
CHODECKÉ
PRETEKY

+ AUTOGRAMIÁDA

ZA ÚČASTI
OLYMPIJSKÉHO
VÍŤAZA Z RIA, 
NITRANA 
MATEJA TÓTHA

USPORIADATELIA:
OZ HARMÓNIA POHYBU
MESTO NITRA
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM NITRA
SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ
SLOVAKMAN s.r.o.



Vážení pretekári, tréneri, 
športoví fanúšikovia!
Veľmi sa teším, že po roku je opäť čas na 
chodecké preteky v Nitre. Naše podujatie má 
za sebou úspešných 8 ročníkov. Aj keď tento 
rok sme dlho váhali, či sa nám podarí v tradícii 
pretekov pokračovať, nakoniec rozhodli reakcie 
pretekárov, ktorí si preteky v Nitre priam 
vyžiadali a v spojitosti s historickým úspechom 
na OH v Riu sme sa do organizovania opäť 
s veľkou chuťou a entuziazmom pustili. 

Už sme si zvykli, že počas Chodeckej Nitry sa 
zvykneme tešiť z medailových úspechov rodáka 
z Nitry a odchovanca nitrianskej atletiky Mateja 
Tótha. Po oslavách striebra z ME v Zürichu 
a minuloročných krásnych oslavách titulu 
majstra sveta máme tento rok azda najväčší 
dôvod na oslavy. Matej prinesie na pešiu zónu 
v Nitre zlatú olympijskú medailu. Verím, že 
dôstojne privítame olympijského víťaza. 

Aj pre tento výnimočný úspech sa organizátori 
ankety „CHODEC ROKA NA SLOVENSKU“ 
rozhodli vyhodnotiť anketu opäť v Nitre ako 
súčasť našich pretekov. Tým sa zvyšuje aj 
spoločenský kredit Chodeckej Nitry. 

Aj keď naše podujatie má predovšetkým 
exhibično-propagačný charakter, môžeme 
sa tešiť aj na kvalitné preteky. Svoju účasť 
prisľúbili slovenskí olympionici z Ria, 

juniorskí reprezentanti ale tradične aj chodci 
zo zahraničia, na čele s Poliakom Grzegorzom 
Sudolom, vicemajstrom Európy z roku 2010, či 
silnou skupinou českých chodcov.

Podujatie Chodecká Nitra má za cieľ prilákať 
k tejto úspešnej disciplíne aj ďalších adeptov, 
preto veríme že po takom krásnom výsledku, 
aký dosiahol Maťo sa noví záujemcovia o túto 
disciplínu prihlásia a ukážu svoj talent a to 
priamo u prvého trénera nášho olympijského 
víťaza Petra Mečiara

Už minulý rok sme si vyskúšali spoluprácu 
s organizátormi nitrianskeho Night runu. Tento 
rok sme sa túto spoluprácu rozhodli prehĺbiť 
a tak môžeme hovoriť o piatku 30. septembra 
ako o jednom z najväčších športových dní 
v rámci mesta. Veríme, že toto spojenie priláka 
na pešiu zónu veľa športuchtivých Nitranov 
a ešte viac športových fanúšikov.

Prajeme všetkým účastníkom veľa šťastia 
v pretekoch, kvalitné výkony v duchu fair-
play. Divákom krásny športový zážitok, aby 
všetci odchádzali v piatok z pešej zóny v Nitre 
s dobrým pocitom.

