
Dobrý deň, 
 
milé dámy, vážení páni, delegáti a hostia XXXIX. konferencie Slovenskej triatlonovej únie. 
Dovoľte mi aby som z pozície prezidenta STÚ Vás všetkých privítal na dnešnom rokovaní, ktoré 
je veľmi očakávané. Očakávané je z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je fakt, že ide o volebnú 
konferenciu a druhý dôvod zvýrazňuje ten prvý - volebná konferencia bola preložená z jarného 
na jesenný termín v zmysle našich Stanov. Dôvodom tohto termínového posunu bola 
pandemická situácia, ktorá však opäť nie je najideálnejšia. Hodnotiť teda budem nie 
štvorročné obdobie činnosti VV STÚ, ale prakticky päťročné.    
 
Hodnotiť budem, veľmi stručne, päť sezón. Porovnanie týchto piatich sezón je však veľmi 
problematické. Kým prvé tri sezóny boli úplne bez problémov, od minulého roka sme boli 
nemilosrdne konfrontovaní s pandémiou koronavírusu. Z toho dôvodu nebudem porovnávať 
jednotlivé sezóny prostredníctvom mnou obľúbených štatistík.  
 
Pozornosť upriamim len na najvýznamnejšie udalosti uplynulých 5 sezón.  
 
MEDZINÁRODNÉ MEDAILOVÉ ÚSPECHY 
2017  
Richard Varga 1. miesto ME v akvatlone, elita 
Romana Gajdošová 1. miesto ME v akvatlone, u23 
 2. miesto ME v akvatlone, elita  
Kristína Jesenská 1. miesto ME v akvatlone, juniorky 
Lýdia Drahovská 3. miesto ME v zimnom  triatlone, juniorky 
Kristína Néč Lapinová 3. miesto ME v kros duatlone, elita 
 
2018 
Richard Varga 1. miesto ME v šprint triatlone, elita - historicky najväčší úspech 

slovenského triatlonu  
Kristína Néč Lapinová 1. miesto ME v kros duatlone, elita - prvá zlatá elitná ženská medaila 
Marek Pavuk 3. miesto ME v akvatlone, juniori 
Rebeka Gabčíková 3. miesto ME v zimnom triatlone, juniorky 
Slovensko 3. miesto ME v zimnom triatlone, štafeta elita 
 
2019 
Zuzana Michaličková 1. miesto ME v zimnom triatlone, juniorky  
 1. miesto ME v kros triatlone, juniorky  
 1. miesto ME v kros duatlone, juniorky  
 2. miesto MS v zimnom triatlone, juniorky  
Líza Hazuchová 1. miesto ME v duatlone, juniorky  
Margaréta Bičanová 2. miesto ME v zimnom triatlone, juniorky  
 2. miesto ME v kros triatlone, juniorky  
 2. miesto ME v kros duatlone, juniorky  
 
2020 
Zuzana Michaličková 1. miesto MS v zimnom triatlone, juniorky 
Margaréta Bičanová 1. miesto ME v zimnom triatlone, juniorky  



 2. miesto MS v zimnom triatlone, juniorky  
Slovensko 2. miesto ME v zimnom triatlone, štafety elita 
Slovensko 2. miesto MS v zimnom triatlone, štafety juniori 
Mário Košút 2. miesto ME v zimnom triatlone, U23    
 3. miesto MS v zimnom triatlone, U23 
Lýdia Drahovská 3. miesto ME v zimnom triatlone, U23 
 
2021 
Margaréta Vráblová 1. miesto MSJ v akvatlone, juniorky 
Richard Varga 2. miesto MS v akvatlone, elita  
Nikola Čorbová 2. miesto MS v dlhom duatlone, elita 
Zuzana Michaličková 2. miesto MSJ v akvatlone, juniorky 
Ivana Kuriačková 2. miesto ME v akvatlone, elita 
Margaréta Vráblová 3. miesto MS v akvatlone, elita 
Lýdia Drahovská 3. miesto ME v kros triatlone, U23 
 
