
Vyhodnotenie sezóny 2014 – chodecká sekcia 

V roku 2014 sa naši chodci zúčastnili  na šiestich reprezentačných akciách / MeS Poděbrady, 

SP v chôdzi,  MeS juniorov BM, MSJ, ME, MeS žiakov / . Slovensko reprezentovalo spolu 19 

pretekárov  zo šiestich klubov. 

Podiel klubov na počte reprezentantov 

VŠC Dukla     10 pretekárov 
/ Tóth, Kučmín, Majdán, Czaková, Gáliková, Spevák, Tišťan, Strmeňová, Úradník, Detko / 
 
ZTS Dubnica     4 pretekári 
/ Hornáková, Linkeš, Burzalová, Kubiš  / 
 
AK Bacúch     2 pretekárky  
/ Čubaňová, D. Škantárová / 
 
Stavbár Nitra     1 pretekár 
/ Morvay / 
 
ŠOG Nitra     1 pretekárka 
/ Abbatantuono / 
 
MŠK Borský Mikuláš    1 pretekárka 
/ Hačundová / 
 

 

Najlepšie umiestnenia našich pretekárov na vrcholných podujatiach sezóny 

 
MeS Podĕbrady    1. miesto Tóth / DUKBB, tréner Spišiak / 
      1. miesto Úradník / DUKBB, tréner R. Benčík / 
 
SP v chôdzi, Taicang /CHN/   16. miesto Úradník / DUKBB, tréner R. Benčík / 
 
MeS juniorov, Borský Mikuláš   1. miesto Úradník / DUKBB, tréner R. Benčík / 
 
MSJ 17, Eugene / USA /    16. miesto Úradník / DUKBB, tréner R. Benčík / 
 
ME , Zürich / SUI /    2. miesto Tóth / DUKBB, tréner  Spišiak / 
 
MeS žiakov     2. miesto Hačundová / MSKBM, tréner O. Malík / 
        
 
 
  
 

 
 



V tomto roku sa našej chodeckej reprezentácii opäť darilo! Na MeS v chôdzi v Poděbradoch  
sme dosiahli historicky najlepšie výsledky. Potešilo nás množstvo osobných rekordov, splnených 
limitov na vrcholné podujatia a výborné umiestnenia jednotlivcov aj družstiev.  

Na SP v chôdzi sme síce neoslnili, ale ani nesklamali. Plnú spokojnosť s dosiahnutými výkonmi 
na SP sme mohli vysloviť  u Úradníka, Speváka a Czakovej. Dobre šli aj Kučmín a Majdán. Podujatie sa 
podľa našich predstáv nevydarilo Tóthovi, Morvayovi a Hornákovej.  

Úspešní sme boli na MeS juniorov v Borskom Mikuláši. Úradník vyhral súťaž juniorov. Naše 
družstvá skončili na druhých miestach. Osobné rekordy si vytvorili Linkeš, Čubaňová, D. Škantárová. 
Za očakávaním zaostal najmä Morvay. 

V Eugene na MSJ sa darilo opäť Úradníkovi. Po 16. mieste na SP potvrdil svoje umiestnenie aj 
na MSJ. Kvôli zdravotným problémom neuspeli Hornáková a Morvay. 

Čerešničkou na torte sezóny 2014 bolo naše vystúpenie na ME. Druhé miesto a slovenský 
rekord Tótha v chôdzi na 50 km, slovenský rekord Gálikovej v chôdzi žien na 20 km, osobné rekordy 
Majdána, Tišťana na 50 km trati nás veľmi, veľmi potešili !!! Nedarilo sa Kučmínovi, Spevákovi a ani 
Czakovej. 

Poslednou reprezentačnou akciou bolo MeS žiakov, kde sme museli najprv bojovať 
o nomináciu nášho trénera vo výprave. Nakoniec naše disciplíny skončili na druhom mieste v počte 
nazbieraných bodov pre družstvo Slovenska. Potešili najmä výkony Hačundovej, ktorá skončila druhá 
a Kubiša, ktorý si vytvoril nový osobný rekord. 

 V rámci seriálu IRWT sa darilo najmä Gálikovej ktorá skončila v celkovom poradí na 3. mieste. 
Do TOP šesť sa dostali aj Kučmín, Rízek a Spevák. 

Sezónu 2014 z pohľadu chodeckej sekcie SAZ hodnotím ako veľmi dobrú. Naši 
pretekári opäť patrili medzi najlepších reprezentantov SAZ. Napriek malej základni stále dokážeme 
držať krok so svetom. Za úspechmi našich pretekárov stojí tím kvalitných chodeckých trénerov ktorí 
ich vedú.  Ďakujem všetkým za ich dobre odvedenú robotu! Zároveň ďakujem aj všetkým pretekárom 
za výsledky ktoré nás v roku 2014 potešili. 