Viliam Tóth
predseda OV

Mladší žiaci, 1 km
Matej Krestianko, 2014 4:32

Mladšie žiačky, 1 km
Bibiana Kuklicová (UMB BB), 2012 4:44

Starší žiaci, 1 km
Miroslav Úradník (Dukla BB), 2010 4:00

Staršie žiačky, 1 km
Bibiana Kuklicová, 2014 4:28

Dorastenci, 2 km
Miroslav Úradník (Dukla BB), 2013   7:45

Dorastenky, 2 km
Radoslava Piliarová (AK Bacúch), 2013 9:13

Juniori, 5 km
Miroslav Úradník (Dukla BB) 20:09

Juniorky, 5 km
Katarína Strmeňová (Dukla BB), 2011 23:24

Muži, 5 km
Anton Kučmín (Dukla BB), 2013 19:01

Ženy, 5 km
Viktória Madarász (HUN), 2014 21:12

Prípravka chlapci, 0,5 km
Filip Krestianko (Dukla Banská Bystrica) 2:15

Prípravka dievčatá, 0,5 km
Ivana Dudová (AK ZŤS Martin) 2:21

Mladší žiaci, 1 km
Patrik Nemčok (Dukla Banská Bystrica) 4:51

Mladšie žiačky, 1 km
Nina Bryndzová (ŠK ŠOG Nitra) 5:22

Starší žiaci, 1 km
Ľubomír Kubiš (AK Spartak Dubnica n. V.) 4:20

Staršie žiačky, 1 km
Hana Burzalová (AK Spartak Dubnica n. V.)  4:41
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Dorastenci, 2 km
Predrag Pešić (SRB) 8:24

Dorastenky, 2 km
Bibiána Kuklicová (Dukla Banská Bystrica)   10:15

Juniori, 5 km
Dominik Černý (Dukla Banská Bystrica) 21:19

Juniorky, 3 km
Lucia Škantárová (Dukla Banská Bystrica) 15:14

Muži, 5 km
Matej Tóth (Dukla Banská Bystrica) 19:46

Ženy, 3 km
Agnieszka Dygacz (POL) 13:00

[ PRÍHOVOR ]



[ CHODECKÁ NITRA V ROKU 2015 ] [ CHODECKÁ NITRA V ROKU 2014 ]

[ 4 ] CHODECKÁ NITRA 2016 CHODECKÁ NITRA 2016 [ 5 ]

Na 5-kilometrovej trati vyhral výkonom 19:44 
min s náskokom 7 sekúnd pred vicemajstrom 
Európy na 50 km z Zürichu Matejom Tóthom, 
pre ktorého to boli posledné preteky v sezóne.

Tretí skončil ďalší chodec z VŠC Dukla Banská 
Bystrica Patrik Spevák, ktorý prvý raz v kariére 
pokoril hranicu 20 minút – o jedinú sekundu. 

Už krátko pred pätnástou hodinou sa na pešej 
zóne pred Svätoplukovým námestím rozcvičovali 
desiatky chodcov rôznych vekových kategórií. 
Od 15.15 h, keď odštartovali najmladší súťažiaci – 
prípravka, sa do pol piatej vystriedali na trati 
mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, juniori 
a nakoniec dospelí.

Dĺžka trate pre jednotlivé kategórie sa vzhľadom 
na vek predlžovala. Pokým najmladší museli 
odkráčať 500 metrov, žiaci kilometer, dorastenci 
dva kilometre a juniori s dospelými päť kilometrov.
Najočakávanejší bol súboj medzi minuloročným 
víťazom Antonom Kučmínom a Matejom Tóthom, 
rodákom z Nitry, ktorý na nedávnych 
Majstrovstvách Európy v Zürichu vybojoval 
striebornú medailu. Obaja pretekajú vo farbách 
Dukly Banská Bystrica. V ženskej kategórii pútal 
pozornosť súboj medzi Poľkou Agnieszkou Dygacz 
a Maďarkou Viktoriou Madarasz.

Kučmín víťazom
Kučmín napokon porazil Tótha aj tento rok, 
takmer o sedem stotín sekundy. „Poraziť som 
Mateja porazil, ale treba povedať, že je po zranení. 

Chodecká Nitra priniesla aj 
charitatívny rozmer
Siedmy ročník tradičných pretekov 
Chodecká Nitra nepriniesol na pešiu 
zónu len športové zápolenie, ale aj 
charitatívnu zbierku.

Mal teda menší výpadok, a preto som dúfal 
vo víťazstvo,“ povedal Kučmín pre Naše Novinky 
tesne po pretekoch a dodal, že dúfa vo víťazstvo 
aj v budúcom ročníku.

