezentácie SR v triatlone p. Michal Varga zhodnotil doterajšiu časť reprezentačnej 
sezóny – elitní reprezentanti bojujúci v kvalifikácii o postup na OH do Tokia Richard Varga a Romana 
Gajdošová absolvovali od januára viacero sústredení (Španielsko, ČR) a vstúpili do záverečnej fázy 
olympijskej kvalifikácie o OH 2020, v ktorej  skončili obaja jedno miesto pod čiarou. Michal Varga informoval, 
že spoločne s prezidentom STÚ iniciovali podnety na SOŠV a WT, aby obaja naši reprezentanti mohli 
odcestovať na OH ako prví náhradníci – žiaľ listy STÚ odstali  bez odozvy, čo Michal Varga vnímal ako chybu, 
keďže aj v mužskej i ženskej súťaži jednotlivcov na OH nenastúpil na štart plný počet pretekárov. Z ďalších 
elitných pretekárov vyzdvihol Michal Varga prípravu Ivany Kuriačkovej, ktorá sa dlhodobo pripravuje vo 
Francúzsku a jej celoročné trénovanie sa prejavilo po OH víťazstvom na pretekoch Európskeho pohára, ktoré 
ako prvá Slovenska v histórii dokázala vyhrať. Michala Vargu mrzelo, že Ivana Kuriačková nenastúpila do 
súťaže štafiet na ME v Rakúsku. Marek Pavuk sa zúčastnil viacero pretekov kontinentálnych pohárov, 
v ktorých nedokázal bodovať a po nedávnom úraze informoval koordinátora, že vo zvyšku sezóny už pretekať 
nebude. 
Prizvaný juniorský koordinátor Ján Roziak informoval o vystúpeniach juniorskej reprezentácie, ktorá taktiež 
v úvode sezóny viackrát využila vhodné klimatické podmienky v Španielsku, kde juniori absolvovali tri 
predsezónne sústredenia. Juniorskí reprezentanti absolvovali spolu šesť výjazdov na preteky (EPJ a MEJ) na 
ktorých výrazne do popredia prehovorila Margaréta Vráblová, ktorá dokázala vyhrať dvoje preteky EPJ a J. 
Roziaka potešilo aj prekvapivé 10. miesto juniorskej štafety na ME v Rakúsku. 
Reprezentačný koordinátor pre multišport Milan Slovák informoval členov VV, že kvôli pandemickým 
opatreniam sa plánované reprezentačné výjazdy na ME a MS v zimnom triatlone neuskutočnili a ME a MS 
v multišporte boli presunuté na druhú polovicu sezóny. 
Prizvaný reprezentant SR p. Richard Varga poďakoval členom VV za prijatie na zasadnutí a informoval ich 
o olympijskej kvalifikácii zo svojho pohľadu. Poďakoval za podporu počas celej olympijskej kvalifikácie, ktorú 
dostal od STÚ a ŠCP, pričom ako zdôraznil v príprave mu nič nechýbalo. Uviedol, že vlastnou vinou na 
pretekoch Svetovej série v Leedsi (zle oboplával bójku a bol diskvalifikovaný) mohol rozhodnúť o svojej 
kvalifikácii na OH 2020, pričom nakoniec ostal v pozícii prvého náhradníka. Taktiež ho mrzelo, že SOŠV a WT 
na základe podnetov STÚ „nezabojovali“ v MOV o tom, aby na OH mohli vycestovať aj náhradníci, lebo 
situácia na olympiáde sa nakoniec vyvinula tak, že ak by na mieste bol, na OH by štartoval.  
 
Člen VV STÚ p. Gregor Fotul informoval členov VV STÚ o akcii Olympijský festival, ktorý sa počas konania 
Hier v Tokiu uskutočnil v Šamoríne a kde sa prezentoval aj triatlon pod záštitou STÚ. Veľmi pozitívne 
vyzdvihol prítomnosť Richarda Vargu v Šamoríne a záujem širokej verejnosti, najmä detí o ukážky práce 
triatlonistov v depe pri zmenách disciplín. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/3 a:  
VV STÚ berie na vedomie informácie reprezentačných koordinátorov, člena VV STÚ p. Fotula a reprezentanta 
R. Vargu o doterajšom priebehu sezóny. VV STÚ poďakoval reprezentačným koordinátorom za ich prácu 
v doterajšom priebehu sezóny. VV STÚ taktiež poďakoval Richardovi Vargovi za reprezentáciu SR počas 
celého olympijského cyklu a zaželal mu veľa úspechov do ďalšej kariéry. 

