SLOVENSKÁTRIATLONOVÁÚNIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

STANOVY
I. Základné ustanovenia
1.

Slovenská triatlonová únia (ďalej iba STÚ) je občianske združenie. Je politicky nezávislou športovou
organizáciou, v ktorej sa dobrovoľne združujú triatlonové oddiely, kluby, spolky a ďalšie právnické
subjekty a jednotlivci (ďalej iba členovia) za účelom uspokojovania ich záujmov alebo na jej
podporu.

2.

STÚ má postavenie právneho subjektu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.
Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Nezodpovedá za záväzky svojich členov alebo ich subjektov.

3.

Sídlom STÚ je Bratislava - adresa je: Dom športu SZTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava

4.

STÚ uznáva právnu, organizačnú a finančnú samostatnosť svojich členov, ale nezodpovedá za ich
záväzky.

5.

STÚ je členom Európskej triatlonovej únie (ETU) a Medzinárodnej triatlonovej únie (ITU).

II. Ciele a činnosť STÚ
1.

Poslaním STÚ je vytvárať podmienky na rozvoj triatlonu, duatlonu, zimného triatlonu, kvadriatlonu
a akvatlonu (ďalej len triatlon) na Slovensku, prispievať k uspokojovaniu potrieb svojich členov,
chrániť práva a záujmy svojich členov - a to predovšetkým v týchto oblastiach činnosti:
a) zabezpečuje a riadi reprezentáciu SR
b) organizuje a riadi domáce majstrovské súťaže
c) v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a riadi športovo-technickú, propagačnú, metodickú
a hospodársku činnosť, pričom kladie dôraz na rozvoj členskej základne
d) zabezpečuje a metodicky riadi rozvoj masového a rekreačného triatlonu v SR
e) v súlade s cieľmi a potrebami svojich členov spolupracuje so Slovenským olympijským výborom a
ďalšími zainteresovanými štátnymi, spoločenskými a inými organizáciami a združeniami v SR
f) v prípade potreby a v rámci svojej pôsobnosti vydáva základné organizačné, metodické, športovotechnické a ekonomické predpisy a smernice
g) v rámci všeobecne platných finančných a hospodárskych predpisov vykonáva hospodársku
činnosť

III. Organizačná štruktúra STÚ
1.

Orgánmi STÚ sú:
a) konferencia
b) výkonný výbor

2.

Najvyšším orgánom STÚ je konferencia, ktorú zvoláva raz za dva roky Výkonný výbor STÚ. Na
žiadosť najmenej 2/3 väčšiny kolektívnych členov sa zvoláva mimoriadna konferencia.

3.

Na konferencii sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim zástupcovia všetkých registrovaných
kolektívnych členov v STÚ, pričom každý člen s členskou základňou do 20 (vrátane) má jeden hlas, a
každý člen s členskou základňou od 21 má dva hlasy. Kolektívny člen s hlasom rozhodujúcim je člen,
ktorý je riadne registrovaný v STÚ minimálne jeden rok pred konferenciou, ktorá je volebná.
Členovia VV, sekretár a predsedovia komisií sa zúčastňujú konferencie s hlasom poradným (pokiaľ
sú poverení riadne kolektívnym registrovaným členom, majú hlas rozhodujúci). V prípade
zastupovania kolektívneho člena (osobou staršou ako 18 rokov, ktorá nie je jeho členom),
poverenie musí byť predložené písomne. Konferencie sa môžu zúčastniť i ďalší zástupcovia
oddielov, klubov, ako aj štátnych a spoločenských inštitúcií - a to ako hostia.

4.

Konferencia je uznášania schopná, ak sa na nej zúčastňuje nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom
rozhodujúcim. Voľby sú v zásade tajné.

5.

Konferencia – delegáti s hlasom rozhodujúcim:
a) schvaľuje stanovy, zmeny a doplnky k stanovám
b) schvaľuje Registračný, Prestupový a Disciplinárny poriadok
c) prerokováva správu o činnosti a hospodárení, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalší rok
d) volí a odvoláva členov VV STÚ
e) volí a odvoláva predsedu kontrolno-revíznej komisie jej členov
f) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach činnosti STÚ
g) rozhoduje o zrušení STÚ a spôsobe likvidácie majetku
h) schvaľuje čestných členov STÚ

6.