Popri úspechoch sme sa dočkali aj neúspechov. Nezvládnuté štarty na vrcholných súťažiach. 
Slabé výkony. Zlý zdravotný stav pred, alebo počas vrcholných podujatí. Diskvalifikácia. Verím, že 
každý pretekár spolu so svojim trénerom si dobre zanalyzujú príčiny nevydarených vystúpení 
a dokážu spoločnými silami v budúcnosti eliminovať na minimum dôvody svojich horších výkonov. 
 
 
 

Úspešnosť klubov na MSR v chodeckých disciplínach v roku 2014. 
 
    Z  S  B  SPOLU 
DUKBB    9  8  7      24  
MSKBM   5  1         6 
ZTSDU    2  2  4        8 
SOGNR    -  2   1        3 
BACUC    -  1  2        3 
AKSKL    -  1  -        1 
SLAZI    -  -  1        1 

 
 
 
 
 
 



Klady sezóny 2014 
 

- 2. miesto Tótha na ME v Zürichu v chôdzi na 50 km. 
- Slovenský rekord Tótha v chôdzi na 50 km dosiahnutý  na ME. 
- Slovenský rekord  Gálikovej v chôdzi žien na 20 km dosiahnutý na ME. 
- Niekoľko týždňové 1. miesto Tótha v rebríčku All-Athletics.com 
- 4. miesto Tótha v IAAF Race Walking Challeng. 
- 16. miesta Úradníka na SP v chôdzi a MSJ v atletike. 
- Osobný rekord  Majdána dosiahnutý na ME v chôdzi na 50km.  
- Osobný rekord Tišťana dosiahnutý na ME v chôdzi na 50 km. 
- Osobný rekord Czakovej dosiahnutý na SP v chôdzi   na 20 km. 
- Osobný rekord Speváka dosiahnutý na SP v chôdzi na 20 km. 
- Osobné rekordy dosiahnuté na MeS / Kučmín, Majdán, Úradník, Morvay, Čubaňová, D. 

Škantárová, Linkeš, Kubiš / 
- Zlepšenia sa ostatných pretekárov /  Hornáková, Černý, Detko, Nesnadný, Nikel, B. Kuklicová, 

Burzalová, L. Kuklicová, L. Škantárová, a ďalší /. 
- Výborné vystúpenie našej reprezentácie na MeS v Poděbradoch. 
- Úspešná jar Tótha / Lugáno, Dudince, Podĕbrady /. 
- OR Tótha na 20 km, prvý raz pod hranicou svetovej extratriedy - 1:20:00 / 1:19:48 /. 
- 3. miesto v IRWT Gáliková. 
- Účasť našich pretekárov na všetkých vrcholných atletických podujatiach sezóny vo všetkých 

kategóriách. 
- Návrat Dubnice nad Váhom medzi organizátorov chodeckých pretekov. 
- Dobre zorganizované chodecké podujatia v Borskom Mikuláši, Hlohovci, na Bacúchu, Nitre, v 

BB ŽCHL. 
 
 
 

Zápory sezóny 2013 
 

- Neuspokojivé výsledky na ME / Kučmín, Spevák, Czaková /. 
- Neuspokojivý výsledok Tótha na SP. 
- Neuspokojivé výsledky na MSJ / Hornáková, Morvay/. 
- Neuspokojivý výsledok Abbatantuono na  EYOT. 
- Diskvalifikácia Linkeša na MeS. 
- Dlhodobé zdravotné problémy / Abbatantuono, Strmeňová, R. Piliarová, Černý / 
- Nedostatočný nárast počtu pretekárov  v tréningových skupinách. 
- Nevyhovujúci termín MSR v chôdzi na 20km / 05.10. /, veľká absencia reprezentantov na 

podujatí / Tóth, Kučmín, Majdán, Strmeňová /. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Výsledky vybraných reprezentantov Slovenska v atletickej chôdzi v roku 2014  
( hlavné ciele)  

 
Plán na rok 2014        Výsledky v roku 2014 

 
Meno   Výkon   Umiestnenie   Výkon  Umiestnenie 

Tóth  50 km  3:39:30  ME  50 km 6.   3:36:21  2. miesto 
  20 km  1:20:00  SP  20 km 12. druž. 1:19:48  12. miesto 
 
Gáliková 20 km   1:35:00 ME 24. Miesto  1:32:03  17. miesto 
     SP družstvo do 16.    DNS 
 
Majdán  50 km 3:56:00  ME 50 km 16.   3:53:26  19. miesto 
  20 km 1:25:00  SP  20 km 12. druž. 1:25:25  12. miesto 

 
Kučmín  20 km 1:22:00  ME  20 km 16.    1:21:59  20. miesto 
     SP  20 km 12. druž.   12. miesto 
 
Czaková 20 km 1:35:00  ME 25. miesto   1:34:14  25. miesto  
     SP družstvo do 16.    DNS 
 