 
Bod 4 – Plánované reprezentačné výjazdy v druhej časti sezóny 

 

Prizvaný koordinátor seniorskej reprezentácie Michal Varga informoval členov VV STÚ plánovaných 
výjazdoch v druhej polovici sezóny 2021. Pre seniorskú reprezentáciu búdu vrcholom MS na Bermudách, 
resp. ME vo Valencii a okrem toho podujatia seriálu MS v triatlone. M. Varga navrhol nomináciu na MS na 
Bermudách v zložení: Ivana Kuriačková, nomináciu na ME v triatlone vo Valencii v zložení: Richard Varga, 
Romana Gajdošová, Ivana Kuriačková, Margaréta Bičanová a Michal Varga (tréner) a nomináciu na preteky 
seriálu MS  v zložení Romana Gajdošová, Zuzana Michaličková. 
Reprezentačný koordinátor pre multišport M. Slovák predložil návrh nominácie na MS v multišporte, ktoré 
sa koncom septembra uskutočnia v Taliansku v zložení: Ondrej Kubo (elita triatlon), Kristína Néč Lapinová 
(elita duatlon), Peter Žáčik, Matúš Kozlovský (U23 triatlon), Lýdia Drahovská, Margaréta Bičanová (U23 
triatlon), Pavol Brejčák, Dominik Dupej (juniori triatlon), Róbert Judiak (juniori duatlon), Milan Slovák 



(tréner). Ako manažéra a šoféra druhého vozidla navrhol generálneho sekretára STÚ P. Dobiaša. Generálny 
sekretár STÚ na to reagoval, že v septembri má plánovanú operáciu kolena a ak by to malo kolidovať 
s termínom výjazdu, nemohol by sa ho zúčastniť. Na to M. Slovák navrhol ako druhého šoféra a svojho 
asistenta Ladislava Néča, resp. Jozefa Drahovského. 
Reprezentačný juniorský koordinátor Ján Roziak informoval o pláne výjazdov juniorskej reprezentácie 
v triatlone v druhej polovici sezóny 2021. Na MS na Bermudách navrhol nomináciu Margaréta Vráblovej, 
pričom ako doprovod by s ňou cestoval otec a tréner v jednej osobe Jozef Vrábel. ME dorastu sa uskutočnia 
v tureckej Alanyi, kam J. Roziak navrhol širšiu nomináciu Slavomír Adam, Filip Lizák, Margaréta Vráblová, 
Stefania Salazar, Ema Beke a Katarína Kridlová, pričom definitívna nominácia bude známa po pretekoch 
v Senci. Na ME dorastu sa slovenská reprezentácia predstaví aj v súťaži štafiet. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ, že počas MS na Bermudách sa uskutoční Kongres World 
triatlon. Generálny sekretár P. Dobiaš navrhol členom VV STÚ, aby STÚ na kongrese zastupoval prezident 
STÚ a súčasne, aby na MS na Bermudy vycestoval v pozícii koordinátora pre juniorskú reprezentáciu a 
preteky vekových kategórií (tzv. Age Group) člen VV STÚ p. Peter Králik, nakoľko na Bermudy bude cestovať 
viacero slovenských triatlonistov vo vekových kategóriách. 
 
