
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica zo stretnutia Pracovnej skupiny pre prípravu zmien Stanov STÚ 
(29. 9. 2020, Bratislava) 

 
Prítomní: Jozef Jurášek (prezident STÚ), Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ), Marián Pavuk (člen 
STÚ – ŠK Aquasport Levice), Peter Králik (člen VV STÚ), Michal Varga (koordinátor reprezentácie SR 
v triatlone), Andrea Suchá (členka STÚ - ŠK Atóm Levice), Denis Barna (člen STÚ – STA Bratislava), 
Simon Brunovský (člen STÚ - STA Bratislava), Marián Horinek (člen STÚ - Prestigio Realiz team 
Bratislava) 
 
Ospravedlnení: Ján Rudolphi,  Jana Búzeková, Silvia Švecová 
 
Prizvaný: Vladimír Došek (kontrolór STÚ) 
 
Program: 

1. Úvod 

2. Návrhy na úpravu Stanov STÚ 

3. Rôzne 

 

Bod 1 – Úvod 

Prezident STÚ p. Jurášek privítal prítomných členov STÚ a poďakoval sa to, že majú záujem na 

príprave zmien Stanov STÚ. Pripomenul, že aktuálne Stanovy STÚ boli schválené v roku 2015, no 

následne po niekoľkých novelizáciách Zákona o športe boli Stanovy STÚ upravované – naposledy 

v roku 2018.  

Bod 2 – Návrhy na úpravu Stanov STÚ 

Marian Pavuk na úvod povedal, že pre úspešné schvaľovanie Stanov STÚ je potrebné, aby sa na 

konferenciu pripravili predkomunikované. Navrhol, aby pracovná skupina riešila v Stanovách proces 

schvaľovania a prijímania nových členov (najmä článok 17, Stanov STÚ, ale aj s tým súvisiace články), 

kde sú určité administratívne procesy, ktoré nemusia riešiť stanovy. Na článok 17 Stanov STÚ je 

naviazaný Registračný poriadok STÚ, ktorý by bolo tiež vhodné následne upraviť, aby korešpondoval 

so prípadnými zmenami Stanov STÚ. M. Pavuk  navrhol, aby sa taktiež pracovná skupina zamerala na 

prideľovanie hlasov delegátov a možnosti hlasovania jednotlivých členov únie na Konferencii STÚ 

(rieši článok 30, Stanov STÚ). Pridal aj myšlienku, aby sa skúsil pripraviť mechanizmus (tzv. sila hlasu), 

aby konferencia bola uznášaniaschopná a taktiež dal návrh na zamyslenie, aby sa v stanovách 

umožnilo klubom delegovať na konferenciu člena, ktorý by mal mandát (poverenie) klubu na dobu 

neurčitú, resp. do doby, dokedy by štatutár klubu nepoveril inú oprávnenú osobu.  

Na dva posledné návrhy p. Pavuka reagoval prezident STÚ p. Jurášek, že v prípade ak si pracovná 

skupina osvojí tieto názory (sila mandátu a nominácia členov s právom hlasovať), je možné čerpať 

(prevziať, upraviť) a zapracovať do Stanov STÚ tieto state zo Stanov SOŠV, ktoré silu mandátu aj 

nomináciu členov na najvyššom orgáne riešia. 



Peter Králik navrhol, aby sa v stanovách upravil aj článok č. 18, ktorý nejednoznačne rieši Pridružené 

členstvo v STÚ. Taktiež súhlasí s návrhom p. Pavuka, na zjednodušenie prijímania nových členov STÚ, 

tak aby to bolo v zmysle zákona. Tento návrh zmien stanov bol už predmetom hlasovania ostatnej 

Konferencie STÚ, ale vzhľadom na nedodatočný počet delegátov nemohol byť schvaľovaný. P. Králik 

dal členom pracovnej skupiny taktiež návrh na úpravu článku 31 Stanov STÚ – Právomoci 

konferencie, kde ostali právomoci nad rámec zákona o športe (zo zákona novelizáciami vypadli) 

a určité právomoci by sa tak mohli preniesť z konferencie na najvyšší výkonný orgán únie. 

Michal Varga navrhol členom pracovnej skupiny pouvažovať o úpravách troch oblastí: pripraviť do 

stanov odkaz na smernicu na vznik klubu; pouvažovať nad zavedením „výchovného“ pre materský 

klub pri prestupoch a tretiu oblasť uviedol „boj proti dopingu“, kde z doteraz dostupných informácií 

o pripravovanej zmene zákona o športe, vzniknú pre športovcov, ale aj trénerov a kluby nové 

povinnosti. Generálny sekretár p. Dobiaš povedal, že úvodné návrhy p. Vargu sa dotýkajú tak Stanov 

(napr. čl. 17), ako aj Registračného poriadku STÚ a Prestupového poriadku STÚ, tretí návrh je 

v stanovách riešený v bode č. 61 Antidopingová smernica.  Michal Varga doplnil, že bude treba rátať 

s úpravou Antidopingovej smernice, aby po schválení nového zákona o športe (v oblasti antidopingu 

sa počíta s prísnejšími trestami nielen pre športovcov, ale aj trénerov a kluby) triatlon túto oblasť mal 

pripravenú. Členovia pracovnej skupiny sa zhodli v názore, že popri Stanovách STÚ bude potrebné 

upraviť aj následné smernice a poriadky STÚ, na ktoré samotné Stanovy STÚ odkazujú. 

Denis Barna k úpravám Stanov STÚ uviedol, že by sa mali riešiť mandáty klubov (čl. 30 Stanov STÚ). 

Bod 3   - Rôzne 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval prítomných, že vytvoril na cloudovom úložisku Google 

Drive priečinok s názvom „Stanovy 2021“ a všetkým členom pracovnej skupiny pridelil prístup na 

tento priečinok.  

Členovia pracovnej skupiny požiadali generálneho sekretára, aby do priečnika bol vložený súbor 

s kontaktami na členov skupiny. 

Prezident STÚ do priečinka vloží v textovom formáte aktuálne znenie Stanov STÚ, aby členovia 

pracovnej skupiny mohli pracovať s textom stanov. 

V diskusii sa prítomní zhodli, že najskôr by sa pokúsia pripraviť návrh na zmenu Stanov STÚ (najmä 

upraviť body č. 17 a 30 + súvisiace) a následne  budú pracovať aj na návrhoch úprav relevantných 

smerníc STÚ – najmä Registračného, Prestupového poriadku STÚ, ako aj Antidopingovej smernice, 

ktoré úzko súvisia s navrhovanými úpravami Stanov STÚ a pripravovanou zmenou zákona o športe. 

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční online formou 30. 10. 2020. Členovia pracovnej 

skupiny sa zhodli, že pre online video-komunikáciu využijú platformu Microsoft Teams. 

 

Bratislava, 30. 09. 2020 

Zapísal: Peter Dobiaš 