Okrem týchto medailových pozícií je potrebné spomenúť výrazné zvyšovanie výkonnostnej 
úrovne našich dievčat a žien a keďže prevažne ide o mladé pretekárky, máme záruku 
výborných výsledkov v najbližších rokoch.  
Ako negatívum vnímam nekvalifikovanie sa našich oboch kandidátov na štart na OH v Tokiu. 
Obaja ostali prvý pod čiarou postupu. Keďže sa na štart v Tokiu nepostavili 4 muži a 1 žena, 
pociťujem zo strany WT veľkú krivdu. WT totiž vedel o týchto skutočnostiach a napriek našej 
písomnej aktivite, WT neumožnil našim pretekárom do Tokia cestovať.  
Malým   
 
TRIATLONISTA ROKA 
Odrazom športových výsledkov, športovej výkonnosti, popularity ale aj obľúbenosti športovca 
je naša tradičná anketa o najúspešnejšieho triatlonistu/stku. V sezóne 2017 sme dekorovali 
jubilejného 25. víťazného muža a jubilejnú 25. víťazku ženskej kategórie.  
Laureáti jednotlivých rokov (bez 2021): 
2017 
MUŽI 
1. Richard Varga Triax Bratislava  
2. Matúš Verbovský ŠK ATÓM Levice 
3. Ondrej Kubo 3NT Triathlon Team Bratislava 
ŽENY 
1. Romana Gajdošová TTK Košice  
2. Kristína Jesenská Aquapark-triatlon Turčianske Teplice 
3. Lýdia Drahovská ŠBR Piešťany 
2018 
MUŽI 
1. Richard Varga Triax Bratislava  
2. Ondrej Kubo 3NT Triathlon Team Bratislava  
3. Matúš Verbovský ŠK ATÓM Levice 
ŽENY 
1. Romana Gajdošová TTK Košice  
2. Kristína Jesenská Aquapark-triatlon Turčianske Teplice 
3. Kristína Néč Lapinová Trian ŠK UMB Banská Bystrica 



 
2019 
MUŽI 
1. Richard Varga Triax Bratislava  
2. Matúš Verbovský ŠK ATÓM Levice 
3. Mirtoslav Ozorák TK Nové Zámky  
ŽENY 
1. Romana Gajdošová TTK Košice  
2. Zuzana Michaličková KPŠ NEREUS Žilina  
3. Ivana Kuriačková ŠK Atóm Levice 
2020 
MUŽI 
1. Richard Varga Triax Bratislava  
2. Ondrej Kubo 3NT Triathlon Team Bratislava  
3. Mário Košút Triatlon Vavrečka 
ŽENY 
1. Romana Gajdošová TTK Košice  
2. Margaréta Bičanová KPŠ NEREUS Žilina 
3. Zuzana Michaličková KPŠ NEREUS Žilina 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 
Členská základňa nám kontinuálne stúpa. Kým v roku 2016 sme evidovali 1680 členov, už 
v prvom roku tohto volebného obdobia sme zaznamenali 1955 členov a aktuálne v našom 
systéme evidujeme 4407 členov.  
Počet klubov udržujeme približne na rovnakej úrovni, nakoľko nárast nových klubov je 
sprevádzaný každoročným vyraďovaním neaktívnych klubov. Aktuálne evidujeme 78 klubov, 
ale 5 z nich bude pravdepodobne už na jar budúceho roka vyradených.  
 