Tretí napokon skončil Patrik Spevák, takisto 
z Dukly Banská Bystrica. Tomu sa po prvýkrát 
v kariére podarilo zdolať dvadsaťsekundovú 
hranicu. O tom, že Tóth nebol na pretekoch 
celkom fit, svedčí nielen výsledok, ale aj jeho slová 
v cieli. „Forma po Zürichu definitívne odišla, takže 
som rád, že som dal telo ako-tak dokopy a mohol 
nastúpiť. Teraz sa teším na regeneráciu,“ povedal 
čerstvý vicemajster Európy.

So svojím výsledkom síce spokojný nebol, 
no úroveň siedmeho ročníka Chodeckej Nitry ho 
potešila. „Podujatie stále naberá na obrátkach – 
som rád, že prišli diváci a povzbudzovaním 
vytvorili výbornú atmosféru. Takisto som rád, 
že prišli médiá, čo je pre nás ohodnotenie toho, 
že preteky stoja za to. Najvzácnejšie ohodnotenie 
však je, že sem prišli a vyskúšali si chôdzu deti, 
nielen z nitrianskych základných škôl, ale z celého 
Slovenska,“ dodal Tóth a prítomným Nitranom 
zblízka ukázal jeho striebornú medailu.

Zabojovali i ženy
Medzi ženami sa súboj o prvé miesto odohral 
medzi Poľkou Dygczovou a Maďarkou 
Madaraszovou. S časom 21,12 min. bola nakoniec 
úspešnejšia Maďarka, ktorá si o sekundu vylepšila 
osobný rekord. Dygaczová za ňou zaostala o štyri 
sekundy a na treťom mieste skončila s časom 
23,01 min. Slovenka Czaková.

Tohtoročnou novinkou na Chodeckej Nitre 
bola charitatívna zbierka pre Deanku Jančovú, 
ktorá v roku 2009 vypadla z okna. Zbierka bola 
organizovaná v spolupráci s rehabilitačným 
strediskom Adeli medical center v Piešťanoch. 
Deanka vďaka liečbe znova chodí a dúfa, že sa 
v blízkom čase bude môcť postaviť na štart 
niektorého z budúcich ročníkov Chodeckej Nitry.

Chodecká Nitra: Kučmín zdolal 
Tótha, Madarászovej rekord
Víťazom 7. ročníka exhibično-
propagačných pretekov Chodecká 
Nitra 2014 sa stal takisto ako 
vlani slovenský reprezentant 
Anton Kučmín.

V pretekoch žien na 5 km dominovali zahraničné 
chodkyne. Víťazná Viktória Madarászová, ktorá 
spolupracuje aj s Jurajom Benčíkom, zlepšila 
o 1 sekundu vlastný rekord pretekov časom 
21:12 min. Na druhej priečke klasifikovali Poľku 
Dygaczovú (21:58), tretia skončila odchovankyňa 
nitrianskej chôdze reprezentujúca VŠC Dukla 
Mária Czaková (23:01).

„O osude pretekov sa rozhodlo po nástupe 
Tóna Kučmína približne na treťom kilometri. 
Mal dostatok síl, získal kľúčový náskok. Aj keby 
som sa akokoľvek snažil, dnes by som naňho asi 
nemal,“ vravel Tóth, ktorý mal po ME problémy 
so svalom.

Preteky Chodecká Nitra 2014 mali tentoraz aj 
charitatívny rozmer. Organizátori v spolupráci 
s rehabilitačným strediskom Adeli medical 
center z Piešťan vyhlásili finančnú zbierku 
na podporu liečby a rehabilitácie Deanky 
Jančovej, ktorá v roku 2009 vypadla z okna.

Okrem desiatok divákov prispeli do nej i naši 
najlepší chodci na čele s Matejom Tóthom 
a Antonom Kučmínom. Záver vydareného 
podujatia patril tradičnej „guláš párty“ pre 
všetkých účastníkov (bolo ich okolo 60) 
v jedálni ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre.

Dobre si počínal i junior Miroslav Úradník, 
traťovým rekordom 20:09 min si zlepšil osobný 
rekord.