Tišťan  50 km   4:16:00  MSR 3.   4:06:11  24. miesto  ME 
 
Spevák  20 km   1:30:00  neplánované  1:26:15  28. miesto ME 
 
Úradník  10 km      42:40  MSJ 20. miesto  42:01  16. miesto 
     SP 24. miesto    16. miesto  
 
Hornáková 10 km        48:55 MSJ 24. miesto  49:17  28. miesto  
     SP  účasť    34. miesto 
 
Morvay  10 km      44:20  MSJ účasť  43:42  30. miesto 
     SP účasť    27. miesto 
 
Strmeňová 20 km  1:38:00  SP družstvo do 16.  1:45:04  DNS 
 
Abbatantuono   5 km      24:00  EYOT  10. Miesto 25:21  14. miesto 
     10 km 51:00 
 
Hačundová 3 km         14:30  2x1. MSR  14:47  4 x 1. MSR  

5km          25:30     25:50 
  

 

Zelená – splnené 
Modrá – nesplnené 

 
 



      Stručné slovné hodnotenia vybraných jednotlivcov osobnými trénermi 

Matej Tóth 
Matej dosiahol v tejto sezóne svoj životný úspech ziskom striebornej medaile na ME v Zürichu 

kde zároveň prekonal národný rekord v novom osobnom maxime prvý krát dosiahnutom na 
vrcholnom podujatí (3:36:21). Okrem tohto fantastického úspechu si takisto posunul osobný rekord 
na 20km, keď sa prvý krát v kariére dostal pod 1:20:00 a to v Dudinciach (1:19:48). Takisto jeho ďalšie 
kvalitné výkony na 20km určite potešili a boli motiváciou počas celej sezóny veď 1:20:42 ako prvý 
štart z hrubej vysokohorskej prípravy či 1:20:00 ako tretia 20tka v rade za sebou sú nálepkou 
najvyššej svetovej úrovne. Za výrazný úspech a výbornú reklamu pre atletiku - chôdzu považujem to 
že sa Matej stal prvý krát v kariére na niekoľko týždňov svetovou jednotkou v rebríčku najlepších 
chodcov na svete podľa renomovaného portálu All-Athletics.com Za malé negatíva považujem nie 
celkom vydarený SP v Taicangu, ktorý sme však nebrali ako vrchol sezóny takže s tým rizikom sme aj 
štartovali navyše s drobným zranením stehenného svalu a takisto zranenie zadného stehenného 
svalu a zákolenia v závere sezóny. 
 
Dušan Majdán 

Dušan dosiahol svoj osobný rekord na ME v Zürichu, kde sa dokázal zlepšiť oproti minulému 
roku o úctyhodných 4:30min na 3:53:26 a obsadil 19.miesto v najrýchlejšej 50tke histórie ME. Je to 
jeho ďalší osobný rekord po minuloročných MS v Moskve čo je veľké pozitívum. Jeho výkonnostný 
rast napreduje čo potvrdil aj zlepšením na 20km trati kde sa takisto posunul o 30 sekúnd. na 1:25:25 
v Poděbradoch. Napriek nie celkom vydarenej zimnej príprave kedy mal pretekár zdravotné problémy 
a ťažšie sa rozbiehal práve v druhej polovici sezóny ukázal že sa vie kvalitne a zodpovedne pripraviť 
na veľké podujatia a stáva sa z neho spoľahlivý pretekár. Pokiaľ bude zdravý a bude pokračovať 
v nastúpenom trende, má predpoklady sa ďalej zlepšovať a v dohľadnej dobe pokoriť hranicu 
3:50min. 
 
Anton Kučmín 

Antonovi nevyšla sezóna podľa predstáv nakoľko celoročná snaha smerovala k tomu aby 
uspel na ME v Zürichu, čo sa však bohužiaľ nepodarilo naplniť. Na kvalitné umiestnenie stačil výkon 
ktorý bol určite v jeho možnostiach avšak musel by byť v pohode, potom mohol reálne uvažovať 
o umiestnení medzi 8 - 12. miestom. Zlé pocity s ktorými bojoval už veľmi skoro, okolo 8km, ho 
nakoniec odsunuli až na konečné 19. miesto. V príprave sa nevyhol zdravotným problémom 
a výpadkom ktoré narušovali celistvosť - kontinuitu a tým pádom neabsolvoval 100% prípravu ani 
v zime ani pred vrcholom sezóny. Napriek všetkým negatívam sa mu po 2 rokoch podarilo zlepšiť si 
osobný rekord na 1:21:59 a na Svetovom pohári v Taicangu ho druhý krát atakoval skoro 
v identickom výkone 1:22:12 kedy až v úplnom závere ho zradil žalúdok a rekord mu ušiel o pár 
sekúnd. Perspektíva zlepšovania sa na 20km je stále veľká pretože jeho osobné rekordy na 3,5,10km 
sú na vysokej úrovni avšak musí konečne absolvovať plnohodnotnú prípravu v zime a takisto pred 
vrcholom. V najbližšej sezóne pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí chceme zamerať prípravu smerom k 
50km trati čo by mu malo zároveň  pomôcť aj v zlepšovaní na 20km s výhľadom na MS a OH. 
 
