
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica zo stretnutia Pracovnej skupiny pre prípravu zmien Stanov STÚ 
(24. 11. 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), Simon Brunovský (člen STÚ – STA Bratislava), Silvia Švecová (členka STÚ - Triatlon 
Pezinok) 
Neprítomní: Jana Búzeková, Denis Barna, Andrea Suchá, Marián Horinek, Jan Rudolphi. 
 
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. Povedal, že medzi druhým a tretím zasadnutím pracovnej skupiny 

pridali do zdieľaného (cloudového) priečinku materiály p. Pavuk – tézy pripravovanej novely zákona 

o športe a p. Jurášek – podklady v Stanovám STÚ, Prestupovému poriadku a Registračnému poriadku 

STÚ, ktoré boli prerokované a schválené výkonným výborom. 

Bod 2 – Diskusia k preloženým návrhom na úpravu Stanov STÚ 

Generálny sekretár následne vyzval členov pracovnej skupiny, aby predloženým návrhom vyjadrili 

svoj názor. 

Prezident STÚ p. Jurášek povedal, že návrh zmeny Stanov STÚ, Registračný a Prestupový poriadok bol 

upravený v zmysle predchádzajúceho zasadnutia pracovnej skupiny a bol prediskutovaný, 

pripomienkovaný a schválený členmi VV STÚ. 

Člen STÚ Marián Pavuk upozornil členov pracovnej skupiny, že v prípade ak bude schválený nový 
zákon  o športe (tézy nového zákona zdieľal členom pracovnej skupiny) a Stanovy STÚ nebudú 
v súlade s novým zákonom, bude potrebné zvolať konferenciu a zosúladiť stanovy – preto navrhol, 
aby sa na to myslelo už teraz za dal do pozornosti  návrh téz zákona o športe, ktoré hovoria, že 
“hlasovacie právo na najvyššom orgáne má zabezpečené každý aktívny člen NŠZ, a to priamo, 
prostredníctvom klubu ku ktorému má príslušnosť, alebo prostredníctvom delegáta.“ 
 
Prezident STÚ p. Jurášek povedal, že treba definovať aktívneho člena NŠZ, lebo klub, ktorý nemá 
aktívnych členov a nevyvíja činnosť, nemôže mať ani zástupcu na najvyššom orgáne. 
 
Člen STÚ Marián Pavuk doplnil, že bude ešte potrebné doriešiť v navrhovaných zmenách Stanov 
okrem článku 30, aj články 32, 37/3, 41/3 a čl. 52. 
 
Člen VV STÚ Peter Králik povedal, že VV STÚ sa zaoberal aj navrhovanými tézami zmien zákona 
o športe a do Stanov STÚ by mohol byť zakomponovaný ešte jeden bod, ktorý by reflektoval aj na 
pripravovanú zmenu (na ktorú upozornil p. Pavuk) a to tak, že práve tie kluby, ktoré nemajú troch 



aktívnych členov, ale majú minimálne jedného aktívneho člena, by si zvolili svojho zástupcu – 
delegáta na zasadnutie najvyššieho orgánu. 
Do článku 30 Stanov preto navrhol doplniť nový bod so znením: 
Nový bod) Jeden delegát - zástupca športovcov klubov navrhnutý minimálne 5 športovými klubmi, 
ktoré nespĺňajú podmienku článku 30. bod 1. Stanov STÚ a ktoré majú minimálne 1 a maximálne 2 
aktívnych členov má 1 hlas. 
 
Prítomní členovia pracovnej skupiny tento návrh jednohlasne podporili. 
 