[ POVEDALI O MAŤOVI ]

Úspech nepríde hneď, čakal 
som naň dvadsať rokov

V minulosti k nám do redakcie zavítali bezprostredne 

po svojom triumfe dvaja naši olympijskí víťazi. Vodný 

slalomár Michal Martikán nám prišiel v deväťdesiatom 

šiestom ukázať zlato z Atlanty a biatlonistka Anastasia 

Kuzminová o štrnásť liet neskôr z Vancouvru. A obaja 

dokázali - skôr či neskôr - vyhrať pod piatimi kruhmi 

ešte raz.

Včera prijal naše pozvanie chodec Matej Tóth, 

olympijský víťaz na 50 kilometrov z Ria de Janeiro. “Ak 

sa to naplní aj v mojom prípade, tak sľubujem, že prvá 

cesta z Tokia povedie k vám do redakcie Šport,” vravel 

s úsmevom Matej, sympatický a pohodový človek. 

A potom ako vyštudovaný novinár môže aj zostať. Dres 

redakcie, ktorý dostal včera ako nezáväznú ponuku, 

už nosí...

Potiahne svoju úspešnú kariéru až do olympiády v Tokiu 

2020? Zažil v športovej kariére obdobie, keď mu to 

nešlo, a chcel s chôdzou skončiť? Čo bude teraz robiť - 

odpočívať alebo sa už pripravovať na nejaké preteky? 

Chystá sa niekam na dovolenku s rodinou? Má spočítané, 

koľko kilometrov nachodil počas kariéry, a možno aj od 

detstva? Na čo sa najviac teší po skončení kariéry? Ktorá 

trať je podľa neho ťažšia - pätdesiatka alebo dvadsiatka? 

Nosia chodci aj špeciálnu obuv?

Šľachetný čin zlatého 
olympionika Tótha. 
Bystričanov motivuje 
darovať krv
V septembri sa uskutoční už druhý ročník 
charitatívnej akcie Daruj krv s olympionikom, ktorú 
organizuje Nadácia Slovenského olympijského 
výboru (SOV) v spolupráci so SOV, Národnou 
transfúznou stanicou SR a Slovenským Červeným 
krížom.

Jej cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv 
na záchranu svojho života. V Banskej Bystrici sa 
dobrovoľní darcovia krvi môžu tešiť na olympijského 
víťaza Mateja Tótha. Na spoločnom odbere krvi so 
zlatým chodcom sa môžu zúčastniť 10. septembra od 
8:00 do 11:00 v Športovej hale Dukla.

Zlatý úspech 
Mateja Tótha v 
top 20 mužských 
výkonov hier

23.08.2016 | 20:10 RIO DE JANEIRO - Olympijský 

šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro Matej Tóth 

(VŠC Dukla Banská Bystrica) zaznamenal ďalších úspech.

Jeho víťazný čas 3:40:58 h je podľa renomovaného 

portálu All-Athletics.com dvadsiaty najlepší mužský 

výkon hier, ktorý má podľa tabuliek IAAF hodnotu 

1517 bodov. Suverénne najlepší mužský výkon patrí novému 

svetovému rekordérovi na 400 m Juhoafričanovi Waydovi 

van Niekerkovi, čas 43,03 sa rovná 1641 bodom.

Za ním je s veľkým odstupom víťazný výkon jamajského 

kvarteta 37,27 sekundy na 4 x 100 m s 1583 bodmi a tretí 

je zlatý skok Brazílčana Thiaga Braza v žrdi (603 cm - 1575 

bodov).
Zo žien dosiahla najhodnotnejší výkon Poľka Anita 

Wlodarczyková v kladive, jej svetový rekord 82,29 m má 

hodnotu 1612 bodov, čo je o 5 viac ako historické svetové 

maximum etiópskej vytrvalkyne Almaz Ayanovej na 10 

000 m (29:17,45). Na tretej priečke v bodovom hodnotení 

kvality riodejaneirskych výkonov je čas kvarteta žien USA na 

4 x 100 m (41,01 - 1576 bodov).
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RIO DE JANEIRO - Najmä trom trénerom vďačí chodec Matej Tóth za to, že sa stal olympijským víťazom. Keď 
mal 13 rokov, začal sa mu v Nitre venovať Peter Mečiar.