Mária Czaková 

Mária začala sezónu veľmi dobre, po vydarenom vysokohorskom sústredení v Juhoafrickej 
republike si dva krát zlepšila osobný rekord na 3000 m v hale na 12:44 a 12:43, avšak v závere 
ďalšieho sústredenia v Melagu sa pri stúpajúcej výbornej forme zranila a začali dlhotrvajúce 
zdravotné problémy ktoré dosť výrazne ovplyvnili priebeh celej sezóny. Hlavnú sezónu začala 
prakticky nepripravená štartom v Poděbradoch kde zašla solídnych 1:35:53 čo vzhľadom k jej 
osobnému maximu a nulovému tréningu bol veľmi dobrý výkon. Príprava na SP bola takisto výrazne 
obmedzená s minimálnym špeciálnym tréningom na 20km takže jej osobný rekord 1:34:13 bol 
príjemným prekvapením a povzbudením. Všetko toto nám ukázalo že napriek dlhému výpadku mala 
veľmi dobre zvládnutú zimnú prípravu a mala to našliapnuté na kvalitné výkony dovolím si tvrdiť 



výrazne pod 1:34. Majstrovstvá Európy v Zürichu jej absolútne nevyšli a týmto pretekom sme trochu 
smutne zakončili sezónu ktorú aj napriek všetkým negatívam nepovažujem za vyslovene zlú. 
V tréningových ukazovateľoch sa v zimnej príprave výrazne posunula a takisto pár výkonov stálo za 
pozornosť, minimálne obidva halové štarty s výbornými trojkami a takisto osobný rekord na 20km na 
SP v Taicangu. Negatívom sezóny bolo vážnejšie zranenie nohy a znížený polovičný pracovný úväzok. 
 
Michal Morvay 

Michal absolvoval nie celkom vydarenú sezónu nakoľko ani na jednom z vrcholných podujatí 
sa mu nepodarilo priblížiť k osobnému maximu, napriek tomu že oproti minulej sezóne sa posunul na 
10km o 1:14 sekúnd čo považujem za pozitívne. Objektívne však treba povedať že na MSJ v Eugene 
bol pripravený dobre, bohužiaľ zdravotné ťažkosti 2 dni pred štartom ho obrali o kvalitnejší výkon aj 
celkové umiestnenie čo je škoda. Sezónu nehodnotím moc pozitívne pretože mal rezervy vo 
viacerých oblastiach na ktorých musí tvrdo popracovať ale stále je to ešte len 1. rok junior takže 
netreba robiť predčasné závery, stále patrí medzi našich najnádejnejších a najperspektívnejších 
mladých chodcov len možno potrebuje viac času na to aby ešte dozrel psychicky aj po športovej 
stránke. Je to pracovitý typ, ktorý má výborné funkčné aj technické predpoklady na čom sa dá stavať. 
Treba ešte dodať jednu podstatnú vec a to že trénoval väčšiu časť sezóny sám bez trénera na diaľku 
čo mu určite v jeho veku na pohode nepridalo. 

 
       Hodnotil: Matej Spišiak 

 
Mária Gáliková 
  Pretekárka má za sebou najlepšiu sezónu kariéry. Počas sezóny si dokázala vytvoriť päť 
osobných rekordov na tratiach od 3 do 20 km. Najcennejší výkon je Slovenský rekord v chôdzi žien na 
20 km ktorý dosiahla na vrcholnom podujatí sezóny. Dôvodom jej výrazného výkonnostného 
vzostupu je kvalitná príprava počas celej sezóny vo všetkých jej zložkách, mentálna vyzretosť, 
profesionálny prístup k tréningu a veľké skúsenosti získané dlhoročnou prípravou. Mária svojimi 
zlepšujúcimi sa výkonmi potvrdila, že napriek svojmu veku je perspektívna na ďalšie obdobie. S jej 
výkonmi v roku 2014 som veľmi spokojný! Na základe výsledkov v roku 2014 bola Gáliková 
navrhnutá RT ŠO atletika vo VŠC Dukla na miesto inštruktora športu na plný úväzok. 
 
