
Vyhodnotenie MSR 50km, Dudince 25.3.2016 
 
 
Majstrovstvá SR na 50km sa konali tradične v rámci Dudinskej 50tky za účasti kvalitnej 

svetovej špičky čo potvrdili aj vynikajúce výkony. Z našej špičky chýbali Matej Tóth a pre 

zranenie aj Anton Kučmín, ktorý sa na štart pripravoval. Preteky absolvoval Dušan Majdán aj 

keď ten mal v príprave tiež zdravotné problémy a nebolo isté či bude schopný prejsť celú trať, 

nakoniec si celkom s prehľadom prišiel po titul majstra SR čo sa cení. Druhý v cieli bol 

skúsený matador Peter Tichý a tretí štartujúci Martin Tišťan bol diskvalifikovaný. Treba však 

dodať že Martin už v čase štartu netrénoval a pretekov sa zúčastnil najmä kvôli tomu aby 

mohli byť majstrovstvá SR vôbec vyhodnocované. Dušan Majdán má splnené kritéria pre 

účasť na MS v Londýne už z minulého roka takže v jeho prípade je pozitívne že preteky 

dokončil aj po známych problémoch, mrzí ma však ukončenie kariéry u Martina Tišťana 

pretože nám vypadol tretí 50tkár. Vzhľadom k jeho veku je to určite škoda.  

Problém nastupujúcej generácie je téma číslo 1 a budeme sa ňou musieť zaoberať aj keď 

riešenie nie je otázkou jedného ani dvoch rokov ale možno jedného až dvoch olympijských 

cyklov. Vypadli nám pretekári vo vekovom rozmedzí 23-30 rokov, ktorí keď nie sú v podpore 

zväzu či stredísk a teda nemajú adekvátne sociálne zabezpečenie, nemajú šancu ani motiváciu 

ďalej trénovať čo sa samozrejme dá pochopiť najmä ak ide o takú náročnú disciplínu akou je 

chôdza, špeciálne na 50km. 

Bohužiaľ ani v kategóriách kde máme momentálne nádejných chodcov 19-22r to zatiaľ 

nevidím ružovo čo s týka špecializácie na 50km. Túto generáciu čakajú v tomto roku ME22 

a na tie sa prioritne musia sústrediť, pretože aj od výsledkov na tomto podujatí sa bude 

rozhodovať o ich ďalšom pokračovaní či nepokračovaní v systéme podpory a teda aj 

perspektíve ako ďalej. 

Veľkým problémom bolo množstvo zranení a výpadkov našich seniorov v záverečnej 

príprave a tým spôsobená teda aj slabšia účasť v Dudinciach, naopak v najnižších kategóriách 

sme mali početné zastúpenie. 

Z ostatných výsledkov bolo pozitívne že sa podarilo v kategórii žien na 20km dostať Márii 

Czakovej na tretie miesto a aj keď unavená po minulotýždňovom Lugane podala pekný výkon 

podporený dobrou technikou. V pretekoch mužov na 20km podal dobrý výkon a zároveň 

obsadil hodnotné druhé miesto Milan Rízek. 

 

Veľkým pozitívom boli splnené kritériá na vrcholné podujatia a to: 

 

Milan Rízek 20km ( EP Poděbrady ) 

Dominik Černý 20km ( ME23 Bydgoszcz ) 

Ľubomír Kubiš 10km ( MS17 Nairobi, EP ) 

Ema Hačundová 10km ( EP Poděbrady ) 

Klaudia Žárska 10km ( EP Poděbrady ) 

 

Rovnako sme zaznamenali niekoľko hodnotných výkonov a osobných rekordov kde 

spomeniem nádejné mená ako: Patrik Nemčok, Hugo Zelenák, Karin Devaldová, Anežka 

Krestianková, Tomáš Horný, Richard Pastorek, Ivana Dudová, Paulína Avenová, Barbora 

Brnáková, Daniela Ščepková, Aneta Mikolajová, Šimon Bátovský, Lukáš Rosenbaum, Šimon 

Uhrík, Kristína Zámečníková, Simona Stachová, Bibiána Jančová a ďalší... 
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