
   Príprava sezóny 2016 – sekcia chôdza 
 

        Ciele na rok 2016 – pretekári finančne podporovaní SAZ 
 
Meno     Výkon   Umiestnenie 
 
Tóth / tréner Spišiak /   50 km  -  OH  3. miesto 
     20 km  1:19:30    
 
Kučmín / tréner Spišiak /  20 km 1:21:30  OH  20. miesto   
     50 km   3:53:00   
 
Majdán  / tréner Spišiak /  50 km 3:53:00  OH 20. miesto 
     20 km 1:24:45   
 
Czaková / tréneri Pupiš, Spišiak / 20 km 1:31:45  OH 20. miesto  
 
Gáliková / tréner Benčík /  20 km   1:31:00 OH 20. miesto 
 
Tišťan / tréner Benčík /   50 km 4:00:00  OH účasť  
             
Úradník  / tréner Benčík /  20 km  1:28:00   
 
Hornáková / tréner Spišiak /  20 km   1:39:00     
 
Tichý / tréner Pupiš /   20 km 1:27:00  OH účasť 
     50 km    4:00:00 
       
Morvay  / tréner Spišiak /  20 km  1:29:00   
 
Čubaňová / tréner Benčík /  20 km  1:44:00   
 
Černý / tréner Benčík /   10 km 43:30  MSJ 24. miesto 
 
Hačundová  /tréner Malík /   5km    24:30  ME U17 10. miesto 
 
Burzalová / tréner Medera /  3 km 14:40  ME U17 účasť 
     5 km 25:30 
 
Kubiš / tréner Medera /   3 km 13:45  MSR 1. miesto 
     5 km 24:00 
 
Krestianko / tréneri Babík, Benčík / 3 km   13:30  MSR 1. miesto 
     5 km 25:00  MeS 3. Miesto 
 

 
 

 
 
 
 



Zoznam členov chodeckej sekcie SAZ RTC 2015 / 2016  
 
Vedúci chodeckej sekcie : 
Roman Benčík – reprezentačný tréner chôdze 
 
Členovia chodeckej sekcie : 
Ústredný tréner dospelých – Martin Pupiš 
Ústrední tréneri mládeže – Martin Illéš, Milan Laurenčík   
Tréneri: Zdenko Babík, Juraj Benčík , Ondrej Malík, Zdeno Medera, Matej Spišiak  
Zástupca pretekárov : Matej Tóth. 
 
    

Návrh nominačných kritérií na rok 2016 
 

MeS v chôdzi, Poděbrady / CZE /, 09.04.  
 
M 20 km 3 pretekári, Ž 20 km 3 pretekárky, J 10 km 3 pretekári, Jky 10 km 3 pretekárky. 
+ vodič, 3 tréneri. 
 
Nomináciu navrhne chodecká sekcia po pretekoch v Dudinciach 19.03. 
Kandidáti účasti: Tóth, Kučmín, Majdán, Tichý, Rízek, Úradník, Morvay , Czaková, Gáliková, Hornáková, 
Čubaňová, Černý, Detko, Nesnadný,  Abbatantuono, Hačundová, B. Kuklicová, Burzalová, Zlúkyová. 
 

 
MeS v chôdzi juniorov, Borský Mikuláš / SVK /, 14.05. 
 
J 10 km 3 pretekári , Jky 10km 3 pretekárky  
 
Nomináciu navrhne chodecká sekcia 30.04. 
Kandidáti účasti . Černý, Detko, Nesnadný, Abbatantuono, Hačundová, B. Kuklicová, Burzalová, Zlúkyová. 

 
 
 
ME U17, Tbilisi / GEO /14.07. – 17.07. 
Limity   D 10 km   Dky 5 km 
SAZ    47:00    25:00   na náklady SAZ 
EA   48:30    25:30   50 % na vlastné náklady 
 
Termín plnenia limitov podľa SAZ. 
Kandidáti účasti : Hačundová, Burzalová, B. Kuklicová, Zlúkyová. 

 
MSJ, Kazaň / RUS / 19.07. – 24.07. 
 
Limity   J 10 km   Jky 10 km 
SAZ    43:00    49:00   na náklady SAZ 
IAAF   44:20    51:00   50 % na vlastné náklady 
 
Termín plnenia limitov podľa SAZ. 
Kandidáti účasti : Černý, Abbatantuono. 
 

 
 



OH, Rio De Janeiro / BRS / 12.08. – 21.08.. 
 
Limity   M 20km  M 50 km   Ž 20km 
IAAF   1:24:00   4:03:00   1:35:00 
 
Termín plnenia limitov podľa : 01.01.2015 –  11.06.2016  
V prípade splnenia limitov viacerými pretekármi ako je maximálny možný počet pretekárov – traja, 
o nominácii rozhoduje lepší výkon v poradí. 
 
 
Kandidáti účasti: Tóth, Kučmín, Majdán, Tišťan,  Czaková, Gáliková. 
 