Martin Tišťan 

Výkonnostný vzostup Tišťana v sezóne 2014 bol prekvapujúci. Na MSR v chôdzi na 50 km v 
Dudinciach splnil limit EA na ME, keď si vytvoril nový osobný rekord o viac ako 22 minút. V Zürichu vo 
svojom prvom štarte na vrcholnom atletickom podujatí sa opäť zlepšil! Dosiahnuť dva osobné 
rekordy na tejto trati v jednom roku je neobvyklé. Martin dokázal čo sa o ňom tvrdilo v minulosti, že 
má dobré predpoklady, aby bol na 50 kilometrovej trati úspešný. Zatiaľ má rezervy v rozvoji 
špeciálneho tempa na 20 km, ktorému sa v budúcnosti musí venovať. Stále musí pracovať na 
zdokonaľovaní a upevňovaní si správnej techniky chôdze. S jeho výsledkami v sezóne 2015 som veľmi 
spokojný! Považujem ho za najväčšie prekvapenie roka 2015. Na základe jeho výsledkov bol 
navrhnutý RT ŠO atletika vo VŠC Dukla na miesto inštruktora športu na polovičný úväzok. 

 
Patrik Spevák 

Pretekár sa do športovej prípravy vrátil po jednosezónnej odmlke. Do tréningu vstupoval 
s cieľom čo najlepšie sa adaptovať v príprave na 20 km. Zimnú prípravu mal vydarenú. Vďaka 
podpore SAZ, SOV a sponzora BCF absolvoval niekoľko sústredení a mal aspoň minimálne finančné 
zabezpečenie pre život. Počas roka mal kolísavú výkonnosť. Dočkali sme sa od Paťa milých 
prekvapení, ale i sklamaní. Výborne šiel SP v chôdzi, kde vytvorením si osobného rekordu splnil limit 
na ME. Kvalitné výkony podal aj na kratších tratiach 3 000 m v Dubnici nad Váhom / 11:35 /, či v Nitre 
na 5km / 19:59 /. Vyhral MSR v chôdzi na 20km. Vzdal v Dudinciach, posledný došiel na ME. Spevák 
ešte len zbiera skúsenosti na 20 km trati. Zatiaľ mu viac svedčí poloha v ktorej nie je favorit, situácie 
keď sa od neho veľa nečaká. Problém ma so spracovaním tlaku z očakávania výborného výkonu, ktorý 



si často navodí sám. Musí dozrieť mentálne, osobnostne aj profesionálne. Napriek nedostatkom 
v príprave a pretekoch som s jeho výsledkami sezóny spokojný. Potvrdil, že v ďalšom období môže 
výkonnostne rásť a stať sa oporou slovenskej chôdze. Na základe jeho výsledkov bol navrhnutý RT ŠO 
atletika vo VŠC Dukla na miesto inštruktora športu na polovičný úväzok.  
 
Miroslav Úradník 

Miroslav Úradník splnil hlavné úlohy sezóny. Svojimi umiestneniami na SP v chôdzi a MSJ 
potvrdil postavenie vo svetovej špičke juniorov. Počas celej sezóny dosahoval dobré výkony bez 
výpadkov. Dobre nás reprezentoval nielen na SP a MSJ, ale aj na MeS v Poděbradoch, kde svoju súťaž 
vyhral. Ide o mimoriadne pretekársky typ z veľkou dávkou súťaživosti. Ďalšou jeho silnou stránkou je 
jeho dobrá technika. Veľké rezervy má zatiaľ v objemovej príprave. V ankete Chodec roka obhájil prvé 
miesto v kategórii mládež. Pretekár na budúci rok ešte stále súťaží v kategórii juniorov. S jeho 
výsledkami v tejto sezóne som veľmi spokojný! 

 
Katarína Strmeňová 

Katarína sa, podobne ako v minulom roku, často borila so zdravotnými problémami. Časté 
virózy, alergické reakcie, migrény jej nedovolili súvisle sa pripravovať viac ako tri týždne v jednom 
kuse. V niektorých disciplínach dosiahla lepšie výsledky ako v roku 2013 čím naznačila, že stále môže 
pomýšľať na zlepšovanie sa v prípade, že bude schopná zlepšiť svoj zdravotný stav a súvislejšie 
trénovať. V chôdzi na 20 km dosiahla lepší čas ako je limit EA na ME 23. Katarína je kandidátkou 
účasti na EP v chôdzi 2015 a ME 23 2015. V súčasnosti už pracuje. Trénuje jednofázovo popri 
zamestnaní. Vzhľadom na to, že ide o kandidátku účasti na EP a ME 23 navrhujem Strmeňovú 
ponechať v ZPM SAZ a medzi  z.š. VŠC Dukla BB. 

 
       Hodnotil: Roman Benčík 

 
Nikoleta Abbatantuono 

So sezónou 2014 nie som spokojný. Nikoleta nesplnila požadované tréningové plány čo sa 
odzrkadlilo aj na jej výkonnosti. Prakticky zašla len jeden dobrý výkon v Poděbradoch s ktorým sa 
nominovala na EYOT do Baku. Sťažovala sa často na únavu čo zrejme  bolo spôsobené aj tým, že pred 
rokom prekonala mononukleózu. Podľa slov doktorky táto zanechala v jej organizme stále nežiaduce 
stopy čo sa prejavovalo v spomínanej únave a horších výsledkoch krvných testov. Cieľom ostáva - 
úplne sa doliečiť. 

