
 
 

 
1 

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK STÚ 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Organizačný  poriadok  Slovenskej  triatlonovej  únie  (ďalej  len  STÚ)  je  záväznou  organizačnou  
normou v zmysle platných Stanov STÚ.  
 
2.    Organizačný  poriadok  stanovuje  systém  vnútorného  riadenia,  organizačné  usporiadanie,  
pôsobnosť organizačných  článkov,  vymedzenie  pôsobnosti  riadiacich  pracovníkov,  ich  práva,  povinnosti  
a zodpovednosť.  
 
3.    Organizačný poriadok je záväzný:  

a)  pre všetkých individuálnych a kolektívnych členov STÚ   
b)  pre všetky volené a menované orgány a subjekty STÚ   
c)  pre riadiacich a výkonných zamestnancov  sekretariátu a ostatných zamestnancov. Schvaľovanie 

zmien a dodatkov Organizačného poriadku je v pôsobnosti  Výkonného výboru STÚ .  
 
4.    Jednotlivé ustanovenia organizačného poriadku sa vykladajú a vykonávajú v súlade so Stanovami STÚ  
a všeobecne záväznými právnymi normami SR.  

 

II. POSTAVENIE A PREDMET ČINNOSTI  SUBJEKTOV STÚ 
 
1.    Subjektmi  STÚ  sú  združenia  právnických  a  fyzických  osôb,  ktoré  sa  dobrovoľne  združujú  za  
účelom organizovania  a  vykonávania  športovej  činnosti  zameranej  na  triatlon,  duatlon,  akvatlon,  zimný 
triatlon, kros triatlon, „aquabike“ a na uspokojovaniu potrieb a záujmov STÚ.  
 
2.     Triatlonové    kluby  (oddiely,  kluby,  združenia,  spolky...)  sú  základným  článkom  STÚ.  V súlade s 
ustanoveniami zákona o športe č. 445/2015 Zb., a neskoršími novelizáciami, Stanovami STÚ a týmto 
Organizačným poriadkom  sa  ako  kolektívni  členovia združujú,  aby  vytvorili zväz právnických  a fyzických 
osôb  pod názvom „Slovenská triatlonová únia“. 
 
3.    V rámci STÚ sú vytvorené nasledovné komisie:   

a)  Kontrolno-revízna komisia  
b)  Športovo-technická komisia  
c)  Trénersko-metodická komisia   
d)  Disciplinárna komisia   
e)  Komisia organizátorov súťaží 
f)   Komisia mládeže a rozvoja triatlonu 
g)  Marketingová komisia  

 

III. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  ORGÁNOV STÚ 
 
1.     Konferencia STÚ  

a) Je najvyšším orgánom STÚ s najväčšou kompetenciou (ďalej len Konferencia);  
b) Konferencia STÚ sa koná raz za rok;  
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c) Raz za štyri roky sú v programe Konferencie voľby prezidenta STÚ, členov Výkonného výboru STÚ 
a Kontrolno-revíznej komisie;  

d) Ďalšie kompetencie Konferencie upravujú Stanovy STÚ.   
 
2.     Prezident STÚ  

a)  Je štatutárnym zástupcom STÚ.  Je volený Konferenciou. Funkčné obdobie prezidenta sú štyri roky; 
b) Riadi činnosť výkonného výboru a generálneho sekretára; 
c) Menuje  do  funkcie  generálneho  sekretára,  reprezentačných  koordinátorov a ostatných  

pracovníkov sekretariátu; 
d) Zastupuje STÚ vo vzťahu s MŠVVŠ SR, SOV, SZTK, KŠZ, NŠC, ADA SR a zúčastňuje sa rokovaní s nimi, 

resp. na ich rokovaniach; 
e) Zastupuje STÚ vo vzťahu s ITU a ETU a zúčastňuje sa ich kongresov a rokovaní s nimi; 
f) Zabezpečuje  získavanie  reklamných,  sponzorských  alebo  iných  možností  finančného  alebo  

materiálneho zabezpečenia STÚ; 
g) Na zasadnutie Konferencie predkladá správu o činnosti prezidenta, správu o činnosti VV STÚ; 
h) Kontroluje účelné hospodárenie s majetkom STÚ.  