 
Termíny  pretekov  

 
Návrh konania MSR v chodeckých disciplínach 
 
31.01.  MSR M+Ž +D+Dky hala, BA 
20.02.  MSR žiakov v hale 
19.03.  MSR M 50km, Ž 20 km - Dudince  
09.04.  MSR M 20 km Poděbrady  
14.05.  MSR J + Jky 10 km 
04.06.  MSR dorastu 
18.06.  MSR mladších žiakov 
15.09.  MSR družstiev mužov a žien 
17.09.   MSR starších žiakov  
 
 
Návrh zaradenia chôdze do AL 2016 
07.05.   Banská Bystrica   M + Ž 5 000 m  
14.05.  Borský Mikuláš II. kolo  M + Ž 10 km  
29.08.  IV. kolo dráha   M + Ž 5000 m  
 
 
Návrh termínovky 2016 -  chôdza  
 
06.01. Banská Bystrica - BB hala 2016 
31.01. Bratislava -  MSR hala M + Ž + D + Dky 
20.02. MSR žiaci hala 
13.03. Lugano / SUI / - EA Permit Míting  
19.03. Dudince – preteky IAAF, MSR M 50km, Ž 20 km  
09.04. Poděbrady / CZE /MeS 
09.04. Rio Maior / POR / - preteky IAAF 
23.04. Banská Bystrica - BB dráha 2016 – všetky kategórie 
07.05. – 08.05. MSD v chôdzi, Cheboksary / RUS / 
07.05. Banská Bystrica, AL 2016 I. kolo 
14.05. Borský Mikuláš , AL 2016 II. kolo, MeS juniorov , MSR J + Jky  
15.05. Hlohovec  
28.05. La Coruňa / ESP / - preteky IAAF 
04.06. MSR dorastencov 
10.06. Alytus / LTU / - EA Permit Míting 
18.06. MSR ml. žiakov 
14.07. – 17.07. Tbilisi / GEO / 



19.07. – 24.07. Kazaň / RUS / , MSJ 
12. – 21. 08. Rio de Janeiro / BRS /, OH 2016 
29.08. AL 
17.09. MSR žiakov 
24.09. Bacúch 
30.09. Nitra 
 
 

Reprezentačné celky  
 
Muži 
20km chôdza  A Tóth Matej    1983   VŠC Dukla B. Bystrica 
   Kučmín Anton    1984  VŠC Dukla B. Bystrica 
   

B Majdán Dušan    1987  VŠC Dukla B. Bystrica 
   Rízek Milan   1978  AK Skalica 
 
50km chôdza  A Tóth Matej    1983  VŠC Dukla B. Bystrica 
   Majdán Dušan    1987  VŠC Dukla B. Bystrica 
   

B Tišťan Martin   1992  VŠCV Dukla B. bystrica 
    
Ženy 
20 km chôdza A Czaková Mária   1988  VŠC Dukla B. Bystrica 
   Gáliková Mária   1980  VŠC Dukla B. Bystrica 
   
Muži do 22 rokov 
20 km chôdza A Tichý Peter   1993  VŠC Dukla B. Bystrica 
   Morvay Michal   1996  Stavbár Nitra 
    

B  Úradník Miroslav  1996  VŠC Dukla B. Bystrica 
    
Ženy do 22 rokov 
20 km chôdza  Hornáková Monika  1995  AK Spartak Dubnica n/V 
   Čubaňová Lucia   1995  VŠC Dukla B. Bystrica 
Juniori 
10 km chôdza  Černý Dominik   1997  VŠC Dukla B. Bystrica 
    
Juniorky 
10 km chôdza  Abbatantuono Nikoleta  1997  ŠOG Nitra 
 
Dorastenci 
10km chôdza  Detko Ľubomír   1999  VŠC Dukla B. Bystrica 
   Nesnadný Mário  1999  MŠK Borský Mikuláš 
 
Dorastenky 
5 km chôdza A Hačundová Ema  1999  MŠK Borský Mikuláš 
   Burzalová Hana   2000  AK Spartak Dubnica n/V 
   
  B Kuklicová Bibiana  1999  VŠC Dukla B. Bystrica 
   Zlúkyová Alexandra  2000  AK Bacúch 
 
 



 
 
Návrhy, požiadavky  na SAZ : 
 

- Umožniť reprezentantom do 23 rokov štart na náklady SAZ na pretekoch v Poděbradoch 09.04. 
2016. / Úradník, Morvay, Tichý, Čubaňová, Hornáková /. 

- Podobne ako minulý rok umožniť všetkým pretekárom a ich trénerom, ktorí sa zúčastnia pretekov v 
Poděbradoch / Míting EA, MeS, MSR v chôdzi mužov na 20 km / cestovať dopravou SAZ. 

- Zorganizovať v roku 2016 KR SAZ školenie rozhodcov chôdze. 
- Zaradiť Morvaya do Top Tímu ZPM SAZ za výkon v chôdzi na 20 km 1:30:00 / limit EA na ME U23 /. 

 
Úlohy sekcie: 

- Vypracovať Harmonogram funkčných testov pretekárov ZPM na náklady SAZ  - úl. O.Malík, Medera, 
Babík. 

- Zasielať vyhodnotenia cyklov aj reprezentanti do 23 rokov.   
 
 
 
 
Vypracoval :  Roman Benčík – reprezentačný tréner chôdze  
BB 17.10. 2015, doplnené 18.10., 20.10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie sezóny 2015 – chodecká sekcia 

V roku 2015 sa naši chodci zúčastnili  až na deviatich reprezentačných akciách / MeS 

Poděbrady, EP v chôdzi,  MeS dorastencov Borský Mikuláš, MS U17, ME U23, SU, MEJ, MS, 

MeS žiakov / . Slovensko reprezentovalo spolu 24 pretekárov  zo šiestich klubov. 

