
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica zo stretnutia Pracovnej skupiny pre prípravu zmien Stanov STÚ 
(30. 10. 2020, online formou cez službu Microsoft Teams) 

 
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), Ján Rudolphi (člen STÚ - ŠK Atóm Levice), Silvia Švecová (členka STÚ, Triatlon Pezinok) 
Ospravedlnení: Marián Horinek, Simon Brunovský, Andrea Suchá. 
Neprítomní: Jana Búzeková, Denis Barna. 
 
Program: 

1. Úvod 

2. Diskusia k predloženým návrhom na úpravu Stanov STÚ 

3. Rôzne 

Bod 1 – Úvod 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš privítal prítomných členov STÚ a poďakoval sa to, že majú záujem 

na príprave zmien Stanov STÚ. Poznamenal, že po úvodnom stretnutí pripravili návrhy zmien Stanov 

traja členovia pracovnej skupiny pp. Jurášek, Pavuk a Varga, pričom všetky ich návrhy boli členom 

pracovnej skupiny k dispozícii na cloudovom úložisku zriadenom pre tento účel. 

Bod 2 – Diskusia k preloženým návrhom na úpravu Stanov STÚ 

Generálny sekretár následne odovzdal slovo všetkým trom navrhovateľom návrhov zmien Stanov, 

aby priblížili ostatným členom svoje návrhy. 

Člen STÚ p. Pavuk povedal, že sa zameral na úpravu bodov Stanov, ktoré sa otvorili na úvodnom 

stretnutí - t.j. čl. 14 (Vznik a zánik členstva), čl. 17 (Riadne členstvo), čl. 30 (Delegáti konferencie), čl. 

31 (Právomoci konferencie), ako aj čl. 40 (Právomoci výkonného orgánu). 

Prezident STÚ p. Jurášek 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. V jeho návrhu zmien sa vo všetkých bodoch upravuje zmenený názov Svetovej 

triatlonovej organizácie (World Triathlon), taktiež čl. 2 (Vymedzenie pojmov), čl. 14, čl. 17, čl. 30  

Člen STÚ p. Varga povedal priblížil svoje návrhy, ktoré sa týkali čl. 17 Stanov a čl. 18 (Pridružené 

členstvo), kde navrhol pojem „Pasívny klub“. Taktiež prítomných oboznámil, že pripomienkoval 

Smernicu STÚ Registračný poriadok v čl. II, bod 4, ktorý by mal korešpondovať so stanovami. 

Bod 3   - Rôzne 

Člen STÚ p. Varga pripomenul, že na úvodnom stretnutí pracovnej skupiny sa hovorilo aj o úprave 

Registračného a Prestupového poriadku STÚ. Požiadal prezidenta STÚ, aby návrhy „výchovného“ do 

Prestupového poriadku, o ktorých hovoril na úvodnom stretnutí  skupiny, sprístupnil na 

pripomienkovanie na cloudové úložisko. 



Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš informoval, že na cloudovom úložisku Google Drive v priečinku 

s názvom „Stanovy 2021“ sú všetky podnety k doplneniu a vyzval všetkých, aby svoje návrhy vkladali 

do priečinka. 

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční online formou (v skupine Microsoft Teams) dňa 16. 

11. 2020 o 17.00 h.  

 

Bratislava, 04. 11. 2020 

Zapísal: Peter Dobiaš 

 