 
       Hodnotil: Peter Mečiar 

 
Ema Hačundová 

Pretekárka výkonnostne rastie, zaznamenala menší vzostup ako bolo v pláne na rok 2014, 
ustálila však svoju výkonnosť a v dôležitých pretekoch dokázala podať maximálny výkon. Jej silnou 
stránkou je dobrá technika chôdze, bojovnosť a chuť víťaziť.  V 11. a 12. TC musela obmedziť prípravu 
kvôli bolesti kolien. Rezervy má v objemovej príprave, využívanie regenerácie. Od septembra je 
študentka  gymnázia v Senici, musí zosúladiť štúdium so športovou prípravou. Výkony roku 2014 
neboli pre mňa sklamaním.  

 
       Hodnotil : Ondrej Malík 

 
 
 
 
 
 
 



Monika Hornáková 
  Monika sa od začiatku sezóny potýkala so zraneniami, ale na vrchole sezóny na MS Juniorov 
v USA podala svoj druhý najlepší výkon na 10 km, aj napriek tomu, že aj v USA mala veľké zdravotné 
problémy. Na MS žien na 20 km dokázala, že je veľmi perspektívna pretekárka. V roku 2015 sa stane 
členkou Dukly Banská Bystrica a dúfam, že podmienky, ktoré bude mať v Dukle BB sa pretavia do jej 
výsledkov. 
 
        Hodnotil : Jozef Pavelka 
 
Radoslava Piliarová 

Výkonnosť Radky, vážne narušili dlhodobé zdravotné problémy. Po výbornej zimnej príprave 
začali problémy vo februári 2014 (zápal úponu v bedre), ktorý sa liečil 2 mesiace a následne v máji 
2014 (zápal žíl). Radka začala s pravidelným tréningom až v júli 2014 a po dvoch mesiacoch začala už 
aj pretekať. Po väčšom výpadku sa jej dokázalo dosiahnuť kvalitné výkony a vybojovať si aj bronzovú 
medailu na domácom šampionáte na Bacúchu v kategórií junioriek. Na M-SR dospelých si prvý krát 
vyskúšala aj 20 000 m trať a zdolala ju tesne pod 2hodiny. V rámci M-SR dospelých si odniesla aj 
majstrovský titul v družstvách - 1. miesto VŠC Dukla Banská Bystrica  (Gáliková, Czaková, Piliarová). V 
nasledujúcej sezóne máme cieľ dostať sa na MEJ poprípade na EP. Samozrejme chceme sa vyvarovať 
zdravotným výpadkom a zodpovedne sa pripraviť na plnene limitov. 

 
       Hodnotil : Zdenko Babík 

 
 
 
 
 
Vypracoval : Roman Benčík – reprezentačný tréner chôdze 
BB 16.10.2014, doplnky 19.10., 23.10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príprava sezóny 2015 – sekcia chôdza 

 

        Ciele na rok 2015 – pretekári finančne podporovaní SAZ 

 

Meno     Výkon   Umiestnenie 

 

Tóth     50 km    MS  50 km  3. miesto 

     20 km  1:19:30  EP 20 km 6. miesto  

 

Kučmín     20 km 1:21:30  MS  20 km 20. miesto  

     50 km   3:56:00  EP  20 km  14. miesto 

 

Majdán     50 km 3:53:00  MS 50 km 20. miesto 

     20 km 1:25:00  EP  20 km účasť 

 

Czaková    20 km 1:33:30  MS 30. miesto, EP 30. miesto 

  

 

Gáliková    20 km   1:31:30 MS 25. miesto, EP 25. miesto 

 

Tišťan     50 km 4:05:00  MS účasť,  EP účasť  

     20 km 1:30:00 

        

Spevák     20 km 1:25:00  ME U23 8. miesto, MS účasť, EP 30. 

miesto 

     

Úradník     10 km  41:40  ME 8. miesto, EP 12. miesto 

 



Strmeňová    20 km  1:40:00  ME U23 14. miesto, EP účasť  

 

Hornáková    20 km   1:44:30  ME U23 20. miesto, EP účasť 

      

Morvay     10 km   43:00  ME 12. miesto, EP 16. miesto 

 

R. Piliarová    10 km  51:00  MEJ 18. miesto, EP účasť 

 

N. Abbatantuono   10 km 51:30  MEJ      

 

Černý     10 km 45:00  MEJ účasť 

 

Hačundová     5km    24:30  MS U18 účasť 

 

B. Kuklicová    5 km 25:00  MS U18 účasť 

 

Burzalová    3 km 14:50  MSR 1. miesto 

 

Nesnadný    10 km 52:00  MSR 1. miesto 

      24:30 

 