ROZŠÍRENIE ŽIACKYCH KATEGÓRIÍ 
Hneď v prvom roku fungovania VV sme rozšírili súťaže najmladších vekových kategórií 
o kategóriu Nádeje B a hneď o rok neskôr sme pridali aj kategóriu Nádeje C. Je potešiteľné, že 
od zavedenia týchto vekových kategórií udeľujeme kompletné medailové sady 
a zaznamenávame nárast záujmu o všetky žiacke vekové kategórie.  
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM A PLATOBNÁ BRÁNA 
V spolupráci s firmou Maind sme vytvorili funkčný informačný systém, ktorý sme v roku 2018 
rozšírili aj o platobnú bránu, ktorú využívame nielen na platby členských poplatkov, ale čoraz 
vo väčšej miere ju využívajú aj organizátori. Kým prvý rok (2018) bola platobná brána využitá 
na príjem štartovného organizátormi 9 podujatí, tento rok to bolo už 15. Za štyri roky sme 
odľahčili organizátorov podujatí a ušetrili im množstvo hodín času párovaním platieb 
s prihlásenými pretekármi (rádovo v tisíckach platieb). Cez platobnú bránu „pretieklo“ 
organizátorom za štyri roky viac ako 151 000 € v štartovnom. 
Samotný informačný systém je nastavený pre naše potreby a spĺňa naše požiadavky na 100%. 
 
PRETEKY 
Ostatné dva pandemické roky výrazne ovplyvnili náš domáci kalendár pretekov. Kým v roku 
2020 nás pandémia ovplyvnila výrazne, tohto roku situácia bola lepšia a je predpoklad, že 



budúci rok sa možno priblížime normálu. Je potešiteľné, že napriek obrovským problémom 
s organizáciou pretekov sme neprišli o žiadne väčšie podujatie. Už budúci rok máme dokonca 
avizované aj nové preteky. 
 
RÔZNE 
V roku 2021 sme nadobudli nový mikrobus značky Volswagen a od októbra sa sekretariát vrátil 
do pôvodnej budovy Domu športu, do vynovených a reprezentatívnych priestorov. Po 12 
rokoch sme v máji tohto roka zmodernizovali aj náš web portál. 
 
NEGATÍVNA UDALOSŤ 
Nedá mi nespomenúť jednu nepríjemnú udalosť, ktorá sa odohrala na CASSOVIA triatlone 
v Košiciach v tomto roku. Obyčajná snaha rozhodkyne a organizátorky o vrátenie strateného 
čipu mala za následok nepochopiteľný verbálny útok na obe funkcionárky tak samotným 
pretekárom, ako aj neďaleko prítomným funkcionárom rovnakého klubu. Tento nešportový 
incident sa síce nijako neriešil, napriek tomu ho tvrdo odsudzujem. Pokračovanie mal dokonca 
aj po pretekoch z dôvodu údajne „neoprávneného“ udelenia časovej penalizácie za predčasne 
rozopnutú prilbu. Verím však, že nielen priami aktéri tohto incidentu, ale aj ostatní sa poučia 
a podobné javy nebudú súčasťou našich pretekov, aby sme neodrádzali účastníkov 
triatlonových podujatí, či už aktívnych, alebo pasívnych.   
 
VV STÚ 
Aktuálny VV STÚ bol zvolený 14. januára 2017 (deviate volebné obdobie) v zložení: 
Milan Celerin 
Gregor Fotul 
Jozef Jurášek 
Tomáš Jurkovič 
Peter Králik 
Peter Paľa 
Milan Slovák 
Dňa 17 novembra 2018 na riadnej konferencii bola na miesto Petra Paľu (abdikoval na funkciu) 
zvolená po prvýkrát v histórii STÚ žena – Elena Stanková. Jej prítomnosť, aktivitu a prácu pre 
slovenský triatlon hodnotím vysoko pozitívne.  
Účasť členov VV STÚ na zasadnutiach VV STÚ: 
 2017 2018 2019 2020 2021 SPOLU 
Milan Celerin 6/6 6/6 7/6 4/4 8/8 31/30 = 96,8% 
Gregor Fotul 6/5 6/6 7/6 4/3 8/8 31/28 = 90,3% 
Jozef Jurášek 6/6 6/6 7/7 4/4 8/8 31/31 = 100% 
Tomáš Jurkovič 6/6 6/4 7/6 4/3 8/7 31/26 = 83,9% 
Peter Králik 6/5 6/6 7/6 4/4 8/8 31/29 = 93,5% 
Peter Paľa 6/4 - - - - 6/4 = 66,7% 
Milan Slovák 6/5 6/6 7/7 4/3 8/5 31/26 = 83,9%  
Elena Stanková - 1/1 7/6 4/4 8/8 20/19 = 95% 
V roku 2021 z 8 zasadnutí sa 3 uskutočnili online prostredníctvom MS TEAMS. 
 
