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Programové	vyhlásenie	Výkonného	výboru		Slovenskej	triatlonovej	únie	

na	obdobie	rokov	2017	–	2020	
	

Na	základe	získaného	mandátu	Výkonného	výboru	Slovenskej	 triatlonovej	únie	 (ďalej	„STÚ“),	 	vzišiel	
tento	materiál	v	súlade	so	Stanovami	Slovenskej	triatlonovej	únie	a	legislatívnym	rámcom	Slovenskej	republiky,	
najmä	Zákonom	č.	440/2015	Z.z.	o	športe	v	znení	neskorších	predpisov.	

Základom	 budovania	 vzťahov	 s	 našimi	 členmi,	 spolupracovníkmi	 a	 partnermi	 je	 etický	 kódex,	 ktorý	
predstavuje	východisko	pre	všetky	naše	aktivity.	Preto	je	etický	kódex	neoddeliteľnou	súčasťou	Programového	
vyhlásenia	VV	STÚ	(príloha	č.	1).	

	

Programové	vyhlásenie	VV	STÚ	2017	–	2020	
	

I.	Zdroje	financovania	slovenského	triatlonu,	ekonomika	a	marketing	STÚ	
	

1. Vytvoriť	 a	 priebežne	 napĺňať	 „Stratégiu	 propagácie	 a	 dlhodobého	 rozvoja	 triatlonu	
v	podmienkach	SR“	s	primárnym	zameraním	na	široký	nábor	detí	a	na	rozvoj	mládežníckeho	
triatlonu	s	cieľom	vytvorenia	podmienok	na	úspešnú	reprezentáciu	krajiny	v	strednodobom	
horizonte.	

2. Efektívne	využívať	všetky	nástroje	PR	smerujúc	k	širokej	propagácii	triatlonu.	Jedná	sa	hlavne	
o	webovú	stránku	STÚ,	tlačové	správy,	rôzne	propagačné	a	spoločenské	podujatia	zamerané	
na	všeobecnú	propagáciu	triatlonu	ako	športu	pre	široké	vrstvy.	

3. Redizajn	webovej	 stránky	 STÚ	a	 jej	 využívanie	 ako	 základného	 komunikačného	 kanála	 STÚ.	
Zabezpečenie	 aktuálnej	 komunikácie	 a	 PR	 smerom	 na	 odbornú	 aj	 neodbornú	 verejnosť,	
zabezpečenie	aktuálnych	dát	z	uskutočnených	podujatí	pod	hlavičkou	STÚ	a	zabezpečenie	čo	
najkvalitnejšieho	štatistického	servisu.	

4. Systematicky	vyvíjať	úsilie	na	získavanie	nových	partnerov	pre	spoluprácu	v	oblasti	reklamy,	
podpory	a	dlhodobého	rozvoja	triatlonu	na	Slovensku	a	STÚ.		

5. Pre	 zabezpečenie	 zdrojov	 financovania	 slovenského	 triatlonu	 rokovať	 so	 zástupcami	 štátnej	
správy	o	systematickej	podpore	triatlonu	a	STÚ.	

6. Pre	zabezpečovanie	financovania	a	marketingu	slovenského	triatlonu	vytvoriť	a	plne	využívať	
spoločnosť	 100-percentnú	 dcérsku	 spoločnosť	 ,,Marketing	 STÚ,	 s.r.o.“	 a	 to	 hlavne	 so	
zameraním	na	mládež	a	činnosť	reprezentácie	SR.	

7. Vypracovanie	manuálu	a	pravidiel	pre	organizátorov	podujatí	pod	hlavičkou	STÚ	v	súvislosti	
s	poskytnutou	pomocou	a	podporou	zo	strany	STÚ.	

8. Pokračovať	 v	 organizácii	 galavečera	 Slovenskej	 triatlonovej	 únie	 s	 vyhlasovaním	 najlepších	
triatlonistov	sezóny.	Využiť	najlepších	slovenských	triatlonistov	a	verejne	známe	a	populárne	
osobnosti	venujúce	sa	triatlonu	na	propagáciu	triatlonu	medzi	širokou	verejnosťou	a	hlavne	
medzi	mládežou	a	deťmi.	