Podiel klubov na počte reprezentantov 
VŠC Dukla     15 pretekárov 
/ Tóth, Kučmín, Majdán, Czaková, Gáliková, Spevák, Tišťan, Tichý, Úradník, Černý, Čubaňová, Piliarová, 
Detko, Kuklicová, M. Krestianko / 
ZTS Dubnica     3 pretekári 
/ Hornáková, Burzalová, Kubiš  / 
AK Bacúch     2 pretekárky  
/ L. Škantárová, Zlúkyová / 
MŠK Borský Mikuláš    2 pretekári 
/ Hačundová, Nesnadný / 
Stavbár Nitra     1 pretekár 
/ Morvay / 
ŠOG Nitra     1 pretekárka 
/ Abbatantuono / 
 

 

Najlepšie umiestnenia našich pretekárov na vrcholných podujatiach sezóny 
MeS Podĕbrady     1. miesto Úradník / DUKBB, tréner R. Benčík / 
EP v chôdzi, Murci / ESP /   2. miesto Tóth / DUKBB, tréner Spišiak / 
MeS dorastencov, Borský Mikuláš  3. miesto Hačundová / MSKBM, tréner O. Malík / 
MS U17      32. miesto Hačundová / MSKBM, tréner O. Malík / 
ME U23, Tallin / EST /    14. miesto Hornáková / ZTSDU, tréner Pavelka / 
MEJ 17, Eskilstuna / SWE /   13. miesto Úradník / DUKBB, tréner R. Benčík / 
MS , Peking / CHN /    1. miesto Tóth / DUKBB, tréner  Spišiak / 
MeS žiakov     3. miesto M. Krestianko / DUKBB, tréner Babík / 
      3. miesto Burzalová / ZTSDU, tréner Medera / 
        
 

 
Úspešnosť klubov na MSR v chodeckých disciplínach v roku 2015. 

 
    Z  S  B  SPOLU 
DUKBB    14  4  10      28  
ZTSDU    4  7  -      11 
MSKBM   1  -  3        4 
BACUC    -  3  -        3 
AKSKL    -  1  -        1 
ATUKE    -  1  -        1 
ACSNR    -  1  -        1 
ZTSMT    -  -  1        1 

 
Sezóna MATEJA TÓTHA. Tak by sa dala nazvať chodecká sezóna 2015 a nie len v Slovenskom, ale 

i celosvetovom rozmere !!! Matej Tóth vyhral takmer všetko čo sa dalo. Majstrovstvá sveta,  IAAF Race 
Walking Challeng a aktuálne je prvý aj v prestížnom rebríčku All-Athletics.com. Matejovi sa v roku 2015 
opäť darilo od jarných pretekov až po posledné preteky sezóny. Fenomenálny bol v Dudinciach, v Murcii aj 
v Pekingu. Jeho výkon na MS pripomenul slávnu dobu, keď chodeckým tratiam na 50 km vládol Robert 
Korzeniowski. Podobne ako u Roberta aj u Mateja sú dosiahnuté výsledky  dôsledkom mimoriadne 
kvalitného tréningu  podporovaného snahou o dokonalosť, presnosť, dôslednosť až detailnosť vo všetkých 



stránkach športovej prípravy. Všetko je stmelené vysokou inteligenciou osobnosti. Opäť sme po rokoch 
svedkami čo všetko môže dosiahnuť športový chodec napriek tomu, že nejde o výnimočný  talent typu 
Jozefa Pribilinca, ktorý bol schopný zbierať medaily od prvých rokov svojej chodeckej kariéry. Matej napriek 
tomu, že v mládežníckych kategóriách nepatril medzi top svetovú špičku zbierajúcu medaily z vrcholných 
mládežníckych podujatí sa postupne krok po kroku vypracoval, nielenže medzi špičku, ale až na samý vrchol 
„ľadovca“ chodeckého sveta. Som pyšný, že máme medzi sebou opäť najlepšieho chodca planéty. Som 
pyšný, že najlepším chodcom sveta je opäť Slovák. Tohto ročná dominancia Mateja Tótha je obdivuhodná, 
inšpirujúca a dúfam, že pre mnohých našich chodcov a trénerov bude v ďalšej príprave príkladná a 
motivujúca. 

Okrem vynikajúcich výkonov Mateja Tótha sme sa dočkali aj ďalších potešiteľných výkonov. Medzi 
tie ktoré ma osobne najviac potešili patrili: Prekonanie slovenského rekordu v chôdzi žien na 20km, 
vynikajúci výkon mladého Úradníka a výrazné zlepšenie sa Tišťana na EP, dva hodnotné osobné rekordy 
Czakovej ktoré dosiahla na jar v chôdzi na 20 km a jej 8. miesto na SU. Ďalej progres reprezentantiek do 23 
rokov Hornákovej a Čubaňovej. Medzi  potešiteľné vystúpenia môžeme zaradiť aj dva jarné výkony a návrat 
Tichého do reprezentácie na základe splnených kritérií pre účasť na ME U23. Výborný výkon Morvaya 
v chôdzi na 20 km. Potešili aj zlepšenia sa ďalších pretekárov. Napríklad Hačundovej, ktorej sa ako jedinej 
podarilo nominovať na MS U17. Na jeseň ožil Matej Krestianko. V letnej časti zaostával za svojim 
potenciálom kvôli zdravotným komplikáciám, ale v septembri sa zlepšoval od pretekov k pretekom 
a naznačil, že v budúcnosti môže byť výborný.  Teší ma aj dobrá práca v chodeckej skupine v Dubnici nad 
Váhom pod vedením trénerov Pavelku a Mederu, kde po Hornákovej vyrastajú ďalší nádejní chodci. Najmä 
Burzalová a Kubiš. Rovnako ma teší aj dobrá práca trénera Babíka, ktorý bol tento rok, najmä zásluhou 
dobrej práce so žiakmi, najúspešnejším trénerom čo sa týka získaných medailí na MSR. 16 medailí 
z domácich šampionátov / 6 zlatých, 4 strieborné, 6 bronzových / hovorí za veľa.  Z pohľadu reprezentácie 
môžeme byť spokojní s našim vystúpením na MeS v Poděbradoch, kde sa nám síce nedarilo až tak 
výnimočne ako minulí rok, ale zásluhou víťazstva Úradníka a výkonov Tótha a Czakovej sme urobili dobré 
meno slovenskej chôdzi. Podobne tomu bolo aj na EP v Murcii, kde naše výsledky patrili k najúspešnejším 
v histórii slovenskej chôdze. Najmä Tóth, Úradník a Tišťan šli viac než dobre. Muži s juniormi v súťažiach 
družstiev obsadili pekné umiestnenia 6. respektíve 7. miesto. Na druhú stranu, už tu nás menej potešili 
výkony niektorých jednotlivcov.  

