
Jachtár roka 2013 

Predseda Slovenského zväzu jachtingu (SZJ) Marián Babjak aj tohto roku ocenil najlepších jachtárov 

roka 2013. V sobotu 8.2.2014 si toto ocenenie na tlačovej konferencii v rámci Generálnom 

zhromaždení SZJ 2014 prevzali Patrik Pollák – vicemajster sveta v lodnej triede Raceboard 

(windsurfing) - najlepší jachtár roku 2013 a najlepší v kategórii muži, Michaela Kecskésová – 

minuloročná absolútna víťazka – v kategórii ženy, Maroš Baran – vicemajster sveta v lodnej triede 

Vaurien – v kategórii dorast, Patrik Meliš  - v kategórii žiactvo a Branislav Zubaľ v kategórii námorný 

a kajutový jachting.  

Patrik Pollák ako najúspešnejší reprezentant posledných rokov sa pomaly lúči s profesionálnou 

kariérou jachtára. S jachtingom však skončiť nemieni. Aktuálne sa venuje medializácii tohto športu 

hlavne v zahraničí. Zároveň vychováva a trénuje mladých surfistov na východe Slovenska. Práve jeho 

zverenci sa chystajú na kvalifikáciu na Olympijské hry mládeže v Číne.   

Ďalšou nádejnou posádkou s olympijskými ambíciami sú Dominika Vaďurová a Simona Borošová, 

ktoré jazdia na lodi 49er FX. Hlavným cieľom dievčat je olympiáda v Riu. „Našou prvou výzvou bude 

účasť na Majstrovstvách sveta v  Santanderi, kde sa chceme dostať do európskej špičky. Získané 

skúsenosti využijeme na olympijskú kvalifikáciu v roku 2015. Prvým bodom našej tohtoročnej sezóny 

bude týždenný tréning v Chorvátsku s talianskym trénerom. “ 

Významný cieľ na tohtoročnú sezónu si dal aj Patrik Meliš – víťaz kategórie žiactvo. Jeho účasť na 

Majstrovstvách sveta mládeže ISAF v lodnej triede Laser Radial je prvý krokom ku kvalifikácii na 

olympiádu. „Rád by som celkovo skončil v prvej polovici štartového poľa. Do konca sezóny budem 

zbierať ďalšie skúsenosti na lodi Laser Radial. V 2015 začnem jazdiť na olympijskej triede Laser 

Standard. Prvý pretek tejto sezóny bude v Izole v Slovinsku pred Europa Cupom. “ 

Veríme, že všetky plány a ciele našich najúspešnejších jachtárov sa vyplnia a budú šíriť dobré meno 

slovenského jachtingu v zahraničí.    
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