
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6. 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 30 
 

zo zasadnutia VV STÚ dňa 05. 11. 2021 v Bratislave 
 
Prítomní:  
Jozef Jurášek  (prezident STÚ)  
Milan Celerin  (viceprezident STÚ) 
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcov) 
Elena Stanková (členka VV za organizátorov) 
Peter Králik (člen VV za oblasť ekonomickú a marketing)  
Gregor Fotul (člen VV za oblasť trénerskú)  
 

Ospravedlnený:  
Tomáš Jurkovič (člen VV za oblasť športovcov) 
 

Prizvaní:  
Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ)  
 
 
Prezident STÚ J. Jurášek privítal prítomných na záverečnom zasadnutí VV STÚ (vo volebnom období rokov 2017-
2021) ktorého mandát uplynie po XXXIX. konferencii STÚ – volebnej. Poďakoval sa všetkým členom VV STÚ za 
ich takmer 5-ročnú prácu v prospech slovenského triatlonu a obzvlášť vyzdvihol Milana Slováka za 21-ročnú 
trénerskú prácu a vyše osemročnú funkcionársku prácu v prospech slovenského triatlonu. 
Následne J. Jurášek 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 - online: 6 
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. Rôzne členovia VV 

 
Bod 1 -  Schválenie programu 
 

VV STÚ schvaľuje program zasadnutia VV STÚ č. 30 nasledovne: 
Program: 

1. Schválenie programu členovia VV 
2. Kontrola úloh  Celerin 
3. 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. 30 bol schválený. 
 



Bod 2 - Kontrola úloh 
 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice VV STÚ č. 29 vykonal viceprezident STÚ M. Celerin 
s nasledujúcimi závermi: 
a) splnené úlohy:  
 
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 
pandemických opatrení (Jurášek, Dobiaš, po uvoľnení pandemických opatrení). 
28/2021/5 c – vedenie XXXIX. konferencie STÚ z pozície predsedajúceho (Králik, 06. 11. 2021) 
28/2021/5 d - zabezpečiť v súčinnosti s hotelom Gate One prípravu priestorov pre prezenčnú formu konania 
XXXIX. konferencie STÚ – volebnej dňa 6. 11. 2021 (Jurášek, Dobiaš, 06. 11. 2021) 
28/2021/7 e - pripraviť návrh zvýšenia odmien pre rozhodcov v roku 2022 s dopadom na rozpočet STÚ a 
predložiť na najbližšie zasadnutie VV STÚ (Stanková, Slovák, 29. 10. 2021, termín posunutý do 31.12.2021) 
29/2021/3 a - predložiť zmenený návrh Programu XXXIX. konferencie STÚ na schválenie delegátom (Králik, 
06.11.2021) 
29/2021/3 b - predložiť delegátom XXXIX. konferencie STÚ návrh na zloženie pracovných komisií na 
schválenie (Králik, 06. 11. 2021) 
29/2021/4 b - informovať žiadateľku R. Gajdošovú, že o nákupe bicykla bude rozhodovať až novozvolený 
Výkonný výbor STÚ po voľbách (Jurášek, Dobiaš, 06. 11. 2021) 
29/2021/4 e - predložiť návrhy a podklady do rozpočtu STÚ pre rok 2022 na najbližšie zasadnutie VV STÚ po 
volebnej konferencii (členovia VV STÚ, po XXXIX. konferencii STÚ) 

 
Bod 3 – Rôzne  
 

Generálny sekretár informoval členov VV STÚ, že niektorí delegáti sa na poslednú chvíľu pred konaním XXXIX. 
konferencie STÚ ospravedlnili, medzi nimi aj členovia STÚ, s ktorými sa počítalo do pracovných komisií na 
Konferencii. Členovia VV STÚ v následnej diskusii prebrali personálne zloženie pracovných komisií na XXXIX. 
konferencii STÚ. Zhodli sa na zložení pracovných komisií  XXXIX. konferencie STÚ nasledovne: 
Skrutátori XXXIX. konferencie: Ingrid Smetanová – Alena Drahošová, Dag Ulehla 
Mandátová komisia: Roman Priesol - Veronika Jurkovič, Ján Roziak 
Návrhová komisia: Milan Celerin – Tibor Németh, Jan Rudolphi 
Volebná komisia: Jana Škanderová – Miroslav Nemec, Katarína Mikulová. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 30/2021/3 a:  
VV STÚ schvaľuje upravený návrh na obsadenie pracovných komisií na volebnej XXXIX. konferencii STÚ a 
ukladá predsedajúcemu konferencie  P. Králikovi predložiť delegátom konferencie návrh na zloženie 
pracovných komisií na schválenie. 
 Z: Králik T: 06. 11. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 



Prezident STÚ p. Jurášek informoval členov VV o komunikácii s vojenským športovým centrom Dukla Banská 
Bystrica o možnom zaradení našich talentovaných triatlonistov do strediska. Na základe komunikácie 
s vedením Dukly predložil VV STÚ návrh na zaradenie nasledovných triatlonistov do armádneho strediska 
Dukla Banská Bystrica pre rok 2022: Margaréta Vráblová, Margaréta Bičanová, Jozef Vrábel ml. 
 

Uznesenie VV STÚ č. 30/2021/3 b: 
VV STÚ schvaľuje návrh prezidenta STÚ na zaradenie nasledovných športovcov do vojenského športového 
centra Dukla Banská Bystrica pre rok 2022 v zložení: Margaréta Vráblová, Margaréta Bičanová, Jozef Vrábel 
ml. VV STÚ súčasne ukladá prezidentovi STÚ zaslať žiadosť o zaradenie uvedených triatlonistov do strediska 
pre rok 2022. 
 Z: Jurášek T: 08. 11. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Členovia VV STÚ sa zaoberali aj situáciou s dočasnou práceneschopnosťou reprezentačného koordinátora 
pre multišport Tomáša Jurkoviča v súvislosti s blížiacim sa termínom prípravy pred štartom sezóny v zimnom 
triatlone. Členovia VV STÚ sa zhodli v názore, že reprezentačný koordinátor pre multišport (zimný triatlon 
a kros triatlon) Tomáš Jurkovič osloví s požiadavkou na zastrešenie prípravy zimných triatlonistov na sezónu 
2022 počas jeho dočasnej práceneschopnosti koordinátora pre multišport (duatlon, akvatlon, dlhý triatlon) 
Ondreja Kuba. V prípade ak O. Kubo nebude môcť zastrešiť prípravu zimných triatlonistov, osloví T. Jurkovič 
bývalého reprezentačného koordinátora pre zimný triatlon Milana Slováka.  
 Z: Jurkovič T: 30. 11. 2021 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

 
 
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  po XXXIX. konferencii STÚ. 
 
Predsedajúci: Milan Celerin 
 
Zapísal: Peter Dobiaš 
Overil: Jozef Jurášek 

 

 