Popri úspešných výkonoch sme sa tohto roku dočkali aj neúspešných vystúpení. A bolo ich viac než 
dosť ! Za očakávaním a potenciálom nášho tímu sme zaostali nielen na mládežníckych vrcholných 
podujatiach, ale aj na MS. Predposledné miesto Hačundovej na MS U17, posledné miesto Čubaňovej na ME 
U23, zlé výkony Kučmína, Gálikovej a diskvalifikácia Tišťana na MS sú pre nás vztýčeným prstom do 
budúcna. Rok pred OH zaráža aj fakt, že za vynikajúcim Tóthom bolo naše najlepšie umiestnenie na MS až 
30. miesto !!! Nespokojnosť vyvolávajú aj nesplnené kritéria pre účasť na vrcholné podujatia viacerých 
kandidátov. No a na koniec, úplne nemôžeme byť spokojní ani s tými čo sa tam dostali. Ani Úradník, 
Morvay, Hornáková či Tichý neoslnili. V lepšom prípade niektorí nesklamali, ale ani jeden nedokázal na 
vrcholnom podujatí podobne ako ich seniorský kolegovia / okrem Tótha / naplno predať svoj potenciál !!! 
Z celkového pohľadu sezónu síce hodnotím za úspešnú, ALE nie som úplne spokojný s našim účinkovaním 
na vrcholných podujatiach. Bolo by chybou keby fenomenálne výkony Mateja Tótha prekryli naše rezervy. 
Som presvedčený, že sila nášho reprezentačného tímu môže byť ešte väčšia ako sa ukázala tento rok. 
Dúfam že moje, ale verím, že v mnohých prípadoch aj Vaše presvedčenie v budúcom roku potvrdíme 
lepšími výkonmi a umiestneniami ako v roku 2015 !!! 

Klady sezóny 2015 
 

- 1. miesto Tótha na MS v Pekingu  v chôdzi na 50 km. 
- Slovenský rekord a tretí najlepší čas histórie na svete Tótha v chôdzi na 50 km dosiahnutý  na 

MSR v Dudinciach. 
- 1. miesto Tótha v IAAF Race Walking Challeng. 
- 1. miesto Tótha v rebríčku All-Athletics.com 
- 2. miesto Tótha na EP v chôdzi na 20 km. 
- 4. miesto Úradníka na EP v chôdzi juniorov na 10 km v novom osobnom rekorde. 
- Slovenský rekord  Gálikovej v chôdzi žien na 20 km dosiahnutý na MSR v Dudinciach. 



- Osobný rekord Tišťana dosiahnutý na EP v chôdzi na 50 km. 
- Osobné rekordy Czakovej a Detka dosiahnuté na MeS v Podĕbradoch. 
- 8. miesto Czakovej na SU. 
- Zlepšenia sa ostatných pretekárov /  Hornáková, Čubaňová, Tichý, Černý,  Burzalová, Kubiš, 

Krestianko Matej a ďalší /. 
- Opäť výborné vystúpenie našej reprezentácie na MeS v Poděbradoch. 
- Účasť našich pretekárov na všetkých vrcholných atletických podujatiach sezóny vo všetkých 

kategóriách. 
- Dobre zorganizované chodecké podujatia v Dudinciach, Borskom Mikuláši, Hlohovci, na Bacúchu, v  

Nitre, v BB ŽCHL. 
- Oživenie práce s chodeckou mládežou v Martine. 
- Čoraz aktívnejšia práca s chodkyňami v Žiari nad Hronom. 
- Spopularizovanie slovenskej chôdze zásluhou mediálnych výstupov Mateja Tótha po MS. 
 
 
 

Zápory sezóny 2015 
 

- Neuspokojivé výsledky na MS / Gáliková, Kučmín, Majdán /. 
- Neuspokojivé výsledky na EP / Czaková, Gáliková, Hornáková , Kučmín, Majdán, Spevák, Morvay /. 
- Neuspokojivé výsledky na vrcholných mládežníckych podujatiach / Úradník, Morvay, Čubaňová, 

Tichý, Hačundová /. 
- Výkonnostný pokles Kučmína, Majdána, Piliarovej, L. Škantárovej, N. Abbatantuono. 
- Opätovné ukončenie chodeckej prípravy Speváka. 
- Úbytok pretekárov v mládežníckych kategóriách / Nikel, Orovčík, Murín, Abbatantuonovci a pod. / 
- Nedostatočný nárast počtu pretekárov  v tréningových skupinách. 
- Veľký počet vyradených pretekárov zo ZPM SAZ / Spevák, Strmeňová, Piliarová,  N. Abbatantuono, 

L. Kuklicová, B. Kuklicová, Detko, Nesnadný / 
- Nevhodný termín MSR mužov a žien v hale. Neskorý štart počas, organizačne nezvládnutých, 

halových M SsAZ v atletike. 
- Veľká absencia reprezentantov na medzinárodných chodeckých pretekoch Chôdza na Bacúchu – 

cena Jozefa Pribilinca. 
 