9. Aktívne	pracovať	v	Sieni	slávy	a	pravidelne	do	nej	slávnostne	uvádzať	osobnosti	slovenského	
triatlonu.	

10. Zlepšiť	materiálno-technické	zabezpečenie	STÚ.	



	
	

	
2	

	

II.	Spolupráca	STÚ	s	partnermi		
	

1. Pokračovať	 v	 spolupráci	 s	 predstaviteľmi	 ITU,	 ETU	 a	 národných	 triatlonových	 federácií.	
Pravidelne	sa	zúčastňovať	zasadnutí	vrcholných	orgánov	Medzinárodnej	triatlonovej	únie.		

2. Spolupracovať	 s	 predstaviteľmi	 ITU	 a	 ETU	pri	 kandidatúre	 a	 príprave	majstrovstiev	 Európy,	
alebo	majstrovstiev	sveta	v	multišportových	disciplínach	do	roku	2020.	

3. Udržiavať	pravidelné	a	najmä	efektívne	kontakty	s	klubmi.	
4. Pokračovať	vo	vytváraní	podmienok	pre	každého	slovenského	triatlonistu,	ktorý	prejaví	záujem	

reprezentovať	svoju	vlasť,	svojimi	výkonmi	i	životosprávou	bude	garanciou		kvalitných	výkonov	
úspešnej	a	dôstojnej	reprezentácie.	

5. Udržať	vybudované	postavenie	predstaviteľa	STÚ	v	Slovenskom	olympijskom	výbore	a	ďalších	
odborných	komisiách	a	pracovať	na	väčšom	zastúpení	členov	STÚ	v	národných	a	nadnárodných	
športových	subjektoch.	

6. Zvýšiť	aktivitu	v	poskytovaní	informácií	médiám	o	činnosti	STÚ,	o	smerovaní	a	rozhodnutiach	
orgánov	STÚ.	Klásť	dôraz	na	propagáciu	mládežníckeho	triatlonu.	Všetkým	médiám	zabezpečiť	
prístup	na	všetky	triatlonové	podujatia	s	účasťou	STÚ	na	území	SR	a	garantovať	 im	(v	rámci	
kapacitných	a	priestorových	možností)	vhodné	podmienky	pre	zabezpečenie	ich	práce.	

7. Naďalej	 vytvárať	 podmienky	 pre	 spoluprácu	 s	 inštitúciami	 a	 združeniami	 zameranými	 na	
podporu	rozvoja	športu	a	triatlonu	na	Slovensku.	

	

III.	Základňa	a	práca	s	mládežou		
	

1. Diferencovaným	 	 	 poskytovaným	 	 	 finančných	 	 	 prostriedkov	 	 zvýhodňovať	 	 	 kluby,	 ktorých	
kvalita	práce	bude	smerovať	rozvoju	členskej	základne,	najmä	mládežníckej.	

2. Spolupracovať	 	 zo	 	 štátnymi	 inštitúciami	 poverenými	 starostlivosťou	 o	 	 mládež	 a	 šport,	
zabezpečovať	finančné,	materiálne	a	organizačné	podmienky	pre	prácu	s	mládežou.	

3. Zabezpečiť	 podmienky	 pre	 rast	 členskej	 základne	 STÚ	 (chlapcov	 i	 dievčat).	 Spoločne	
s	Marketingom	STÚ	s.r.o.,	klubmi	a	ďalšími	partnermi	organizovať	nábory	detí	a	postupnými	
krokmi	navýšiť	počty	 tak,	aby	na	konci	 funkčného	obdobia	VV	STÚ	bol	zaznamenaný	nárast	
členskej	základne.					

4. Organizovať	 minimálne	 dve	 spoločné	 stretnutia	 v	 priebehu	 kalendárneho	 roka	 pre	
talentovaných	mladých	 triatlonistov	 (jar	 /	 jeseň).	 Jarné	 stretnutie	 zamerať	 na	 individuálnu	
prípravu	 a	 techniku,	 jesenné	 aktivity	 zamerané	 na	 súťaživosť	 a	 kolektív.	 Úzka	 spolupráca	 s	
komisiou	trénerov.	