Detko     10 km 49:00  MSR 1. miesto  

     5km  23:30 

 

L. Kuklicová    5 km  25:30  MSR 3. miesto 

 

 

 



Zoznam členov chodeckej sekcie SAZ RTC 2014 / 2015  

 

Vedúci chodeckej sekcie : 

Roman Benčík – reprezentačný tréner chôdze 

 

Členovia chodeckej sekcie : 

Ústredný tréner dospelých – Martin Pupiš 

Ústredný tréneri mládeže – Martin Illéš, Milan Laurenčík   

Tréneri: Zdenko Babík, Juraj Benčík , Ondrej Malík, Peter Mečiar, Jozef Pavelka, Matej Spišiak  

Zástupca pretekárov : Matej Tóth. 

 

    

Návrh nominačných kritérií na rok 2015 

 

MeS v chôdzi, Poděbrady / CZE /, 11.04.  

 

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 22.03. 

Kandidáti účasti: Tóth, Kučmín, Majdán, Spevák, Czaková, Gáliková, Strmeňová, Hornáková, Úradník, 

Morvay, Černý, Piliarová, Abbatantuono, L. Škantárová 

 

EP v chôdzi, Ivano – Frankivsk / UKR /, 17.05. 

 

M 20 km 
Voľná karta :  Tóth, Kučmín, Majdán,  Spevák – účastníci ME / všetci splnili limit na ME v chôdzi na 20 
km / Náhradník : Limit 1:26:00, do 23 rokov 1:28:00  
M 50 km 



Voľná karta : Tišťan – účastník ME 
Limit: 4:06:00 jednotlivci aj družstvo, 4:10:00 do 23 rokov / 4 pretekári / 
Ž 20 km 
Voľná karta : Gáliková, Czaková – účastníčky ME 
Limit : 1:38:00 jednotlivkyne aj družstvo, 1:42:00 do 23 rokov / 4 pretekárky / 
J 10 km 
Voľné karty : Úradník, Morvay – účastníci MSJ 
Limit : 44:30 jednotlivci, 44:00 priemer družstva  / 3 pretekári / 
Jky 10 km 
Limit : 51:00 jednotlivkyne, 50:30 priemer družstva / 3 pretekárky / 
 
Termín plnenia limitov:  Do 11.04. 2015, v chôdzi na 50 km do 21.03. 2015 
 
V prípade splnenia limitov viacerými pretekármi ako je maximálny možný počet pretekárov 
v družstve /  M 50 km 4, Ž 20 km 4, J 10 km 3, Jky 10 km 3 /  resp. viac náhradníkov ako jeden M 20 
km o nominácii rozhoduje najlepší výkon v poradí. 
 
Kandidáti účasti : Tóth, Kučmín, Majdán, Gáliková, Czaková, Spevák / do 23 rokov /, Tišťan, 
Hornáková / do 23 rokov /, Strmeňová / do 23 rokov /, Tichý ml. / do 23 rokov /, Rízek, Úradník, 
Morvay, Černý, N. Abbatantuono, Piliarová 
 

MeS v chôdzi dorastencov, Borský Mikuláš / SVK, 06.06. 

 

D 10 km 3 pretekári , Dky 5km 3 pretekárky  

 

Nomináciu navrhne chodecká sekcia 24.05. 

Kandidáti účasti . Detko, Nesnadný, Murín, Hačundová, B. Kuklicová, L. Kuklicová, Burzalová 

 

 

ME U23, Tallin / EST / 09.06. – 12.06. 

Limity EA : 

20 km M 1:30:00 

20 km M  1:48:00 

 

Termín plnenia limitov podľa SAZ. 

Kandidáti účasti : Spevák, Tichý, Strmeňová, Hornáková, Čubaňová. 

 



MS U18, Cali / COL / 15.07. – 19.07. 

Limity    D 10 km  Dky 5  km 

SAZ   46:00   24:30   na náklady SAZ 

IAAF   47:30   25:20   cca 850 € spolúčasť 

 

 

Termín plnenia limitov podľa SAZ. 

Kandidáti účasti : Hačundová, B. Kuklicová 

 

 

MEJ, Eskilstuna / SWE / 16.07. – 19. 07. 

Limity   J 10 km   Jky 10 km 

SAZ    44:00    50:00   na náklady SAZ 

IAAF   45:00    51:30   cca 400 € spoluúčasť 

 

Termín plnenia limitov podľa SAZ. 

Kandidáti účasti: Úradník, Morvay, Černý, Abbatantuono, R. Piliarová 

 

 

MS, Peking / CHN /22.08. – 30.08.. 

Limity   M 20km  M 50 km   Ž 20km 

IAAF   1:25:00   4:06:00   1:36:00 

 

Termín plnenia limitov podľa SAZ.  