 

 
 

 
 
Výsledky vybraných reprezentantov Slovenska v atletickej chôdzi v roku 2015  

( hlavné ciele)  
 

Plán na rok 2015        Výsledky v roku 2015 
 

Meno   Výkon   Umiestnenie   Výkon 

 Umiestnenie 
Tóth  50 km  -  MS  50 km 3.   3:34:38  1. miesto 
  20 km  1:19:30  EP  20 km 6.  1:20:21  2. miesto 
 
Czaková 20 km 1:33:30  MS 30. miesto   1:32:23  30. miesto  
     EP 30. miesto     31. miesto 
 
Majdán  50 km 3:53:00  MS 50 km 20.   3:58:57  30. miesto 



  20 km 1:25:00  EP účasť  1:30:32  38. miesto 
 
Gáliková 20 km   1:31:30 MS 24. miesto  1:31:42  41. miesto 
     EP 24. miesto     DNF 

 
Kučmín  20 km 1:21:00  MS  20 km 20.    1:26:53  44. miesto 
  50 km  3:56:00  EP 20km 16.    28. miesto 
 
Tišťan  50 km   4:05:00  MS účasť  4:02:26  MS DQ 
  20 km   1:30:00  EP účasť    EP 14. miesto 
 
Úradník  10 km     41:40  MEJ 8. miesto  41:38  13. miesto 
     EP 12. miesto    4. miesto  
 
Hornáková 10 km       1:44:30 ME U23 20. miesto 1:41:35  14. miesto  
     EP  účasť    36. Miesto 
 
Tichý  20 km    1:28:00 ME U23 12. miesto 1:28:31  17. miesto 
 
Morvay  10 km     43:00  MEJ 12. miesto  43:31  19. miesto 
     EP 16. miesto    28. miesto 
 
Hačundová 5km          24:30  MS U17 účasť  24:51  32. miesto 
 
Černý  10 km     45:00  MEJ a EP účasť  44:16  MEJ DNS  

        EP 35. miesto 
 
Burzalová 3 km  14:50  MSR 1. miesto  15:13,66 MSR 1. Miesto 
            
 
 
Zelená – splnené 

Modrá – nesplnené 
 
 

       

Stručné slovné hodnotenia vybraných jednotlivcov osobnými trénermi 
 

Matej Tóth 
Absolútne vydarená sezóna s vyvrcholením na MS a ziskom titulu majstra sveta. Okrem toho v 

Dudinciach zašiel pretekár tretí najlepší výkon v histórii na 50km, získal striebornú medailu na Európskom 
pohári v Murcii, stal sa víťazom svetovej chodeckej Challenge a svetovou jednotkou. 

 
Mária Czaková 

Sezónu hodnotím ako úspešnú nakoľko si výrazne posunula osobný rekord na 20km a vo dvoch 
štartoch Lugano – Podebrady potvrdila veľký výkonnostný progres. Takisto úspešne absolvovala Svetovú 
Univerziádu kde obsadila doteraz svoje najlepšie umiestnenie 8.miesto. Pozitívne hodnotím aj vystúpenie 
na MS v Pekingu kde 30.miestom vyrovnala svoje doterajšie najlepšie umiestnenie na MS z roku 2011 
Deagu čo nebolo zlé, a nebyť zdravotných ťažkostí s chrbticou aj v týchto pretekoch tak reálne mohla 
pomýšľať na umiestnenie do 25.miesta. Za klady sezóny považujem aj schválenie plného pracovného 
úväzku nakoľko sa v tomto roku už kvalifikovala na OH 2016 a plne si zaslúži profesionálne podmienky. 

 
Dušan Majdán 



Pretekár absolvoval tiež nie úplne vydarenú sezónu najmä z hľadiska celoročného tréningového 
cyklu kde v hlavných fázach prípravy mal výpadky. Príprava bola narušená a aj výkony najmä v prvej časti 
sezóny boli týmto výrazne ovplyvnené. Pozitívom bol výkon na MS v Pekingu kde zašiel sezónne maximum a 
zároveň aj splnil limit na OH 2016, avšak očakávania umiestnenia a výkonov boli väčšie. 

 
Anton Kučmín 

Sezóna pretekárovi nevyšla absolútne takže hodnotenie nemôže byť kladné. Zdravotné výpadky 
počas prípravy na prvú časť sezóny, obmedzené možnosti trénovania - pretekania v prvej časti sezóny, 
neuspokojivé výsledky, málo štartov, nedokončené preteky to všetko veľmi negatívne vplývalo hlavne na 
psychiku pretekára. V záverečnej príprave pred MS sa konečne dostal k normálnemu tréningovému procesu 
a aj tréningové ukazovatele sa konečne približovali k normálu avšak ďalšie zdravotné komplikácie priamo v 
dejisku MS v Pekingu definitívne zmarili nádej na nejaký slušný výsledok.  Jesennú časť sezóny dokončil 
tromi štartami ktoré možno hodnotiť ako solídne. 