Prizvaní koordinátori Michal Varga a Ján Roziak upozornili členov VV STÚ, že platnosť mandátnych zmlúv 
koordinátorov vypršia 30. septembra 2021 a z toho dôvodu nebudú pripravovať plán činnosti a výjazdov na 
rok 2022. Michal Varga navyše upozornil členov VV STÚ, že v máji 2022 sa začína olympijská kvalifikácia 
o postup na OH 2024 do Paríža. Členovia VV STÚ v následnej diskusii rozhodli o potrebe nadviazať na 
doterajšiu prácu koordinátorov a vyhlásiť transparentné výberové konanie na nasledujúci olympijský cyklus. 
 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/4 a:  
VV STÚ schvaľuje predloženú nomináciu reprezentačného koordinátora M. Vargu na MS v triatlone na 
Bermudách v zložení: Ivana Kuriačková, nomináciu na ME v triatlone vo Valencii v zložení: Richard Varga, 
Romana Gajdošová, Ivana Kuriačková, Margaréta Bičanová a Michal Varga (tréner) a nomináciu na preteky 
seriálu MS  v zložení Romana Gajdošová, Zuzana Michaličková. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ 
v súčinnosti s reprezentačným koordinátorom zabezpečiť podmienky účasti nominovaných reprezentantov 
na výjazdoch. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                            T: priebežne, do 31. 10. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/4 b:  
VV STÚ schvaľuje predloženú nomináciu koordinátora pre multišport M. Slováka na ME v multišporte 
v Taliansku v zložení: Ondrej Kubo (elita triatlon), Kristína Néč Lapinová (elita duatlon), Peter Žáčik, Matúš 
Kozlovský (U23 triatlon), Lýdia Drahovská, Margaréta Bičanová (U23 triatlon), Pavol Brejčák, Dominik Dupej 
(juniori triatlon), Róbert Judiak (juniori duatlon), Milan Slovák (tréner), Peter Dobiaš, resp. Ladislav Néč, Jozef 
Drahovský v prípade nemožnosti cestovania P. Dobiaša (manažér, šofér).  VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu STÚ v súčinnosti s reprezentačným koordinátorom zabezpečiť podmienky účasti nominovaných 
reprezentantov na výjazde. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                            T: priebežne, do 30. 09. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/4 c:  
VV STÚ schvaľuje predloženú nomináciu juniorského koordinátora J. Roziaka na MSJ na Bermudách v zložení: 
Margaréta Vráblová, Jozef Vrábel (tréner). VV STÚ súčasne schvaľuje širšiu nomináciu juniorského 
koordinátora J. Roziaka na ME dorastu v Turecku v zložení: Slavomír Adam, Filip Lizák, Margaréta Vráblová, 
Stefania Salazarová, Ema Beke a Katarína Kridlová. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ v súčinnosti 
s reprezentačným koordinátorom zabezpečiť podmienky účasti nominovaných na výjazde. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                            T: priebežne, do 31. 09. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

 
 
 



Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/4 d:  
VV STÚ schvaľuje účasť prezidenta STÚ J. Juráška na Kongrese WT počas MS na Bermudách. VV STÚ taktiež 
schvaľuje účasť P. Králika na MS na Bermudách ako manažéra juniorskej reprezentácie a koordinátora 
reprezentácie vo vekových kategóriách (AG). VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zabezpečiť podmienky 
účasti nominovaných na výjazde. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                            T: priebežne, do 30. 09. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/4 e:  
VV STÚ rozhodol v zmysle Stanov STÚ čl. 40, písm. u) a vyhlásil výberové konanie na obsadenie postov 
reprezentačných koordinátorov pre pozície: 
1.) koordinátor reprezentácie SR v triatlone pre kategórie U23 a Elite 
2.) koordinátor juniorskej reprezentácie SR v triatlone 
3.) koordinátor reprezentácie SR pre multišport (juniori, U23, Elite) 
pre obdobie 01. 10. 2021 – 30. 09. 2024. 
VV STÚ súčasne rozhodol  o termíne na predloženie žiadosti do 10. septembra 2021 a ukladá bezodkladne 
o rozhodnutí informovať členov a triatlonové hnutie na webovom sídle STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                            T: 16. 08. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 5 –  Návrh na zmenu miesta konania M-SR v akvatlone 
 