POĎAKOVANIE 
Poďakovanie patrí všetkým členom VV STÚ, ktorí bez akéhokoľvek honoráru vykonávali svoje 
volené funkcie zodpovedne. Riešili sme množstvo problémov, ktoré sme vo väčšine zvládli 



vyriešiť k všeobecnej spokojnosti. Stretávali sme sa na riadnych zasadnutiach, ale pandémia 
nás naučila stretávať sa aj online. Veľa problémov sme vyriešili na neoficiálnych stretnutiach 
na pretekoch, resp. telefonicky. V rámci tohto volebného obdobia som členov VV STÚ 
pravidelne informoval prostredníctvom tzv. TRiinfa. Bolo zaslaných celkom 144 (2,6 na mesiac) 
týchto informačných listov, prostredníctvom ktorých sme tiež hlasovali o aktuálnych 
problémoch.  
Veľké penzum práce odviedli naši tréneri. Michal Varga (reprezentačný koordinátor pre 
triatlon elitu), Ján Roziak (reprezentačný koordinátor pre triatlon juniori) a Milan Slovák  
(reprezentačný koordinátor pre multišport). Všetci traja si zaslúžia veľkú vďaku a uznanie. 
Rozšírenie reprezentačných postov o juniorského trénera sa ukázalo ako správny krok.  
Veľká vďaka patrí organizátorom. Zvyšujúce sa počty štartujúcich (pozitívum), zvyšujúce sa 
celkové nároky na samotnú organizáciu sťažujú organizátorom ich aktivity. Napriek tomu 
máme množstvo organizátorov, ktorých neodradí žiadna prekážka. Keďže bez pretekov by 
nebolo športu, vyslovujem obrovské poďakovanie sa všetkým organizátorom, vďaka ktorým 
rozširujeme povedomie širokej verejnosti o triatlon, vytvárame možnosti športovej 
sebarealizácie množstvu športuchtivých občanov, ako aj umožňujeme výkonnostne rásť našim 
najlepším pretekárom.  
Poďakovať sa musím aj všetkým trénerom a funkcionárom v jednotlivých kluboch, ktorí 
vykonávajú dennodennú činnosť vo vzťahu k našim športovcom. Vysoko záslužnú činnosť 
vykonávajú technickí delegáti, hlavní rozhodcovia a rozhodcovia na jednotlivých pretekoch. 
Samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, priateľom, dobrovoľníkom a ostatným, 
ktorí akokoľvek pomáhajú pri podpore, napredovaní a popularizácii triatlonu na Slovensku.  
Poďakovanie patrí aj generálnemu sekretárovi STÚ.  
Samostatne a konkrétne moje poďakovanie venujem Milanovi Slovákovi. Milan po dvoch 
volebných obdobiach ako člen VV STÚ už nekandiduje a zároveň ukončil aj svoju bohatú 
a úspešnú prácu v pozícii trénera štátnej reprezentácie v STÚ. Trénerom bol neuveriteľných 
21 rokov. Aj za drvivou väčšinou v úvode spomenutých medailí stojí práve Milan Slovák.  
Milan ďakujeme! 
 
Delegátov XXXIX. konferencie čakajú voľby. S istotou môžem povedať, že v zložení VV STÚ 
dôjde k zmenám, ale k zmene príde aj na sekretariáte STÚ hneď v úvode budúceho roka. Nové 
zloženie výkonného výboru vstúpi do desiateho volebného obdobia, súčasťou ktorého bude 
niekoľko dôležitých míľnikov – EYOF 2022 v Banskej Bystrici (až Slovensku sa podarilo presadiť 
triatlon po prvýkrát do programu EYOF), Svetové hry 2022 v Birminghame USA (duatlon), 
Plážové hry (Beach Games) 2023, EH 2023 v Krakove a samozrejme OH 2024 v Paríži.  
 

 
Ďakujem za pozornosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