 
 

Michal Morvay 
Sezónu hodnotím ako vydarenú aj keď samozrejme mohlo to byť aj lepšie. Medzi pozitíva 

zaraďujem najmä výborný výkon na 20km keď ešte ako junior zašiel 1:30:00 čím splnil limit na ME23 a tento 
výkon považujem naozaj za mimoriadne kvalitný. Rovnako za pozitíva považujem aj stabilizáciu výkonov na 
10km pod 44min., a takisto aj výsledok na MEJ aj keď sa plánový cieľ 12.miesto splniť nepodarilo. Za 
negatívum považujem posledných 1.5km na MEJ kde pretekár išiel veľmi zle technicky. Takisto časté 
zdravotné problémy horných dýchacích ciest ktoré sa riešili na jeseň operáciou mandlí čo by malo do 
budúcna pomôcť. Navrhujem opäť zaradiť do TOP tímu mládežníkov v rámci koncepcie podpory SAZ, 
vzhľadom k tomu že splnil dopredu kritériá aj na 20km pre ME23 a je tam veľká perspektíva v kategórii U23 
a seniorov smerom k 50km. 
 
        Hodnotil : Matej Spišiak 

 
 
 
 
 
Mária Gáliková 

Pretekárka po vydarenej zimnej príprave vstúpila do sezóny najlepším výkonom v histórii. Na MSR 
v Dudinciach vytvorila nový slovenský rekord v chôdzi žien na 20 km. Pre vírusové ochorenie neštartovala 
na MeS v Poděbradoch. Následne v máji pre bolesti nohy vzdala na EP v chôdzi v Murcii. Tento zdravotný 
problém sa ťahal s menšími obmedzeniami počas celej prípravy. Pomocou cvičení a zásahov 
fyzioterapeutov sa minimalizoval. Prípravu na MS mala náročnú. Na záverečnom vysokohorskom sústredení 
dokázala absolvovať tréning vo vysokej intenzite aj objeme. V záverečných dvoch týždňoch jej výkonnosť 
výrazne stúpala na hor. Dostavila sa čoraz väčšia pohoda. Samotné vystúpenie na MS dopadlo zle. 
Pretekárke sa vôbec nedarilo. Od začiatku sa necítila v potrebnej pohode. Vonkajší prejav jej pohybu tiež 
svedčil o nepohode. Napriek veľkej snahe sa pretekárke nepodarilo držať potrebné tempo pre dosiahnutie 
uspokojivého výsledku. Po analýze TD aktuálneho a predchádzajúcich RTC sme dospeli k názoru, že zlé 
pocity, nepohoda, bezmocnosť, zlý pohybový prejav ktoré pretekárka zažívala na MS sú výsledkom 
hormonálnych zmien v posledných dňoch „ženského cyklu“. V závere sezóny sa prehĺbili bolesti zadného 
stehenného svalu. Vyšetrenia na CT ukázali, že môže ísť o bolesti spôsobené vysunutím platničky. 
V súčasnosti sa pretekárka podrobuje liečbe ozónovými injekciami. Zatiaľ v príprave využíva alternatívny 
program / plávanie, bicykel, beh, túry /.  

 
Martin Tišťan 

Martin svoju prípravu na sezónu 2015 začal dobre. V zime postupne pridával potrebné objemy 
s minimálnymi výpadkami. Počas sústredenia v JAR vo februári sme museli častejšie obmedzovať tréning 
kvôli bolestiam brušných svalov v spodnej časti trupu. Počas tohto sústredenia nemal pretekár potrebnú 
pohodu a istotu. Problémy sa preniesli až do Dudiniec kde pretekár nevedel podať optimálny výkon. Útok 



na nový osobný rekord a limit na MS / 4:06:00 / sa nevydaril. Po 35. km na pokyn trénera, aby preteky vzdal 
a šetril sily na ďalší pokus / EP v chôdzi /, zišiel z trate. Následne sa začal pripravovať na EP v chôdzi. 
V príprave udržal potrebný objem, zvýšil intenzitu. V tej sa oproti minulému roku výrazne zlepšil. Ďalší štart 
na 50 km bol úspešný. Na EP v chôdzi na 50 km skončil na 14. mieste v novom osobnom rekorde. Splnil limit 
IAAF pre účasť na MS 2015 a OH 2016. Záverečná príprava na MS prebiehala v norme, bez vážnejších 
zdravotných problémov. Výpadky v tréningu boli minimálne. Ťažšie dni sa striedali s pohodovejšími. 
Pretekár sa postupne dostával do potrebnej výkonnosti. Samotný štart na MS mu nevyšiel. Napriek 
dobrému začiatku a dobrým pocitom preteky nedokončil. Na 26. km bol diskvalifikovaný. Medzičas na 25. 
kilometri bol   2:02:50. Martinova najväčšia slabosť je práve technika, na ktorej musí pracovať ešte 
intenzívnejšie ako doteraz. Každodenné špeciálne cvičenia s fyzioterapeutmi, ale i individuálne je v jeho 
prípade maximálne nevyhnutné. Ide o mladého / 23 rokov /,  perspektívneho pretekára, ktorý v posledných 
dvoch rokoch dokázal dobre zužitkovať svoje nadanie a skúsenosti z prípravy „ päťdesiatkára“.  