Kandidáti účasti: Tóth, Kučmín, Majdán, Czaková, Gáliková, Spevák, Tišťan 

 

 



Termíny  pretekov  

 

Návrh konania MSR v chodeckých disciplínach 

 
06.02.  MSR M+Ž hala, BB 
21.03.  MSR M 50km, Ž 20 km, J 10 km, Jky 10 km - Dudince  
11.04.  MSR M 20 km Poděbrady  
13.06.  MSR dorastu 
20.06.  MSR mladších žiakov 
15.09.  MSR družstiev, BB 
20.09.   MSR starších žiakov  
 
AL 2015 
06.06.   Borský Mikuláš II. kolo  M 10 km , Ž 5 km 
25.07.  III. kolo dráha   M + Ž 5000 m  
08.08.  IV. Kolo dráha   M+ Ž 5 000 m  
 

 

Termínovka chôdza  

06.01. BB hala 2015 

17.01. BA oblastné majstrovstvá v chodeckých disciplínach počas M SsAZ 

06.02. BB MSR hala M + Ž / + míting  mládežnícke disciplíny / 

15.03. EA Permit Míting Lugano / SUI / 
21.03. MSR M 50km, Ž 20 km, J 10km, Jky 10 km, Dudince 
11.04. MeS, Poděbrady / CZE / 
17.05. EP v chôdzi Ivano – Frankivsk / UKR / 
06.06. AL 2015, MeS dorastencov, Borský Mikuláš 
07.06. Hlohovec  
12.06. IRWT, Alytus / LTU / 
13.06. MSR dorastu 
20.06. MSR mladších žiakov 
09. – 12.07. ME U23 Tallinn, / EST / 
15. - 19.07. MS17, CALI / COL / 
16. – 19.07. MEJ, Eskilstuna / SWE / 
22. – 30.08. MS, Peking /CHN / 
05.09. IRWT, Katowice / POL / 
12.09. IRWT, Miskolc / HUN / 
19.09. IRWT, Bacúch  
19.09. MSR žiakov 
 

 

 



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  Spevák Patrik   1994  VŠC Dukla B. Bystrica 

Tichý Peter   1993  VŠC Dukla B. Bystrica 

    

Ženy do 22 rokov 

20 km chôdza A Strmeňová Katarína  1993  VŠC Dukla B. Bystrica 

   Hornáková Monika  1995  AK Spartak Dubnica n/V 



 

  B Čubaňová Lucia   1995  VŠC Dukla B. Bystrica 

   Škantárová Dáša  1995  AK Bacúch 

    

Juniori 

10 km chôdza A Úradník Miroslav  1996  VŠC Dukla B. Bystrica 

   Morvay Miroslav  1996  Stavbár Nitra 

 

  B Černý Dominik   1997  VŠC Dukla B. Bystrica 

Juniorky 

10 km chôdza A Piliarová Radoslava  1996  VŠC Dukla B. Bystrica 

   Abbatantuono Nikoleta  1997  ŠG – Stavbár Nitra 

 

  B Škantárová Lucia  1996  AK Bacúch 

Dorastenci 

10km chôdza A Detko Ľubomír   1999  VŠC Dukla B. Bystrica 

   Nesnadný Mário  1999  MŠK Borský Mikuláš 

 

  B Murín Lukáš   1998  AK Bacúch 

 

Dorastenky 

5 km chôdza A Hačundová Ema  1999  MŠK Borský Mikuláš 

   Kuklicová Bibiana  1999  VŠC Dukla B. Bystrica 

   

  B Kuklicová Lívia   1999  VŠC Dukla B. Bystrica 

 

Zaradenie do ZPM SAZ : 



 

ZPM SAZ A : 

Úradník Miroslav  10 km  42:01 –  TOP TÍM ZPM A 

Spevák Patrik    20 km  1:26:15 – TOP TÍM ZPM A 

Tišťan Martin   50 km  4:06:11 – ZPM A do U25  

 

Morvay Michal   10 km 43:42 –  ZPM A 

Hornáková Monika  10 km 49:17 + 20 km 1:45:55 / Limit EA na ME U23 / - ZPM A 

Strmeňová Katarína  20 km 1:45:04 – ZPM A, splnený limit EA na ME U23 

Abbatantuono Nikoleta  5 km 25:21 – v ZPM A , účastníčka EYOT 

Hačundová Ema  3 km 14:47 - ZPM A 

Kuklicová Bibana  3 km 15:17 –ZPM A 

 

ZPM B : 

Burzalová Ema    3 km 15:17 – ZPM B 

Nesnadný Mário  3 km 14:44 -  ZPM B 

Detko Ľubomír   3 km 14:55 –  ZPM B  

Kuklicová Lívia   3 km 15:31 –  ZPM B 

 

 

 

 

Vypracoval :  Roman Benčík – reprezentačný tréner chôdze  

BB 19.10. 2014, doplnené 26.10.  

 