Výkonný výbor má najmenej 5, najviac 9 členov. Na jeho čele je prezident, ktorého volí konferencia
priamou voľbou v tajnom hlasovaní, rovnako ako viceprezidenta. Jeho funkčné obdobie je
štvorročné. Všetci kandidáti na členov VV STÚ musia byť riadnymi členmi STÚ.
Kandidátka na funkciu prezidenta a členov výkonného výboru sa uzatvára 14 dní pred konaním
volebnej konferencie.
Členstvo vo VV zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia;
b) vzdaním sa funkcie;
c) zánikom členstva v STÚ;
d) vylúčením - pri dlhodobej neospravedlnenej absencii (6 mesiacov absencie).

7.

V čase medzi zasadaním konferencie riadi činnosť STÚ zvolený výkonný výbor, ktorý sa schádza
spravidla raz mesačne. Mimoriadne zasadnutie zvoláva prezident na žiadosť najmenej 2/3 väčšiny
členov výkonného výboru.

8.

VV prijíma rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie je prijaté pri
nadpolovičnej väčšine hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

9.

VV zabezpečuje medzi zasadnutiami konferencie činnosti uvedené v bode II. týchto stanov (okrem
právomoci konferencie) a všetky ďalšie úlohy akokoľvek súvisiace s činnosťou STÚ.

10. K zabezpečeniu všetkých úloh výkonný výbor môže vytvárať odborné komisie.
11. V čase medzi zasadnutiami zastupuje VV jeho prezident. Je oprávnený rokovať ako štatutárny
zástupca. V čase neprítomnosti ho zastupuje viceprezident, resp. prezidentom poverený člen VV
STÚ.
12. Druhým štatutárnym zástupcom je člen VV STÚ, ktorého schváli VV STÚ.

IV. Členstvo
1.

Členstvo v STÚ je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý oddiel triatlonu, klub alebo spolok ako aj
ďalšie právnické subjekty a jednotlivci, ktorí spĺňajú podmienky týchto stanov a majú záujem o
začlenenie sa do triatlonového hnutia zabezpečovaného STÚ.

2.

Členstvo v STÚ vzniká registráciou prihlášky oddielu, klubu, spolku alebo iného právnického
subjektu - a to na sekretariáte STÚ, alebo zakúpením licencie jednotlivcom. Členstvo môže byť
odmietnuté ak sa zistí, že záujemca nemôže spĺňať podmienky týchto stanov.

3.

Členstvo v STÚ vzniká registráciou kolektívneho člena, (triatlonového oddielu, klubu, spolku, iného
právnického subjektu), alebo individuálneho člena. Členstvo môže byť odmietnuté ak sa zistí, že
záujemca nemôže spĺňať podmienky týchto stanov.

4.

Jednotlivým fyzickým osobám svojich členov vydáva STÚ licenciu, ktorá je dokladom o členstve.

5.

Každý člen má právo:
a) zúčastňovať sa činnosti zabezpečovanej STÚ
b) využívať výhody vyplývajúce z členstva
c) dostávať informácie o činnosti a hospodárení
d) podieľať sa na činnosti, predkladať návrhy a sťažnosti
e) zúčastňovať sa príslušných rokovaní orgánov STÚ
f) voliť a byť volený do orgánov STÚ od 18 rokov

6.

Členovia STÚ sú povinní:
a) dodržiavať stanovy a ďalšie schválené predpisy a uznesenia STÚ
b) platiť členské príspevky podľa dohodnutej výšky (licencie)
c) v rámci svojej pôsobnosti vytvárať podmienky na rozvoj triatlonu
d) dodržiavať zásady športovej morálky

7.

Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena
b) vylúčením
c) zrušením členského právneho subjektu
d) nezaplatením poplatku na príslušné obdobie
e) zrušením STÚ

8.

O zániku členstva vylúčením rozhoduje na návrh VV konferencia.

