
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Zápisnica zo stretnutia Pracovnej skupiny pre prípravu zmien Stanov STÚ 
(14. 01. 2021, online formou cez službu Microsoft Teams) 

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

1. Úvod 

2. Diskusia k predloženým návrhom na úpravu Stanov STÚ 

3. Rôzne 

4.  

Bod 1 – Úvod 

Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš privítal prítomných členov STÚ a zaželal im veľa úspechov v novom 

roku 2021.  

Povedal, že po treťom zasadnutí pracovnej skupiny pridal do zdieľaného (cloudového) priečinku 

materiál k úprave stanov p. Jurášek – podklady v Stanovám STÚ k článkom č. 26, 29 a 30. 

 

Bod 2 – Diskusia k preloženým návrhom na úpravu Stanov STÚ 

Generálny sekretár dal slovo prezidentovi, aby odprezentoval navrhované zmeny a úpravy v článkoch 

26, 29 a 30 Stanov STÚ. 

Prezident STÚ p. Jurášek povedal, že posledné úpravy návrhov čl. 26 bod 4 a 29 bod 6 zjednocujú 

možnosti zvolania volebnej konferencie STÚ. V článku 30 bod 7 (pôvodný bod 30/2f) sa len doplnila 

textácia - odkaz na znenie stanov čl.2 bod 2 – definícia aktívneho člena. 

Člen STÚ Jan Rudoplhi povedal, že článok 30 bod 2 – nápočet mandátov by mal viac zvýhodňovať 
väčšie kluby. Generálny sekretár reagoval, že na predchádzajúcich troch zasadnutiach pracovnej 
skupiny boli predložené tri návrhy bodu 30/2 od pp. Pavuka, Juráška (členov VVSTÚ) a Brunovského, 
a kedykoľvek mohol do zdieľaného priečinku doplniť svoj návrh aj on.  
 
Člen VV STÚ Peter Králik p. Rudolphimu zopakoval, že návrhy úprav stanov únie sa robia prioritne pre 
to, aby boli zasadnutia najvyššieho orgánu únie uznášaniaschopné a súčasne aby reflektovali čo 
najspravodlivejšie prideľovanie mandátov. Povedal, že on ako zástupca klubu s vyše 150 členmi by 
mohol byť prvý, kto by chcel, aby boli mandáty prideľované podľa veľkosti klubov. Povedal, že návrh 
výkonného výboru k nápočtu mandátov na konferenciu, ktorý predložil p. Jurášek sa snaží čo 
najobjetívnejšie zohľadniť veľkosť klubu, jeho prácu s mládežou, výchovou reprezentantov, 
organizáciou podujatí... 
 



Generálny sekretár povedal p. Rudolphimu, že sekretariát mu zašle relevantné dáta o počte aktívnych 
športovcov do 23 rokov, aktívnych všetkých členoch únie, organizátorov... tak aby mohol do 
nasledujúceho zasadnutia pracovnej skupiny pripraviť svoj návrh úpravy čl. 30/2 stanov. 
 
Členovia pracovnej skupiny s navrhovanou úpravou článkov 26/4 a 29/6 stanov vyjadrili súhlas.  
 
Zhodli sa, že okrem bodu článku 30 bod 2 (tri návrhy) je medzi členmi pracovnej skupiny zhoda 
v navrhovaných úpravách Stanov STÚ, ako aj úpravách Registračného a Prestupového poriadku STÚ. 
 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš upozornil na ešte jednu nezrovnalosť v znení Stanov – v článku 25, 
bod 11 je uvedené, že „... Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom 
telefonickej konferencie alebo videokonferencie...“ Podľa jeho názoru telefonická konferencia, resp. 
videokonferencia nie je osobným rokovaním orgánu, lebo si nevie predstaviť tajné hlasovanie (ktoré 
sa napr. využíva pri voľbách členov najvyššieho orgánu únie) formou videokonferencie. Tento názor 
podporili aj ostatní členovia pracovnej skupiny, pričom p. Brunovský pripomenul, že by bolo vhodné 
úpravu tohto bodu prediskutovať s právnikmi, aby sa v budúcnosti predišlo možným rozporom. 
 
 
Bod 3   - Rôzne 
Generálny sekretár STÚ p. Dobiaš navrhol, aby sa na nasledujúcom zasadnutí pracovnej skupiny 

uzavrel aj článok 30, bod 2 stanov a taktiež znenie článku 25, bod 11, tak aby v prípade konsenzu 

členov pracovnej skupiny, mohlo byť kompletné znenie návrhu zmien a úprav Stanov STÚ a taktiež 

doplnených predpisov STÚ - Prestupového a Registračného poriadku STÚ zaslané oprávneným 

delegátom Konferencie STÚ. 

Prítomní členovia pracovnej skupiny s návrhom súhlasili. 

 

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční online formou (v skupine Microsoft Teams)  
dňa 28. 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, 18. 01. 2021 

Zapísal: Peter Dobiaš  