O šesť rokov neskôr ho na medzinárodnú úroveň posunul Juraj Benčík, ktorý dohliadal na jeho prípravu do 
roku 2013 už v Dukle Banská Bystrica. Medaily z vrcholných podujatí začal nosiť až pod vedením svojho 
bývalého kolegu z chodeckých oválov Mateja Spišiaka. Tóthov neúnavný a takticky vyspelý výkon za zlatom v 
piatkových olympijských pretekoch v Riu nenechal pokojným jeho prvého trénera Petra Mečiara.

“Maťo v tých 3 hodinách a 40 minútach zúročil celých 20 rokov svojej kariéry. Predviedol hrdinský a bojovný 
výkon. Nebolo to také jednoduché ako na majstrovstvách sveta v Pekingu, kde si počínal ľahko a kontroloval 
situáciu. V Riu musel siahnuť na dno svojich síl, ba možno šiel až za túto hranicu,” uviedol Peter Mečiar. 
Priznal, že keď Tóth už úplne uvoľneným tempom so slovenskou vlajkou prichádzal do cieľa, premohli ho 
emócie. “Vyhŕkli mi slzy, zrejme aj viacerým ľuďom. V momente jeho triumfu som si zaspomínal na sedem 
nádherných rokov, ktoré sme spolu prežili. Keď som mu vtedy povedal, že raz môže zvíťaziť na olympijských 
hrách, možno to vyznelo ako klišé. On však stále robil pre to všetko a napokon sa to podarilo,” hrdo podotkol 
Mečiar. 

Piatkové preteky na 50 km v Pontale sa zapíšu do histórie olympijských hier nielen premiérovou zlatou 
medailou pre Slovensko, ale aj mimoriadnou dramatickosťou a nečakane sa meniacou dramaturgiou, Krátko 
po štarte všetkým akoby počaroval Francúz Yohann Diniz, ktorý sa odvážne vydal dopredu a vypracoval si 
náskok až 1:40 min, ale odvážne sólo nedotiahol. V horúčave ho zradilo vlastné telo. Niekoľkokrát na pokraji 
vyčerpania zastal, dokonca sa zvalil na zem, ale po chvíli občerstvenia opäť neochvejne pokračoval ďalej a 
napokon skončil siedmy. Ďalším veľkým adeptom na zlato bol Austrálčan Jared Tallent, ktorý ešte 5 km pred 
cieľom kráčal v ústrety triumfu. Ibaže lišiak Tóth bol proti a skvelým záverom mu nedoprial zlatú radosť. 

“Začal som veriť, keď sa nechal Diniz dostihnúť, čo jasne nasvedčovalo, že je v kríze. Prísť totiž o dvojminútový 
náskok nie je len tak. Všetkým borcom stúpol adrenalín, lebo jeden z favoritov bol mimo hry. Maťo mal jednu 
nevýhodu, že 25 - 27 km ťahal skupinu, Tallent sa len schovával a oddychoval, preto mal viac síl na únik. 
Maťo si potom uvedomil, že tak blízko - len 30 sekúnd od zlata na OH - už asi nikdy nebude. Našiel v sebe 
sily, ktoré už možno ani nemal. Stále mal pred sebou svoje dve dcérky a manželku, čo bola preňho obrovská 
motivácia. Preto mohol ísť až za hranicu svojich síl. Stiahol náskok Austrálčana a napokon ho aj predstihol,” 
skonštatoval Mečiar. 

Prvý Tóthov tréner si so svojím niekdajším zverencom písal aj deň pred pretekmi, chcel vedieť čo-to o jeho 
taktickom pláne na deň D. “Bol som zvedavý, čo plánuje urobiť. Maťo správne predpokladal, že Diniz si 
pôjde vlastné preteky, lebo nemá rád, keď s ním niekto chodí. Je jedným z najlepších chodcov histórie a mal 
pred ním rešpekt. Na druhej strane vedel aj to, že je nevyspytateľný. Diniz vyzeral v prvej polovici pretekov 
výborne. Pomyslel som si, že predstihnúť ho bude ťažké a zlato z toho zrejme nebude, ale môže to byť krásne 
2. miesto. Potom sa však potvrdilo, že aj Francúz je len z mäsa a kostí. Keď ho postihla kríza, už som vedel, že 
Maťo to dá,” zakončil P. Mečiar svoje zhodnotenie zlatých pretekov z Ria 

Za 3 hodiny a 40 minút zúročil 20 rokov kariéry: 
Tóth mal jednu výraznú nevýhodu!