Člen STÚ Simon Brunovský dal návrh, aby sa pri výpočte delegátov prihliadalo aj reprezentantov 
a navrhol, že klub, ktorý by mal napríklad 5 reprezentantov by mal ďalší hlas na konferencii.  
Prezident STÚ p. Jurášek reagoval, že návrh so zvýhodnením klubov, ktorí majú reprezentantov, 
predložil na zasadnutí výkonného výboru, pričom po diskusii tento návrh neprešiel. Člen STÚ M. 
Varga z pozície reprezentačného koordinátora povedal, že by tým bol na neho vyvýjaný tlak, aby 
zaraďoval športovcov do širšieho reprezentačného výberu, alebo medzi reprezentantov v sledovaní 
a preto ani on nesúhlasí s návrhom navyšovať hlasy na konferencii za reprezentantov. 
 
Člen STÚ Simon Brunovský predložil návrh, aby pri určovaní mandátov boli zvýhodnené kluby, ktoré 
majú veľkú členskú základňu – nepozdával sa mu návrh, že ďalší hlas na konferencii môže získať klub 
za 21 aktívnych športovcov (návrh čl. 30/2c stanov), pričom povedal, že tak by kluby, ktoré majú 
napríklad 100 aktívnych členov by boli znevýhodnené oproti klubom s napríklad tridsiatimi členmi. 
Generálny sekretár p. Dobiaš reagoval, že návrh na zvýhodnenie klubov s vyšším počtom členov 
vychádzal z aktuálneho stavu členskej základne, pričom ani jeden klub na Slovensku nemá sto 
aktívnych členov. Prezident STÚ doplnil, že len dva kluby majú v aktuálnej sezóne viac ako 60 
aktívnych členov. Na základe toho p. Brunovský povedal, aby sa  do budúcna myslelo na aktívne 
pracujúce kluby a navrhol, aby sa navyšoval hlas pre kluby za každých ďalších 20 aktívnych členov nad 
uvedený návrh.  
 
Člen STÚ S. Brunovský taktiež navrhol, aby bol v informačnom systéme STÚ vytvorený priestor na 
započítanie účasti na súťažiach trénerom ako športovým odborníkom. 
 

Bod 3   - Rôzne 

Člen STÚ Michal Varga predstavil členom pracovnej skupiny návrh na definovanie povinností nového 
klubu, ktorý žiada o členstvo v STÚ. Podľa M. Vargu by mal nový klub predložiť spolu so žiadosťou 
o členostvo aj: 
- projekt odbornej športovej činnosti klubu so štruktúrou tréningového procesu; 
- zoznam členov, pričom v prípade ak bude chcieť do nového klubu získať už členov z už 
registrovaného klubu STÚ – aj súhlas materského klubu s budúcim prestupom; 
- zoznam športovísk, ktoré chce pri tréningovom procese využívať; 
- písomné zdôvodnenie prečo sa chce stať členom STÚ. 
V následnej diskusii k návrhu člen STÚ Simon Brunovský reagoval, že takéto podmienky môže dať 
žiadateľ na papier, ale skutočnosť môže byť iná (papier znesie všetko). Generálny sekretár P. Dobiaš 
povedal, že sa pozdáva povinnosť predloženia zoznamu členov klubu s prípadným predbežným 
súhlasom materského klubu a ostatné podmienky prijatia sa mu javia ako formálne. Pri diskusii, kto 
by mal rozhodovať o prijatí za člena sa traja členovia pracovnej skupiny vyjadrili, že by na schválenie 
stačilo schválenie sekretariátom STÚ, štyria členovia navrhovali, aby po posúdení žiadosti nového 
klubu zo strany sekretariátu o definitívnom prijatí rozhodol výkonný výbor.  
 



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

s názvom „Stanovy 2021“ sú všetky podnety a pracovné materiály a vyzval všetkých členov skupiny, 

aby svoje ďalšie návrhy a pripomienky vkladali do priečinka. 

 

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční online formou (v skupine Microsoft Teams) dňa 14. 

01. 2021 o 17.00 h.  

Na záver sa generálny sekretár poďakoval prítomným za výrazne vecný a konštruktívny prístup 

k online mítingu na prípravu zmien Stanov STÚ. 

 

Bratislava, 27. 11. 2020 

Zapísal: Peter Dobiaš 

 
 
 
 


