
SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

Zápisnica z pracovného stretnutia trénerov triatlonu  
(29. 8. 2020, Nová Baňa) 

 
Prítomní: 
Gregor Fotul (člen Výkonného výboru STÚ /ďalej VV STÚ/ za oblasť trénerskú) 
Milan Slovák (člen VV za oblasť rozhodcovskú, koordinátor reprezentácie pre multisport) 
Silvia Švecová 
Igor Bulík 
Miroslav Ozorák 
Anikó Ozoráková 
Ján Rudolphi 
Miroslava Ozoráková 
Individuálna komunikácia: 
Mária Kuriačková 
Michal Varga (koordinátor seniorskej reprezentácie v triatlone) 
Ján Roziak (koordinátor juniorskej reprezentácie v triatlone) 
 
Program (zaslaný do klubov a trénerom v predstihu): 
 1. Priebežné vyhodnotenie prebiehajúcej triatlonovej sezóny z pohľadu trénerov 
 2. Pripomienky a návrhy na zmeny v Súťažnom poriadku STÚ z pohľadu trénerov 
 3. Problémy v trénerskej činnosti trénerov triatlonu 
 4. Práca s mládežou 
 5. Rôzne 
 
Bod 1 - Priebežné vyhodnotenie prebiehajúcej triatlonovej sezóny z pohľadu trénerov 
 
V úvode stretnutia oboznámil p. G. Fotul prítomných o dôvodoch, ktoré viedli VV STÚ 
k zrušeniu bodovania Slovenského pohára v triatlone, duatlone a akvatlone a vysvetlil im 
s akými alternatívami VV pracoval. Napriek tomu, že nie všetci súhlasili s daným riešením, tak 
vzhľadom na postupný vývoj pandemickej situácie doma aj vo svete sa to javí ako dobré 
riešenie. Viacerí z prítomných nesúhlasili zo zmenou organizátora M – SR v šprint triatlone. 
Ďalší problém, na ktorý prítomní poukázali, sú preteky na ktorých kvôli organizácii nie sú 
dodržiavané predpisy súťažného poriadku. Ide o prípady kedy v dôsledku krátkych 
cyklistických okruhov alebo malých rozostupov medzi jednotlivými štartmi dochádza na 
cyklistickej časti pretekov k situácii keď sú pretekári dobehnutí o okruh, čo vytvára kolízne 
a nebezpečné situácie a podozrenie na neférové pretekanie. 
 
Bod 2 - Pripomienky a návrhy na zmeny v súťažnom poriadku z pohľadu trénerov 
 
Pán M. Ozorák navrhuje zmeniť počet pretekov zarátavaných do Slovenského pohára a zlúčiť 
preteky multisportu do jedného pohára na čo mu oponoval p. M. Slovák, koordinátor 
slovenskej reprezentácie pre multišport a obhajoval opodstatnenosť jednotlivých 
multišportových disciplín, ktoré sú oficiálne uznané ITU a ETU. 
 
 



Bod 3 – Problémy v trénerskej činnosti trénerov triatlonu 
 
Zúčastnení sa zhodli v názore, že nominačné kritéria pre jednotlivé reprezentačné výjazdy by 
mali byť bližšie špecifikované v zmysle konkrétnych výkonov z dôvodu zrozumiteľnejšej 
prípravy športovcov na konkrétne nominácie. Pán M. Slovák sa za svoju oblasť vyjadril, že by 
bolo málo objektívne určiť konkrétne výkonové nominačné kritéria vzhľadom na špecifiká 
multišportu a vzhľadom na jeho mnohoročnú prax v tejto oblasti sa mu nastavené parametre 
nominácie osvedčili, čo potvrdzujú aj vysoko kvalitné výsledky v oblasti multišportu. 
 
 
Bod 4 – Práca s mládežou 
 
Pán I. Bulík pripomenul potrebu dodržiavania úsilia STÚ organizovať žiacke preteky hlavne 
v letných mesiacoch čo je ukotvené aj v Štandardoch pre preteky zaradené do slovenského 
pohára. Na to reagovala p. S. Švecová o potrebe stanoviť maximálny počet pretekov, ktoré 
môžu žiaci absolvovať za jeden rok aby nedochádzalo k ich preťažovaniu. Pán J. Rudolphi 
navrhuje maximálny počet pretekov pre žiacke kategórie 15, z toho zarátavaných do Slov. 
pohára 10 a oddeliť triatlon a vytvoriť samostatný pohár  v triatlone žiakov. 
Pán M. Ozorák navrhuje na podporu regionálnych organizátorov zaviesť regionálne 
majstrovstvá Slovenska pre žiacke kategórie. 
Pán I. Bulík navrhuje stanoviť maximálny limit pre štartovné v žiackých kategóriách, ktoré sa 
neprimerane zvyšuje a je ďalej neudržateľné takto financovať organizáciu pretekov. 
Všetci prítomní sa zhodli v potrebe pokračovať organizovať tréningové sústredenia pre 
mládež aj s možnosťou účasti nenominovaných. Všetci sa taktiež zhodli v názore, že by bolo 
veľkým prínosom ak by sa na týchto sústredeniach pre mládež sporadicky zúčastňovali aj naši 
najlepší triatlonisti Richard Varga a Romana Gajdošová.   
 