Famózny Tóth rozjasal celú krajinu: Získal som 
športovú nesmrteľnosť, nikto mi to nezoberie!
RIO DE JANEIRO - Po veľmi náročnej 
päťdesiatke predchádzal slovenský chodec Matej 
Tóth novinárskou mixzónou veľmi dlho.

Každý chcel spoznať názory a pocity nového 
olympijského víťaza, ktorý sa od začiatku až do 
záveru nenechal “rozhodiť” nástupmi súperov 
a do cieľa prišiel so slovenskou zástavou a 
typickým širokým úsmevom. “Bola to jedna za 
najnáročnejších päťdesiatok v kariére. Najťažšia 
bola isto v Berlíne (MS 2008, pozn.), tam to 
bolo trápenie. Aj tu by to bolo také ťažké, no 
eufória a neskutočné šťastie to miernili. Taká 
atmosféra sa bude len ťažko opakovať. Týmto 
som to mal možno trochu ľahšie. Ale po fyzickej 
stránke to bolo dosť náročné,” povedal 33-ročný 
rodák z Nitry.
Zverenec trénera Mateja Spišiaka prezradil, že 
posledné okamihy piatkovej súťaže si vychutnával. 
“Myslel som na najbližších, ktorí si toto zlato 
zaslúžia rovnako ako ja. Ja som to len odšliapal, 
ale oni ma podporujú celý život. Myslel som 
aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Bolo to 
úžasné,” pokračoval. “Tam som si to už vychutnal 
a som rád, že som mal takú možnosť a nebol to 
úplne zdrvujúci fi niš. Mal som toho už dosť, ale 
bolo to krásne a posledných sto metrov som si 
užil. Že môže byť zlato, som mal prvýkrát pocit 
desať metrov za cieľom (smiech, pozn.). Aj na 
poslednej otočke som mal síce náskok, ale nebol 
som si istý víťazstvom. Až keď som si vzal vlajku 
a obzrel sa, tak som zistil, že to už nepustím.” Pre 

Mateja Tótha je zisk olympijského zlata splnením 
krásneho sna. “Dosnívam ho až vtedy, keď v 
Bratislave objímem svojich najbližších. Už sa toho 
neviem dočkať. Keby to bolo na mne, tak sa hneď 
balím a odchádzam rýchlo domov. Zostanem 
tu však povzbudiť slovenských športovcov,” 
povedal. “Tento úspech sa nedá porovnať s iným 
výsledkom. Je to môj športový okamih číslo 
jeden. Asi som teraz získal športovú nesmrteľnosť. 
Už mi to nik nemôže vziať a som veľmi šťastný. 
Je to úžasný pocit, ťažko opísateľný slovami,” 
pokračoval úradujúci svetový šampión. 

Nový olympijský víťaz pritom ráno necítil, že ho 
čaká super deň. “Skôr taký štandardný. Nebolo to 
zlé, ale musel som kráčať podľa seba a nemohol 
som si dovoliť reagovať na nástupy súperov. Som 
rád, že to vyšlo. Dnes som v podstate nikoho 
nezdolal; možno Austrálčana Tallenta v závere, ale 
bolo to o tom, že som odšliapal maximum, čo sa 
dalo z môjho tela vyťažiť,” poznamenal skromný 
športovec. 