Člen VV STÚ a organizátor M-SR v akvatlone Gregor Fotul informoval členov VV STÚ o aktuálnej situácii 
s prípravou podujatia, pričom hygienici v Košiciach po kontrole vody vydali zákaz kúpania na vodnej ploche 
na Sídlisku nad jazerom v Košiciach, ktoré malo byť dejiskom M-SR v akvatlone. Z toho dôvodu organizátor 
hľadal iné vhodné plochy na zorganizovanie podujatia a najvhodnejšie sa ukázala lokalita Zemplínskej šíravy, 
kde našiel organizátor vhodné podmienky (600 m široká pláž, ideály 1 km bežecký okruh). Preto požiadal VV 
STÚ o schválenie zmeny dejiska M-SR v akvatlone 2021 z Košíc na Zemplínsku šíravu. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/5 a:  
VV STÚ schvaľuje zmenu miesta konania M-SR v akvatlone 2021 z Košíc na Zemplínsku šíravu z dôvodu 
nevyhovujúcej kvality vody v pôvodnom dejisku – sídlisku nad Jazerom v Košiciach. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu bezodkladne o zmene informovať hnutie na webovom sídle. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                                                          T: 14. 08. 2021  
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Pred začiatkom  rokovania o bode č. 6 sa k zasadnutiu VV STÚ online formou pripojil aj člen VV STÚ p. Tomáš 
Jurkovič.  
Viceprezident STÚ M. Celerin preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru STÚ (ďalej len „VV“), na ktorú je 
potrebná nadpolovičná väčšina členov VV. 
Prítomní: 7 (z toho dvaja členovia VV online formou) 
Neprítomní: nikto 
M. Celerin skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 
Bod 6 – Príprava XXXIX. konferencie STÚ 
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o dvoch možných termínoch konania zasadnutia 
najvyššieho orgánu únie. Prvým by bol termín do 30. septembra 2021, pričom by sa brali do úvahy mandáty 
platné  pre rok 2021, resp. druhý termín pre konanie XXXIX. konferencie STÚ by bol v zmysle čl. 33 Stanov 
termín 6. novembra 2021, pričom počty mandátov by sa počítali podľa platných Stanov STÚ ku stavu po 30. 
09. 2021. Členovia VV STÚ sa zhodli, že ideálnejším termínom pre konanie Konferencie bude novembrový 
termín.  



Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš doplnil, že XXXIX. konferencia STÚ bude volebnou konferenciou, na ktorej 
sa okrem voľby prezidenta STÚ uskutočnia aj voľby členov VV STÚ, kontrolóra STÚ a členov kontrolnej 
komisie STÚ, predsedu Disciplinárnej komisie STÚ a predseda Odvolacej komisie STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/6 a:  
VV STÚ rozhodol v zmysle čl. 33 Stanov STÚ a v zmysle Rokovacieho a Volebného poriadku STÚ o zvolaní 
XXXIX. konferencie STÚ, na ktorej sa uskutočnia voľby prezidenta STÚ, členov VV STÚ, kontrolóra STÚ 
a členov kontrolnej komisie STÚ, predsedu Disciplinárnej komisie STÚ a predseda Odvolacej komisie STÚ. VV 
STÚ rozhodol o termíne konania XXXIX. Konferencie STÚ dňa 6. 11. 2021 v Bratislave. VV STÚ súčasne ukladá 
sekretariátu STÚ informovať o termíne konania XXXIX. konferencie STÚ členov hnutia prostredníctvom 
webového sídla únie. 
 Z: Jurášek, Dobiaš  T: 10. 09. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/6 b:  
VV STÚ ukladá prezidentovi a generálnemu sekretárovi pripraviť návrh programu XXXIX. konferencie STÚ 
a spolu s podkladmi zaslať na schválenie členom VV STÚ spôsobom per rollam. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                                       T: 15. 09. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/6 c:  
VV STÚ ukladá prezidentovi a generálnemu sekretárovi distribuovať oprávneným delegátom XXXIX. 
konferencie STÚ všetky materiály v lehote určenej Stanovami STÚ. 
 Z: Jurášek, Dobiaš                                                                                     T: v lehote určenej Stanovami STÚ  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Bod 7 – Rôzne  
 

Prezident STÚ p. Jurášek informoval o stretnutí Jozef Jurášek, Milan Celerin, Peter Králik, Ján Roziak, Michal 
Varga, Peter Dobiaš s Jozefom Vráblom na jeho vlastnú žiadosť. Prerokovali sa všetky dôležité aspekty 
prípravy a reprezentácie Margaréty Vráblovej v najbližších rokoch. Všetci prítomní ocenili krok J. Vrábla, 
ktorý inicioval toto stretnutie. Vo svojej úvodnej reči vysoko ohodnotil prínos Jána Roziaka vo funkcii 
juniorského koordinátora. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 a: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta STÚ o stretnutí s Jozefom Vrábelom – otcom a trénerom 
reprezentantky Margaréty Vráblovej. 
 
Viceprezident STÚ p. Milan Celerin informoval členov VV STÚ, že v lete absolvoval rekvalifikačný 
(obnovovací) medzinárodný kurz rozhodcu a má obnovenú rozhodcovskú licenciu do roku 2023. 