 
Miroslav Úradník 

Pretekár po kvalitných výkonoch a víťazstvách na pretekoch v Dudinciach a  Poděbradoch bol 
úspešný aj v Murcii. Na EP v chôdzi úvodnú časť sezóny ukončil fantasticky. Dosiahol historicky najlepšie 
umiestnenie slovenského juniora na tomto podujatí. Štvrté miesto a výborný čas 41:38 dosiahol napriek 
príprave na maturitné skúšky. Na hlavný vrchol sezóny sa pripravoval v dobrých podmienkach bez väčších 
zdravotných problémov. Na MEJ šiel dobre pripravený z ambíciou splniť hlavný cieľ sezóny – umiestnenie 
do 8. miesta. Preteky  začal dobre, podľa stanovenej taktiky. V prvej polovici súťaže sa pohyboval od 
piateho do 8. miesta. Prvých 5 km absolvoval za 20:36 / atak na osobný rekord 41:38 /. Napriek vydarenej 
príprave a výbornému začiatku sa mu preteky nevydarili. V zlomovom okamihu pretekov sa pretekár 
nedokázal ideálne zmobilizovať tak, aby dokázal dostať zo seba všetok potenciál. Neúspech na MEJ síce 
veľmi mrzel, ale bol cennou skúsenosťou do budúcna. V ďalšom RTC prechádza Úradník do kategórie 
mužov. Pre jeho ďalší výkonnostný rast bude veľmi dôležité postupne sa plne adaptovať na väčšiu záťaž. 
Verím, že to dokáže.  
Lucia Čubaňová 

Lucia po výraznom zlepšení sa v roku 2014 pokračovala vzostupnej tendencii výkonnosti aj v roku 
2015. V príprave  v porovnaní s predošlým RTC zvýšila výrazne objem aj intenzitu. Fyzicky dobre zvládla 
prechod z juniorského tréningu na ženský - dvadsiatkársky.  Výsledkom dobrej prípravy bolo splnenie limitu 
na ME U23 na MSR v Dudinciach. Potvrdila, že jej zaradenie medzi kandidátov účasti na ME U23 bolo 
opodstatnené. V priebehu celej sezóny mala počas niektorých tréningoch, ale aj v istých fázach pretekov, 
problémy s technikov. Aj v jej prípade ide, čo sa týka zdroja problému, o dysbalanciu chrbtového svalstva. 
V príprave na ME U23 sa vo fyzickej príprave stále posúvala vpred, ale problémy s technikou pretrvávali. Na 
svojom veľkom vrcholnom podujatí nepodala optimálny výkon. Problémy s technikou sa naplno prejavili aj 
tu. Pretekárka po viacerých napomínaniach od rozhodcov všetko svoje úsilie zamerala na redukciu tempa 
a zdokonalenie techniky tak, aby došla do cieľa. Sama sa na podujatí presvedčila, aké nevyhnutné je 
dôrazne dlhodobo, každodenne pracovať na odstránení príčin nedostatkov svojej techniky chôdze. 
V jesennej časti sezóny pretekárka naznačila, že jej problémy v technike sa naozaj dajú odstrániť. Lucia je 
ambiciózna pretekárka, s potrebným sebavedomím, ktorá vie na sebe tvrdo pracovať. Dospieva aj 
mentálne. Verím, že tak ako napreduje v ostatných zložkách športovej prípravy, tak dokáže napredovať aj v 
odstraňovaní príčin chýb v jej technike. O dva roky bude mať 22 rokov, takže bude môcť štartovať na ME 
U23 aj v roku 2017. 

 
Dominik Černý 

Dominik do 10.03. absolvoval veľmi dobrú prípravu. V tréningu sa výrazne zlepšil. Bol predpoklad, 
že môže útočiť na limit na MEJ. 11.03. prvý krát avizoval bolesti holene. Bolesť pociťoval v dôsledku 
preťaženia, ktoré vznikalo zo zlého pohybu tela pri chodeckom kroku. Ten mal zlý kvôli dysbalancii 
chrbtového svalstva a následne zlej práce panvy. Odstránenie príčin bolestí bolo dlhodobou záležitosťou. 
Namiesto špeciálnej chodeckej prípravy mohol 3 mesiace využívať v príprave len alternatívny program. 
Vďaka špeciálnej skladbe tréningov a výraznému zvýšeniu počtu hodín cvičení s fyzioterapeutmi VŠC Dukla sa dokázal 
nominovať na EP, vyvarovať sa vážnejšiemu zraneniu a pripraviť sa tak, aby bol schopný absolvovať celé preteky. 
Napriek problémom v príprave pretekár absolvoval svoje prvé vážne vystúpenie na veľkých pretekoch so cťou. Šiel 
dobre takticky aj technicky. Za osobným rekordom zaostal iba 19 sekúnd. Počas letných prázdnin dobiehal zameškané. 



Do prípravy mohol konečne zakomponovať špeciálny chodecký tréning v potrebnom objeme a intenzite. Výsledkom 
jeho úsilia bol výborný výkon ktorý dosiahol na pretekoch v Katowiciach. Dosiahol lepší výkon ako bol limit EA na 
MEJ, splnil limit ZPM A SAZ. Za limitom SAZ na MEJ zaostal iba 16 sekúnd. Ide o veľmi zodpovedného pretekára 
s výbornou technikou. Do budúceho roka patri medzi kandidátov účasti na MSJ. 