5. Podpora	akvatlonu	v	mládežníckych	kategóriách	ako	základ	pre	triatlon.	
6. Triatlon	ako	celoročný	šport	-	spojenie	triatlonu	a	multišportu	(duatlon,	zimný	triatlon,	dlhý	

triatlon,	kros	triatlon,	kros	duatlon,	akvatlon,	kvadriatlon	a	„aquabike“).	
7. Rozšíriť	vekovú	kategorizáciu	v	detských	kategóriách.	Pri	pretrvávajúcom	záujme	v	detských	kategóriách	

vytvoriť	tri	detské	kategórie.	
8. Zvýšiť	 informovanosť	 v	 médiách	 o	 aktuálnej	 problematike	 	 mládežníckeho	 	 triatlonu,	

pokračovať	 v	 začatom	 trende	 informovanosti	 o	 dianí	 	 v	 	 mládežníckom	 	 triatlone	 cez	
internetovú	stránku	STÚ.	
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IV.	Štátna	triatlonová	reprezentácia		

1. Vytvárať	 podmienky	 pre	 kvalitný	 medzinárodný	 program	 slovenských	 reprezentantov	
a	reprezentantiek	v	triatlone	v	kategóriách	juniori,	U23,	Elite	so	zameraním	na	konfrontáciu	
s	reprezentantmi	krajín	tvoriacich	európsku	a	svetovú	špičku.	

2. Aktívne	 sa	 spolupodieľať	 na	 reprezentovaní	 pretekárov	 vo	 vekových	 kategóriách	 (AG)	 na	
vrcholných	medzinárodných	podujatiach	(ME,	MS).	

3. Naďalej	 vytvárať	 podmienky	 pre	 účasť	 talentovaných	 triatlonistov	 na	 medzinárodných	
podujatiach	(EP,	SP,	ME,	MS,	EYOF,	OHM,	OH).	

4. Zabezpečiť	 podmienky	 pre	 čo	 najväčšiu	 účasť	 slovenských	 reprezentantov	 v	 triatlone	 na	
Európskych	hrách	v	Minsku	2019	

5. Pokračovať	 v	 spolupráci	 so	 Slovenským	 olympijským	 výborom	 a	 ďalšími	 partnermi	 (najmä	
Športovým	 centrom	 polície,	 Armádnym	 športovým	 centrom	 Dukla	 a	 Národným	 športovým	
centrom)	pri	vytváraní	optimálnych	podmienok	na	prípravu	a	účasť	reprezentantov	na	Letné	
olympijské	hry	do	Tokia	2020.	Vynaložiť	maximálne	úsilie,	aby	sa	na	OH	2020	popri	mužovi	
kvalifikovala	aj	historicky	prvá	slovenská	triatlonistka.	

6. Nadviazať	 spoluprácu	 so	 Slovenským	 paralympijským	 výborom	 v	 súvislosti	 s	 možnosťou	
kvalifikovania	sa	paratriatlonistu	na	Paralympijské	hry	v	Tokiu	2020.	

7. Aktívne	sa	počas	funkčného	obdobia	podieľať	na	prípravách	EYOF	2021	v	Košiciach,	na	ktorých	
bude	 mať	 triatlon	 premiéru	 a	 zároveň	 vytvoriť	 čo	 najlepšie	 podmienky	 pre	 vytypovaných	
mladých	triatlonistov.	
	
	

IV.	Organizovanie	súťaží	STÚ	a	rozvoj	triatlonu		
	

1. Zvýšiť	kvalitatívnu	úroveň	triatlonových	a	multišportových	podujatí	organizovaných	pod	hlavičkou	STÚ	
na	Slovensku.	

2. Vypracovať	kategorizáciu	pretekov	v	kalendári	STÚ.	Špecifikovať	štandardy,	ktoré	musí	podujatie	
zaradené	do	Slovenského	pohára	v	triatlone	spĺňať.		

