
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica zo stretnutia Pracovnej skupiny pre prípravu zmien Stanov STÚ 
(28. 01. 2021, online formou cez službu Microsoft Teams) 

 
Prítomní: Jozef Jurášek (prezident STÚ), Peter Dobiaš (generálny sekretár STÚ), Simon Brunovský 
(člen STÚ – STA Bratislava), Jan Rudolphi (člen STÚ – ŠK Atom Levice), Marián Pavuk (člen ŠK 
Aquasport Levice), Andrea Suchá (členka ŠK Atóm Levice). 
Vopred ospravedlnení: Silvia Švecová. 
Neprítomní: Jana Búzeková, Denis Barna, Marián Horinek, Peter Králik, Michal Varga. 
 
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 informoval, že po štvrtom 

zasadnutí pracovnej skupiny pridal do zdieľaného (cloudového) priečinku materiál k úprave stanov p. 

Rudolphi v spolupráci s p. Brunovským – podklady v Stanovám STÚ k článku č. 30. 

 

Bod 2 – Diskusia k preloženým návrhom na úpravu Stanov STÚ 

Generálny sekretár dal slovo p. Rudolphimu, aby odprezentoval navrhované zmeny a úpravy v článku 

30 Stanov STÚ. 

Člen STÚ Jan Rudolphi návrh úprav článku 30, bod 2 Stanov STÚ, ktorý spracoval spoločne s p. 
Brunovským viac zvýhodňuje väčšie kluby, lebo Konferencia STÚ by mala odzrkadľovať členskú 
základňu a je nespravodlivé, keď malé kluby ovládajú veľké. 
 
Člen STÚ Marián Pavuk k návrhu p. Rudolphiho povedal, že osobne v ňom vidí dva nedostatky. Tým 
prvým je, že ak bude na konferencii viac delegátov za jeden klub a každý z nich by mal za klub 
disponovať iným počtom mandátov. Tým druhým je, že Stanovy nesmú byť v protiklade so Zákonom 
o športe a podľa jeho názoru návrh p. Rudolphiho umožňuje, aby niekoľko klubov získalo na 
najvyššom orgáne únie väčšinu. Tým by podľa jeho názoru stanovy išli nad rámec zákona a neboli by 
schválené na ministerstve vnútra. Generálny sekretár p. Rudolphimu povedal, že pri prezentácii 
návrhu spomínal mandáty za výchovu mladých športovcov, ale v písomnom návrhu sa to nenachádza  
P. Rudoplhi na pripomienky zareagoval, že návrh ešte doplní a finálnu verziu zašle členom pracovnej 
skupiny v nasledujúcich dňoch. 
 
Člen STÚ p. Pavuk taktiež povedal, že svoj finálny návrh úpravy článku 30/2 Stanov zašle 
v nasledujúcich dňoch, pričom povedal, že jeho návrh je takmer identický s návrhom výkonného 
výboru a líši sa len v jednom bode. 
 
Člen STÚ p. Pavuk sa ešte vyjadril k návrhu generálneho sekretára v súvislosti článkom 25, bod 11, 
kde je uvedené, že „... Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej 
konferencie alebo videokonferencie...“ Podľa názoru p. Pavuka rokovanie orgánu formou 



videokonferencie nie je to isté ako hlasovanie a preto uvedené znenie stanov netreba meniť. Na 
rokovaní formou videokonferencie sa môže schváliť napr. tajné hlasovanie, ktoré sa môže uskutočniť 
spôsobom per rollam.  
Členovia pracovnej skupiny s názorom p. Pavuka súhlasili a zhodli sa, že uvedený článok 25/11 Stanov 
STÚ sa meniť nebude. 
 
Bod 3   - Rôzne 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš navrhol, aby členovia pracovnej skupiny po sfinalizovaní návrhov 

úprav čl. 30 bod 2 od pp. Rudolphiho s Brunovským a p. Pavuka zaslali členom STÚ kompletné 

navrhované zmeny Stanov STÚ, Prestupového poriadku STÚ a Registračného poriadku STÚ s tým, že 

pri článku č. 30, bod 2 stanov dostanú členovia STÚ tri varianty.  

Člen STÚ p. Pavuk navrhol, aby sa spolu s návrhmi úprav zmien Stanov STÚ, Prestupového 

a Registračného priadku STÚ zaslal sekretariát členom STÚ aj dotazník s prieskumom, kde by členovia 

STÚ vyjadrili svoj názor na navrhované zmeny v čl. 30/2 a prípadne by zaslali iné pripomienky. 

Členovia pracovnej skupiny sa na záver jednohlasne zhodli, že členom STÚ sa zašle navrhované 
odsúhlasené (konsenzom schválené) znenie úprav Registračného poriadku STÚ, Prestupového 
priadku STÚ a zmien Stanov STÚ s tým, že budú členom STÚ predložené tri návrhy úpravy článku 
30, bod 2 Stanov (návrh VV STÚ, návrh pp. Rudolphiho a Brunovského a návrh p. Pavuka). 
 

Členovia pracovnej skupiny taktiež jednohlasne súhlasili s návrhom p. Pavuka, aby bol členom STÚ 

spolu so prerokovanými zmenami predpisov STÚ aj anketový dotazník k navrhovaným úpravám. 

 
Na záver sa generálny sekretár poďakoval všetkým členom pracovnej skupiny, že boli ochotní a 

obetovali svoj voľný čas v prospech triatlonového hnutia na úpravu zmien Stanov STÚ. 

 

Bratislava, 01. 02. 2021 

Zapísal: Peter Dobiaš  