RIO DE JANEIRO - Medzi slovenskými fanúšikmi, ktorí 

povzbudzovali Mateja Tótha (33) na ceste za zlatom, 

bol aj ten najvernejší. Jeho otec. Viliam Tóth plakal od 

dojatia, keď jeho syn prešiel cieľom olympijskej 50-ky 

ako prvý. Oneskorene tak dostal k januárovej 60-ke ten 

najkrajší darček.
Prežívali spolu životné úspechy aj prehry. Teraz si mohli 

vychutnať najväčší športový triumf priamo v Riu. „Som 

šťastný a rovnako tak celá naša rodina. Máme syna 

olympijského víťaza. Ťažko tomu vôbec uveriť, asi si to 

uvedomíme až neskôr,“ hľadal pán Tóth slová. Jedným 

dychom však dodal: „Stále budeme rovnakí Tóthovci 

ako aj predtým a Maťko bude naďalej náš Maťko.“

Matej Tóth napísal atletickú históriu: Zlato našiel na 

úplnom dne
Uznal, že olympijská 50-ka bola o dosť ťažšia než tá 

vlani na majstrovstvách sveta v Pekingu. Syna pochválil, 

za trpezlivosť. „Šiel veľmi dobre takticky a vo fi niši 

preukázal svoju zrelosť a rozvahu,“ podotkol.

Syna povzbudzoval na druhej strane chodeckého 

okruhu. Aby videl, ako pretína cieľovú pásku, musel 

si zašportovať aj on. „Utekal som k ďalšej skupinke 

slovenských fanúšikov. Prišiel som spotený a vyčerpaný, 

ale videl som, ako kráča so slovenskou vlajkou. Prežíval 

som obrovskú radosť, mal som slzy v očiach,“ opisoval.

Viliam Tóth mal chvíľu problém dostať sa k Matejovi, 

no organizátori ho zakrátko pustili. Keď k nemu syn 

prichádzal, poklonil sa mu. „Bola to čistá emócia, určite 

to nebolo strojené. Bola to sila, ktorá mi vychádzala 

zo srdca,“ priblížil. Vzápätí sa objali. „Navzájom sme si 

za všetko poďakovali. Je to úspech celej našej rodiny, 

roky sme ho vytrvalo podporovali,“ vysvetlil. Úspech 

oslavoval aj s manželkou – telefonicky a na dvakrát.

„Prvý raz sme len plakali. Potom sme sa už porozprávali 

a radovali sa. Sú to krásne chvíle,“ priznal.

Zlatý Tóth myslel vo fi niši chodeckej 50-ky na 

najbližších: Získal som športovú nesmrteľnosť

Matej bol podľa otca vždy vytrvalý a cieľavedomý, 

neskôr sa k tomu pridala aj ctižiadostivosť. „Už 

keď mal 13 rokov, povedal mi: ,Ocino, ja pôjdem na 

olympiádu,�“zaspomínal si. Odmalička bol jeho vzorom 

Jozef Pribilinec. „Maťkov prvý tréner Peter Mečiar ich 

nabudzoval jeho zábermi, ako na olympiáde v Soule 

1988 vchádza víťazne do cieľa. Odtiaľ bral inšpiráciu.“

Najbližšie čakajú Tóthovcov príjemné povinnosti. „Teším 

sa slovenskú hymnu, ktorú si večer vypočujeme na 

štadióne. Pozvali nás aj do Slovenského domu. Nejaké 

oslavy budú istotne aj po návrate, veď máme zlatú 

olympijskú medailu,“ usmial sa pán Viliam.

Otec Mateja Tótha 
hnal syna za zlatom 
priamo pri trati 
v Riu: Kričal, bežal 
a plakal

AP (USA): “Majster sveta Tóth v závere 
posielal bozky do objektívu kamery a zobral 
si slovenskú vlajku od jedného z divákov. 
Zahalil si ňou ramená, kým prešiel cieľom. 
Jared Tallent sa rovnako ako pred štyrmi 
rokmi v Londýne nedočkal okamihu slávy na 
najvyššom stupni.”
Slovenský chodec Matej Tóth napísal atletickú 
históriu: Zlato našiel na úplnom dne

Idnes.cz (ČR): “Slovenská výprava oslavuje v Riu druhé zlato. Pre triumf si prišiel Tóth. Ako 
vidieť, na Slovensku sa rodia kvalitní chodci. Na olympijské víťazstvo Jozefa Pribilinca zo 
Soulu 1988 nadviazal v Riu de Janeiro triumfom v chodeckých pretekoch na 50 kilometrov 
Matej Tóth. V ére samostatnosti je to pre SR prvá atletická medaila. Slovensko preskočilo 
vďaka väčšej hodnote cenných kovov v medailovom poradí susednú Českú republiku.”