3. Vypracovať	Manuál	pre	organizátorov	podujatí,	ktorý	bude	zahŕňať	kritériá,	usmernenia,	podmienky	a	
odporúčania,	ktoré	musia	podujatia	organizované	pod	hlavičkou	STÚ	spĺňať.	

4. Udržať	 vysoký	 štandard	 bezpečnosti	 na	 športových	 podujatiach	 organizovaných	 pod	 hlavičkou	 STÚ.	
Osobitný	dôraz	klásť	na	bezpečnosť	detských	a	mládežníckych	podujatí.	

5. Zvýšiť	dôraz	na	organizovanie	detských	a	mládežníckych	súťaží	v	období	školských	prázdnin.	
6. Podporovať	rozvoj	detských	pretekov	na	regionálnej	úrovni.	Snažiť	sa	zabezpečiť	propagácia	triatlonu	

na	školách	s	bazénom	v	regiónoch	pri	zakladaní	športových	krúžkov	na	školách	so	zameraním	na	triatlon	
a	detských	pretekov	na	týchto	školách	

	 	
	
V.		Oblasti	trénerskej,	metodickej	a	rozhodcovskej	
	

1. Vypracovanie	presných	a	 jasných	nominačných	 kritérií	 pre	 štátnu	 reprezentáciu	na	 základe	návrhov	
koordinátorov	štátnej	reprezentácie.	

2. V	súčinnosti	s	FTVŠ	UK	Bratislava	pokračovať	v	organizácii	externého	štúdia	triatlonových	trénerov.	
3. Pravidelne	uskutočňovať	školenia	pre	triatlonových	trénerov.	
4. Zabezpečiť	účasť	členov	trénerskej	a	rozhodcovskej	komisie	STÚ	na	školenia	a	semináre	konané	počas	

významných	 akcií,	 resp.	 organizované	 ITU/ETU.	 Po	 skončení	 seminárov	 pravidelne	 informovať	 a	
zverejňovať	závery	seminárov	pre	odbornú	triatlonovú	verejnosť.	
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5. Pravidelne	uskutočňovať	semináre	rozhodcov	s	cieľom	skvalitniť	úroveň	ich	rozhodovania	v	spolupráci	
s	trénermi	a	funkcionármi.	Venovať	osobitnú	pozornosť	skvalitňovaniu	úrovne	rozhodcov	s	 licenciou	
medzinárodnej	federácie.	

	
	

Výkonný	výbor	STÚ	 je	presvedčený,	 že	 toto	Programové	vyhlásenie	na	obdobie	nasledujúcich	 rokov	
(2017	–	2020)	zabezpečí	ďalší	rozvoj	slovenského	triatlonu	a	prosperitu	celého	triatlonového	hnutia.	Súčasne	
konštatuje,	 že	 tento	 súbor	 dobre	mienených	 opatrení	 a	 cieľov	 je	možné	 uskutočniť	 len	 za	 účinnej	 podpory	
a	spolupráce	s		klubmi,	športovcami,	trénermi,	rozhodcami	a	funkcionármi	celého	triatlonového	hnutia,	ako	aj	
subjektmi	 štátnej	 a	 regionálnej	 správy.	 Len	 spoločná	 snaha	 všetkých	 zodpovedných	 za	 úroveň	 a	 rozvoj	
slovenského	triatlonu	môže	priniesť	naplnenie	týchto	predsavzatí.	

Výkonný	 výbor	 STÚ	 bude	 triatlonové	 hnutie	 priebežne	 informovať	 o	 postupnosti	 napĺňania	
Programového	vyhlásenia	na	roky	2017	-	2020	a	konečný	odpočet	jeho	realizácie	vykoná	na	volebnej	konferencii	
STÚ	v	roku	2020	na	záver	svojho	funkčného	obdobia.	