Bod 5 – Rôzne 
 
Zúčastnení vyjadrili potrebu ďalšieho vzdelávania trénerov na Slovensku, či už cez Slovenské 
vysoké školy za účelom získavania trénerských tried alebo ITU systém vzdelávania alebo 
formou seminárov za prizvania odborníkov z okolitých štátov. 
Pani A. Ozoráková ako zástupkyňa rozhodcov vyjadrila potrebu vzdelávania mládeže na poli 
pravidiel triatlonu. Ako vhodná príležitosť na takéto vzdelávanie prichádzajú do úvahy práve 
mládežnícke sústredenia. 
Pani M. Kuriačková a p. M. Pavuk navrhujú aby financie z rozpočtu na reprezentáciu bolo 
možné čerpať aj individuálne na prípravu pretekárov zaradených do reprezentácie z toho 
dôvodu, že nie vždy sa môžu títo pretekári zúčastniť spoločných reprezentačných výjazdov či 
už kvôli iným osobným povinnostiam alebo odlišného harmonogramu športovej prípravy. 
Pán J. Vrábel navrhuje vymedziť podmienky na vytvorenie prostredia na rozvoj 
výkonnostného športu a oddeliť podporu rekreačného športu od vrcholového. Podporuje 
myšlienku venovať sa cielene mládeži už od žiackeho veku. Navrhuje vytvoriť odborné 
klubové zázemie a tak zamedziť neodbornému vedeniu mládeže, čo môže mať za následok 
odliv mládeže z triatlonu. 
Prítomní sa zhodli v názore, že hlavná úloha oficiálnej webovej stránky STU by mala byť 
informatívna, kde by mali byť všetky aktuálne informácie zverejnené a jednoducho a rýchlo 
dohľadateľné. Články typu spoločenskej rubriky by nemali byť nosnou témou stránky. 



 
Uznesenie: 
 

1. Prítomní týmto poverujú člena výkonného výboru Gregora Fotula aby informoval 
o pracovnom stretnutí členov VV STÚ. 

 
2. Prítomní týmto poverujú člena výkonného výboru Gregora Fotula aby pripravil 

pracovný materiál na prerokovanie vo VV STÚ, vyplývajúci z pracovného stretnutia 
trénerov a to konkrétne: 
2.1. návrh na hlasovanie na zaradenie majstrovstiev kraja v žiackych kategóriách 
2.2. návrh na hlasovanie o zavedení maximálneho stropu pre štartovné poplatky pre 

žiacke kategórie 
2.3. návrh na hlasovanie o uvoľnenie finančných prostriedkov na športovú prípravu 

športovcov zaradených do reprezentácie podľa kritérií reprezentačných koordinátorov 
v prípade, ak sa nemôžu zúčastniť spoločných reprezentačných výjazdov 

 
3. Prítomní týmto odporúčajú VV STÚ aby 

3.1. zaujal stanovisko k nominačným reprezentačným kritériám jednotlivých 
koordinátorov 

3.2. pripravil riešenie problému krátkych cyklistických okruhov a malých 
rozostupov medzi jednotlivými štartmi pretekov 

3.3. aby sa zaoberal  a prehodnotil  počet pretekov zaradených do Slovenského 
pohára žiakov, maximálny počet pretekov, ktoré môžu žiaci absolvovať za jednu 
sezónu a počet pretekov, ktoré sa zarátavajú do Slovenského pohára žiakov 

3.4. vytvoril pracovnú skupinu za účelom prípravy materiálu na vymedzenie 
podmienok na vytvorenie prostredia na rozvoj výkonnostného športu 

 
4. Prítomní týmto poverujú prezidenta STU J. Juráška aby oslovil slovenské vysoké školy, 

ktoré majú vo svojom vzdelávacom programe trénerský smer za účelom otvorenia 
vzdelávania v odbore triatlon, aby zistil možnosti vzdelávania cez ITU a aby oslovil 
odborníkov zo zahraničia za účelom odborných seminárov a informoval verejnosť 
o týchto možnostiach na oficiálnych webových stránkach STU. 

 
 
 
Zapísal: Gregor Fotul 