 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 b: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu viceprezidenta STÚ o absolvovaní rozhodcovského kurzu. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ, že v predstihu im bol zaslaný návrh Smernice 
STÚ o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému 
športu pre aktuálny rok. Následne požiadal VV STÚ o schválenie predloženej smernice.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 c: 
VV STÚ schvaľuje predložený návrh Smernice STÚ o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania 
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu pre aktuálny rok. Následne požiadal VV STÚ 
o schválenie predloženej smernice. VV STÚ súčasne ukladá sekretariátu STÚ zverejniť schválenú smernicu na 
webovom sídle STÚ. 
 Z: Dobiaš                                                                                       T: 15. 08. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 



Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o záujme kanadskej triatlonistky slovenského pôvodu 
(rodičia sú Slováci) Dominiky Jamnicky a jej brata Jakoba o reprezentáciu Slovenska. D. Jamnicky má 
slovenské občianstvo a pred časom získala aj slovenský pas. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 d: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu prezidenta o záujme o reprezentáciu SR D. Jamnicky. Členovia VV STÚ 
ukladá prezidentovi STÚ zistiť od menovanej ďalšie podrobnosti a podmienky jej záujmu o reprezentáciu SR 
a taktiež o vysvetlenie jej dvojročnej absencie v triatlonových pretekoch.  
 Z: Jurášek                                                                                    T: 15. 09. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval členov VV STÚ, že na prelome mesiacov august a september 
2021 sa sekretariát STÚ bude sťahovať do novozrekonštruovaných priestorov budovy Dom športu na 
Junáckej ulici a v súvislosti so sťahovaním na zriadiť Vyraďovaciu komisiu, ktorá by dohliadla na vyradenie 
odpísaného majetku STÚ po vykonanej inventarizácii majetku STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 e: 
VV STÚ na základe návrhu generálneho sekretára STÚ rozhodol o zriadení Vyraďovacej komisie v zložení: 
Jozef Jurášek, Peter Dobiaš, Peter Králik. 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. Dvaja členovia nehlasovali. 
 
Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV STÚ o žiadosti Aleny Sinay o prehodnotenie rozhonutia VV 
STÚ o preplatení nákladov na štart na ME v dlhom triatlone len za predpokladu umiestnenia do 1/3 
výsledkovej listiny.  
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 f: 
VV STÚ sa zaoberal žiadosťou a vzhľadom na možnosti rozpočtu reprezentácie SR v multišporte revokoval 
svoje predchádzajúce rozhodnutie 2021/06/116b) a 2021/06/116 c) a rozhodol o preplatení požadovaných 
nákladov bez podmienky. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi informovať o rozhodnutí VV STÚ žiadateľku. 
 Z: Jurášek                                                                                    T: 15. 08. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Člen VV STÚ p. Králik požiadal VV STÚ o donominovanie ďalších 2-3 rozhodcov na podujatie Triatlon Senec 
2021, ktorí budú hradení z rozpočtu organizátora. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 g: 
VV STÚ poveruje predsedu KR STÚ donominovať rozhodcov na podujatie Triatlon Senec 2021 a informovať 
o nominácii organizátora. 
 Z: Slovák  T: 31. 08. 2021  
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Člen VV STÚ a predseda Trénerskej komisie p. Gregor Fotul informoval členov VV STÚ o juniorskom výjazde 
na preteky EPJ a Českého pohára v Račiciach, na ktorom sa okrem nominovaných reprezentantov zúčastnili 
aj mnohí ďalší mladí triatlonisti. Podľa  G. Fotula je práve toto cesta, ktorou by sme sa mali ísť, t.j. cestou 
konfrontácie s okolitými krajinami. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 h: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu predsedu Trénerskej komisie p. Gregora Fotula o juniorskom výjazde 
na preteky EPJ a Českého pohára v Račiciach. 
 
Predseda Kontrolnej komisie STÚ p. Došek informoval členov VV STÚ o kontrolnej činnosti a o zisteniach KK 
STÚ, ktoré sú uvedené v zápise, ktorý je zverejnený na webovom sídle STÚ. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 27/2021/7 i: 
VV STÚ berie na vedomie informáciu predsedu Kontrolnej komisie STÚ. 
 



V rámci bodu č. 7 sa uskutočnil videohovor s Ladislavom Demkom, zástupcom firmy Bkool, ktorý ponúkol 
sponzorstvo členom STÚ. Podľa informácie L. Demka služby tejto firmy využíva aj Richard Varga a Romana 
Gajdošová.  
 
 
Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 
 

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

Ďalšie rokovanie VV STÚ sa uskutoční  15. 09. 2021 v Bratislave.  
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 


