
Dobrý deň,  

milé dámy, vážení páni, delegáti 40. konferencie Slovenskej triatlonovej únie. Dovoľte mi aby 
som z pozície prezidenta STÚ Vás na dnešnom rokovaní všetkých privítal.  

Vzhľadom na skutočnosť, že o sezóne 2021 som informoval v rámci ostatnej volebnej 
konferencie v súvislosti s hodnotením 5 sezón, správa bude stručnejšia. 

Bol to mimoriadny rok. Stále sme bojovali s pandémiou a netradične v nepárny rok s ročným 
oneskorením sa uskutočnila olympiáda v Tokiu, škoda len, že bez slovenskej účasti, napriek 
tomu, že stačilo veľmi málo, aby Richard Varga štartoval na olympiáde už tretí krát a aby 
Romana Gajdošová štartovala na olympiáde ako prvá Slovenka.  

 
MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY 2021 
MEDAILOVÉ UMIESTNENIA 
V roku 2021 naši pretekári získali 7 medailí z vrcholných šampionátov.   
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  
 
MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY 
Okrem spomenutých medailových pozícií je potrebné spomenúť aj ďalšie výrazné výsledky 
našich pretekárov.  
Richard Varga pri svojej premiére na MS v kros triatlone obsadil prekvapujúce 6. miesto. Ivana 
Kuriačková ako prvá Slovenska zvíťazila v pretekoch EP. Margaréta Vráblová senzačne obsadila 
5. miesto na juniorských MS v triatlone a dokázala zvíťaziť v 3 kolách EPJ. Za zmienku však stoja 
aj výsledky Zuzany Michaličkovej a Margaréty Bičanovej na vrcholných medzinárodných 
triatlonoch.   
 
Ako negatívum vnímam nekvalifikovanie sa našich oboch kandidátov na štart na OH v Tokiu. 
Obaja ostali prví 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.  
 
 
TRIATLONISTA ROKA  
Odrazom športových výsledkov, športovej výkonnosti, popularity ale aj obľúbenosti športovca 
je naša tradičná anketa o najúspešnejšieho triatlonistu/stku. V sezóne 2021 sme vyhlásili 
výsledky ankety už 29.edície. Reálne sme vyhlásili výsledky nielen za rok 2021, ale aj, z dôvodu 
pandémie nedekorovaných najúspešnejších za rok 2020. Pre Richarda Vargu je to už 13. titul 
najúspešnejšieho triatlonistu STÚ, pre Romanu Gajdošovú je to 8. titul.  
 



VÝSLEDKY ANKETY 2021 
MUŽI 
1. Richard Varga Triax Bratislava 
2. Ondrej Kubo 3NT Triathlon Team Bratislava  
3. Peter Rojtáš TTK Košice 
ŽENY 
1. Romana Gajdošová TTK Košice 
2. Margaréta Vráblová Trisport Nová Dubnica 
3. Margaréta Bičanová KPŠ NEREUS Žilina 
 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA  
V roku 2021 nám členská základňa stúpla z 3874 členov na začiatku roka na 4293 na konci roka 
2021.  
Počet klubov udržujeme približne na rovnakej úrovni, nakoľko nárast nových klubov je 
sprevádzaný každoročným vyraďovaním neaktívnych klubov. Na konci roka sme evidovali 78 
klubov, v rámci programu ale máme návrh na vyradenie 5 klubov z dôvodu dlhodobej 
nečinnosti.  
 
 
VV STÚ  
V roku 2021 sa uskutočnilo 8 zasadnutí, z toho 3 online prostredníctvom MS TEAMS. 
Účasť členov VV STÚ na zasadnutiach VV STÚ:  
 2021 % 2021 %   
Milan Celerin  8/8  100%  2/2 100% 
Gregor Fotul  8/8  100%  - - 
Jozef Jurášek  8/8  100%  2/2 100% 
Tomáš Jurkovič  8/7    87,5%  2/2 100% 
Ján Kavec -  100%  2/2 100% 
Peter Králik  8/8  100%  2/2 100% 
Daniel Kraviansky -  100%  2/2 100% 
Milan Slovák  8/5    62,5%  - - 
Elena Stanková  8/8  100%  2/2 100% 
Prvý a druhý stĺpec hodnotí rok 2021 v starom zložení pred volebnou konferenciou, tretí 
a štvrtý stĺpec (obe zasadnutia online formou). 
 
 
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. V roku 2021 ich bolo celkom 35.  
 



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 a v roku 
2021 sme opätovne rozšírili počet trénerov - o Ondreja Kuba, ktorý bude mať na starosti dlhý 
triatlon, duatlon a akvatlon. Tomášovi Jurkovičovi ostáva zimný triatlon, kros triatlon 
a duatlon.  
 
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 otriatlon, 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.  
 
V roku 2022 nás čaká náročný rok. Na Slovensku budeme mať možnosť sledovať v máji  The 
Championship, v auguste MS v dlhom triatlone, v akvatlone aj v akvabiku a aj prestížny Collins 
Cup. V čase písania tejto správy bolo už rozhodnuté o zrušení triatlonu z programu EYOF. Ešte 
sme však vyvinuli v spolupráci s Duklou Banská Bystrica iniciatívu, malinkú šancu ešte živíme. 
Popri tradičných ME a MS, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme v roku 2022 nás čaká aj účasť 
na Svetových hrách 2022 v Birminghame USA, na ktoré sa kvalifikovala Nikola Čorbová.  

Ďakujem za pozornosť  

 