9.

Čestné členstvo.
Individuálny člen STÚ, alebo výrazná osobnosť, ktorá mimoriadnymi zásluhami prispela
triatlonovému športu, môže byť na základe návrhu výkonného výboru zvolená za čestného člena.
Najvyšším stupňom čestného členstva je titul čestného prezidenta, ktorý môže získať bývalý
prezident STÚ, ktorý svojou činnosťou, prácou a aktivitou sa mimoriadne zaslúžil o rozvoja úspechy
triatlonu na Slovensku. Môže ho získať iba predchádzajúci prezident STÚ, ktorý vykonával túto
funkciu minimálne 3 funkčné obdobia a významným spôsobom prispel k rozvoju triatlonu na
Slovensku.
Titul čestný člen STÚ sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa príkladne zaslúžili o rozvoj a úspechy
triatlonu na Slovensku a v zahraničí, dlhodobou angažovanosťou v konkrétnych činnostiach STÚ.
Čestný prezident a čestný člen nemá hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov STÚ. Má
však právo sa zúčastniť na rokovaní orgánov STÚ s hlasom poradným.
Čestného prezidenta a čestných členov STÚ schvaľuje konferencia na návrh výkonného výboru na
doživotie.

V. Kontrolná činnosť
1.

Na kontrolnú činnosť je v STÚ vytvorená Kontrolno-revízna komisia (ďalej KRK). Úlohou kontrolnej
činnosti je kontrola hospodárenia a celej činnosti STÚ, ktorú vykonáva KRK kedykoľvek, najmenej
však dvakrát ročne.

2.

Členov KRK volí konferencia – delegáti s hlasom rozhodujúcim. Voľby sú v zásade tajné.

3.

Kontrolno-revízna komisia:
a) upozorňuje na nedostatky a navrhuje spôsob ich odstránenia
b) pripomienkuje správu o hospodárení, ktorú predkladá hospodár VV konferencii
c) predkladá konferencii správu o svojej činnosti

4.

Kontrolno-revízna komisia vykonáva svoju činnosť nezávisle na konferencii, VV, komisiách a
sekretariáte STÚ.

VI. Hospodárenie STÚ a majetok

1.

Majetok STÚ tvoria finančné fondy, hmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

2.

Zdrojom majetku STÚ sú predovšetkým:
a) dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu a iných organizácií
b) príjmy z poplatkov
c) dobrovoľné príspevky členov STÚ a dary
d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
e) príjmy od sponzorov a zo športovej, spoločenskej a kultúrnej činnosti

3.

Hospodárenie sa riadi ročným plánom činnosti prerokovaným konferenciou a operatívnym
rozpisom na dané obdobie

4.

Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje VV STÚ. VV disponuje tiež s
finančnými prostriedkami a majetkom získaným mimo rámca schváleného rozpočtu.

VII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Všetky zmeny stanov schválené na konferencii nadobúdajú právny účinok až od ich riadneho
zaregistrovania na MV SR a až od toho času sa nimi riadi STÚ.

2.

Personálne zmeny u všetkých zamestnancov na plné alebo čiastočné úväzky môže vykonávať
výhradne Výkonný výbor STÚ.

1.

Oficiálnym znakom STÚ vo farebnom prevedení je logo:

VIII. Znak STÚ

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA
2.

Oficiálnym znakom STÚ v čiernobielom prevedení je logo:

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA
IX. Zánik STÚ
1.

STÚ zanikne rozpustením, ktoré musí schváliť 2/3 väčšina kolektívnych členov. Návrh na
rozpustenie musí podať nadpolovičná väčšina kolektívnych členov. Likvidáciu STÚ - administratívnu
a hospodársku uskutoční VV do 3 mesiacov od rozhodnutia o rozpustení.

2.

STÚ môže ďalej zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.

Týmto sa rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra dňa pod číslom VVS/1-900/90-3355-2.
Zmenu stanov schválila konferencia Slovenskej triatlonovej únie dňa 13. 12. 2008 a nadobúdajú platnosť
dňom ich schválenia na MV SR.
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