	

V	Dolnom	Kubíne,	11.	marca	2017.	
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Príloha	č.	1:	Etický	kódex	

Etický	kódex	Výkonného	výboru	STÚ	a	sekretariátu	STÚ	
	

Etický	kódex	vyjadruje	vôľu	Výkonného	výboru	Slovenskej	triatlonovej	únie	(ďalej	„STÚ“)	a	sekretariátu	
STÚ	 prihlásiť	 sa	 k	 spoločenskej	 zodpovednosti	 za	 všetky	 naše	 aktivity.	 Zároveň	 deklaruje	 naše	 úsilie	 byť	
subjektom,	ktorý	koná	vždy	v	súlade	so	Stanovami	STÚ,	zákonmi	a	s	etikou,	ktorý	je	spoľahlivým,	zodpovedným	
a	 dôveryhodným	 partnerom.	 Koná	 vždy	 profesionálne,	 transparentne,	 kvalitne	 a	 spoľahlivo	 tak,	 aby	 bol	
partnerom	pre	členov	STÚ,	spolupracovníkov	a	partnerov	počas	celej	doby	spolupráce.	
	

Etický	kódex	VV	a	sekretariátu	Slovenskej	triatlonovej	únie	
	

Článok	I.	

Etický	kódex	
Etický	 kódex	 je	 verejným	 záväzkom	 Výkonného	 výboru	 STÚ	 ako	 celku,	 ako	 aj	 každého	 jeho	 člena	 a	 člena	
sekretariátu	STÚ	ku	všetkým,	s	ktorými	prichádza	do	styku	vo	svojej	činnosti.		
	
Jeho	rešpektovanie	a	dodržiavanie	všetkými	členmi	je	nevyhnutnou	podmienkou	zvyšovania	kvality	slovenského	
triatlonu,	otvorenej	 a	 slušnej	 komunikácie	 a	 transparentnosti	 práce	 v	 športovej	 sfére.	 Jeho	 rešpektovanie	 a	
každodenné	uplatňovanie	je	podmienkou	práce	člena	VV	STÚ	a	sekretariátu	STÚ.	
	

Článok	II.	

Ciele	VV	STÚ	a	sekretariátu	STÚ	
Cieľom	 VV	 Slovenskej	 triatlonovej	 únie	 a	 sekretariátu	 STÚ	 je	 skvalitňovanie	 práce,	 dosahovanie	 lepších	
výsledkov,	 rozvoj	 slovenského	 triatlonu	 pri	 uskutočňovaní	 všetkých	 aktivít	 a	 budovanie	 dobrých	 vzťahov	
s	členmi,	spolupracovníkmi	a	partnermi.	
	
1.	Sme	partnermi	pre	členov	
a)	voči	členom	STÚ	sa	správame	zdvorilo,	s	úctou	a	vedomím,	že	reprezentujeme	Slovenskú	triatlonovú	úniu;	
b)	členom	STÚ	poskytujeme	pravdivé,	zrozumiteľné	a	objektívne	informácie;	
c)	potreby	členov	STÚ	kladieme	pred	vlastné	potreby.	
	
2.	Sme	partnermi	pre	spolupracovníkov	
a)	vážime	si	každého	spolupracovníka,	ktorý	rešpektuje	Stanovy,	predpisy	a	poriadky	STÚ	a	dôsledne	
sa	nimi	riadi;	
b)	dbáme,	aby	všetci	mali	vytvorené	rovnaké	podmienky	na	prácu	a	svoj	odborný	rast;	
c)	VV	STÚ	a	sekretariát	STÚ	uplatňuje	spravodlivé	podmienky	pri	prijímaní,	odmeňovaní	a	kariérnom	
raste	spolupracovníkov.	
	
3.	Sme	partnermi	pre	našich	partnerov	
a)	naše	úsilie	smeruje	k	tomu,	aby	sme	si	v	športovom	a	spoločenskom	prostredí	i	vo	verejnosti	získali	a	udržali	
povesť	kvalitného	a	moderného	športového	zväzu;	
b)	k	obchodným	a	marketingovým	partnerom	sa	správame	vždy	korektne,	otvorene	a	čestne;	
c)	 obchodným	 a	 marketingovým	 partnerom	 poskytujeme	 vždy	 pravdivé	 informácie	 o	 svojich	 aktivitách																						
a	zámeroch,	ktoré	sú	nevyhnutné	pre	realizovanie	spoločného	obchodu;	
d)	pravdivosť	a	korektnosť	očakávame	aj	od	našich	partnerov.	