 
3.    Výkonný výbor STÚ  

a) Členov Výkonného výboru STÚ (ďalej len VV STÚ) schvaľuje Konferencia na obdobie 4 rokov;  
b) VV je riadiacim orgánom medzi Konferenciami; 
c) Schvaľuje  uznesenia  a vydáva  smernice  v  rámci  svojej  kompetencie,  menuje odborné  komisie 

a ich členov; 
d) Schvaľuje do funkcie a odvoláva generálneho sekretára, reprezentačných koordinátorov a 

ostatných pracovníkov sekretariátu; 
e) VV  vykonáva  činnosť  v rozsahu  svojich  právomocí. Z každého svojho zasadnutia  vyhotovuje 

zápisnicu; 
f) Ďalšie kompetencie VV upravuje článok III. ods. 6 až 11 Stanov STÚ.  

 
4.    Kontrolno-revízna komisia  

a) Kontrolno-revízna komisia (ďalej len KRK), je kontrolným a revíznym orgánom STÚ; 
b) KRK nezasahuje do právomoci VV, ale svojou kontrolnou činnosťou zisťuje, či uznesenia VV sú v 

súlade  so  Stanovami  STÚ  a či neodporujú zákonu o športe a všeobecným  právnym normám  platným  v SR,  
jej členovia sa zúčastňujú zasadnutí VV STÚ; 

c) Kontroluje hospodárenie s majetkom STÚ; 
d) Ak KRK pri výkone svojej činnosti zistí závažné nedostatky v činnosti sekretariátu STÚ, alebo zistí, 

že uznesenia VV sú v rozpore so Stanovami STÚ, alebo predpismi STÚ a zákonmi SR, je povinná na túto 
skutočnosť okamžite písomne upozorniť prezidenta STÚ a VV STÚ a požiadať o nápravu tohto stavu. Ďalšie 
kompetencie KRK upravuje článok V. Stanov STÚ; 

e) Zvolení členovia KRK volia tajným hlasovaním zo svojich radov (zvolených členov KRK) predsedu 
KRK. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov KRK. Funkčné obdobie predsedu 
KRK je do nasledujúcej volebnej Konferencie STÚ.  

 
5.     Sekretariát STÚ  

a) Sekretariát  STÚ  je  profesionálnym  aparátom  STÚ,  ktorý  zriaďuje  VV  STÚ  na  zabezpečenie 
administratívnej, odbornej, športovej a propagačnej činnosti STÚ; 

b) Na čele Sekretariátu STÚ je generálny sekretár, ktorý zodpovedá VV STÚ za kvalitný výkon celého 
sekretariátu.  Vo  svojej  činnosti  sa  riadi  uzneseniami  VV  STÚ,  na  jednotlivé  zasadania  VV  STÚ pripravuje 
požadované materiály; 

c) Pracovná náplň generálneho sekretára je súčasťou Organizačného poriadku STÚ ako príloha č. 1 
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6.     Odborné komisie  
a) Odborné komisie sú zriadené z dôvodu skvalitnenia a zefektívnenie činnosti STÚ; 
b) Členov odborných komisií navrhuje a menuje VV STÚ; 
c) Členovia  odborných  komisií  pracujú  na  základe  dobrovoľnosti  bez  finančného  nároku,  na  

báze dobrovoľnosti. 
 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1.    Ak  členovia  volených  orgánov  STÚ  (VV,  KRK),  počas  výkonu  svojich  funkcií,  svojim konaním  
hrubo porušia predpisy STÚ, prípadne ich konanie je v rozpore s dobrými mravmi, VV im svojim znesením 
môže pozastaviť výkon funkcie až do konania najbližšej Konferencie STÚ. Na toto rozhodnutie je potrebná 
2/3 väčšina hlasov VV.  
 
2.    Súčasťou Organizačného poriadku sú prílohy:  

a) Príloha č. 1 „Pracovná náplň generálneho sekretára“. 
 
 
Organizačný poriadok schválený Výkonným výborom STÚ dňa 13. 12. 2017   
  