      Hodnotil : Roman Benčík 

Peter Tichý 
Peter Tichý v tejto sezóne dosiahol osobný rekord na 20 km (okrem toho aj na 5 km a 50 km), čo 

pokladám za najväčšie pozitívum sezóny. Naopak, za najväčšie negatívum pokladám výkyvy v tréningovom 
nasadení a občas aj pretekovom nasadení.  Hlavný cieľ smeroval k ME do 23 rokov, kde sa kvalifikoval 
a výsledkovo síce nezaostal za tabuľkovým postavením, ale pravdou však je, že v jeho možnostiach bolo 
atakovať prvú dvanástku, čo sa nepodarilo. Najväčšiu príčinu vidím  v strate nasadenia a koncentrácie po 
strate kontaktu s vedúcou skupinou. Pozitívne hodnotím jeho nasadenie v posledných 3 kilometroch, kde 
predstihol viacerých súperov. Pozitívne hodnotím aj fakt, že preteky absolvoval bez problémov s technikou. 
V druhej časti sezóny absolvoval aj štart na 50 km, na ktorý sa v plnom nasadení pripravoval len cca 4-5 
týždňov. Ukázalo sa, že ambície (útok na limit OH) boli vyššie ako aktuálne možnosti. Prvých 40 km útočil na 
limit, v závere však prekonal vážnu krízu. Oceňujem (okrem osobného rekordu o 20 min), že preteky 
nevzdal, čo mu môže mentálne pomôcť v boji o olympijský limit.  V budúcej sezóne bude nutné odstrániť 
občasné výpadky koncentrácie a nasadenia v tréningu i pretekoch, ako aj minimalizovať zdravotné výpadky. 
Ak sa to podarí, mal by byť schopný pokoriť limit na OH 2016. 

      Hodnotil : Martin Pupiš 
Monika Hornáková 

Monika absolvovala túto sezónu premiérovo na 20km. Z jej výkonom som veľmi spokojný. Zlepšila si 
osobné rekordy na3km,5km,10kmaj na20km. Sezónu ukončila krásnym 14. miestom na ME - Estónsku. Bol 
som nesmierne rád že som sa mohol s Monikou rozlúčiť práve na veľkom podujatí za čo veľmi ďakujem. 
Teraz je na Vás aby Monika napredovala. Záver sezóny sme už len klusali a pre to tie výsledky už neboli také 
ako v sezóne. Chceli sme aby si po tých 20tkách odpočinula. Som veľmi rád že som Moniku trénoval je to 
veľmi talentovaná dievčina. Prajem Vám veľa šťastia v spolupráci  s ňou.  

      Hodnotil : Jozef Pavelka 
 
Ema Hačundová 

Ema sa výkonnostne posunula dopredu menej ako sme mali v pláne. Začiatok sezóny jej vyšiel 
a v Poděbradoch splnila nominačné kritérium pre účasť na MS -17. Potom ju začali bolieť intenzívnejšie 
kolená, čo narušilo jej prípravu. Pred MS -17absolvovala vydarenú 14 dňovú prípravu na Štrbskom Plese 
a na šampionát cestovala z cieľom zopakovať nominačný výkon. Samotný pretek jej nevyšiel, bola nervózna, 
až pre motivovaná. Jej silnou stránkou je dobrá technika a chuť víťaziť. Je v starostlivosti MUDr. 
Hajmassyho.  Ak bude zdravotne v poriadku , verím že budúci rok výkonnostný cieľ splní. Rezervy má vo 
využívaní regenerácie a zosúladenie štúdia so športovou prípravou.  
  
        Hodnotil : Ondrej Malík 
 
Hana Burzalová 

Po vcelku dobrej zimnej príprave, aj dobrej halovej sezóne začala Hanka aj sezónu vonku celkom 
slušným výkonom v Dudinciach. Následne prípravu od začiatku apríla na skoro dva mesiace výrazne 
obmedzil zápal okostnice holene ľavej nohy. To spôsobilo, že jej progres tohto roku nebol taký ako sme 
plánovali. Po už súvislejšej príprave v lete sa výkonnostne vrátila na jeseň na predchádzajúcu úroveň. Čoho 
výsledkom bolo pekné 3.miesto na MeS žiakov v Břeclavi. Do ďalšej sezóny sú veľkou výzvou ME 17 v Tbilisi, 
ktoré by mali byť pri poctivom prístupe k tréningu a vyhýbaniu sa zdravotných problémom pre Hanku 
reálnym cieľom. 

 
Ľubomír Kubiš 

Ľubomír má za sebou dobrú sezónu, výborne mu vyšla hlavne jarná časť. Zlepšil si osobné rekordy 
na všetkých tratiach. V priebehu sezóny mal drobné výpadky spôsobené bolesťami oboch kolien, ktoré boli 
zapríčinené pravdepodobne tým, že počas necelého roka dosť výrazne podrástol. Je to veľmi perspektívny 



pretekár, ešte aj na budúci rok stále v žiackej kategórii. V tréningovom procese je veľmi snaživý, čo je jeho 
veľké pozitívum. Verím, že v ďalších rokoch bude výrazne výkonnostne napredovať. 

 
        Hodnotil :  Zdeno Medera 
 
Matej Krestianko 

Pretekárovi nevyšiel začiatok sezóny pre dlhodobom liečení choroby. Po doliečený a postupnej 
prípravy sa pretekárovi začalo dariť v ŽCHL. Cieľ na druhú polovicu sezóny bol jasný, zabojovať o medailu na 
M-SR dorastencov a následne na M-SR žiakov získať miestenku na MeS do Čiech. Medzi dorastencami 
skončil na výbornom 4.mieste a u žiakov si vybojoval majstrovský titul. Týždeň po titule ho čakala premiéra 
v reprezentácií, kde sa súperov nezľakol a na MeS v Břeclave vybojoval bronzovú medailu. Aj napriek 
problémom na začiatku sezóny, hodnotím sezónu pozitívne, kde ukázal, že s neho môže vyrásť kvalitný 
pretekár pre reprezentáciu. 
 
        Hodnotil : Zdenko Babík 
 
Vypracoval : Roman Benčík – reprezentačný tréner chôdze 
BB 17.10.2015 doplnené 18.10., 20.10. 

 