News.com.au (Aus.): “Prvýkrát išlo o dopingového previnilca, teraz rýchly záver v podaní 
Slováka Mateja Tótha prekazil Jaredovi Tallentovi sen o tom, že na OH pretne cieľovú 
pásku ako prvý.”
L’Équipe (Fr.): “Matej Tóth zvíťazil vo vyčerpávajúcej chôdzi na 50 km, Yohann Diniz si 
odžil svoju nočnú moru. Diniz po polovici pretekov viedol, ale žalúdočné problémy mu 
druhú časť výrazne skomplikovali. Napokon prišiel do cieľa.”
Zlatý Tóth myslel vo fi niši chodeckej 50-ky na najbližších: Získal som športovú 
nesmrteľnosť

The Daily Mail (V. Brit.): “Jared Tallent bol na najlepšej ceste obhájiť zlato z Londýna 2012, 
ale náladu mu pokazil Slovák Matej Tóth a uchmatol pre seba najcennejší kov. Kanaďan 
Evan Dunfree potreboval v cieli lekárske ošetrenie po tom, čo v cieli skolaboval.”

OHLASY svetových médií na zlatý 
slovenský úspech: Tóth hral trpezlivú 
hru, nadviazal na Pribilinca



PROPOZÍCIE
CHODECKÁ
NITRA
30. 9. 2016
PEŠIA ZÓNA

TERMÍN A MIESTO
30. 9. 2016, začiatok o 15.15 hod. na pešej zóne v Nitre

USPORIADATEĽ
OZ Harmónia pohybu, Mesto Nitra, Športové gymnázium Nitra, 
Slovenský atletický zväz, Slovakman s.r.o.

FUNKCIONÁRI PRETEKOV
Predseda OV: Viliam Tóth
Technický riaditeľ: Matej Spišiak
Riaditeľ pretekov: Michal Tóth
Nábor nových talentov pre chôdzu: Peter Mečiar

DISCIPLÍNY
0,5 km – prípravka
1 km – mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky
2 km – dorastenci, dorastenky
3 km – juniori, juniorky, muži, ženy

PRIHLÁŠKY
Do 24. 9. 2016 na e-mailové adresy alebo telefonicky:
Viliam Tóth, 0905 737 995, vili.toth@gmail.com
Matej Spišiak, 0903 472 423, spisiak@dukla.sk

KANCELÁRIA PRETEKOV
Bude otvorená v deň mítingu od 14.00 hod. do ukončenia pretekov. 
Prezentácia pretekárovbude na začiatku pešej zóny od divadla A. Bagara.

PARKOVANIE
Parkovanie bude na parkovisku Divadla Andreja Bagara.

ŠATNE
V Divadle Andreja Bagara, služobný vchod – 1. poschodie.

OBČERSTVENIE PO PRETEKOCH
V reštaurácii divadla (vchod vpravo od hlavného vchodu, po schodoch na 1. poschodí).

ODMENY
Mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky, juniori a juniorky 
na prvých troch miestach získajú poháre a diplom. Traja najlepší muži a ženy 
obdržia diplom a finančnú odmenu.

ČASOVÝ PROGRAM
14.00–15.15 možnosť vyskúšania si chôdze s olympijským víťazom Matejom Tóthom, 
 možnosť pridania sa do chodeckej skupiny Petra Mečiara
15.15 0,5 km – prípravka
15.30 1 km – ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky
 2 km – dorastenci, dorastenky
15.50 3 km – juniori, juniorky, muži, ženy
16.45 Samo Tomeček, hudobné vystúpenie
17.30 privítanie Mateja Tótha
18.00 autogramiáda

[ PROPOZÍCIE PRETEKOV ] [ UPOZORNENIE ]

UPOZORNENIE
ORGANIZAČNÉHO
VÝBORU

Od tohto ročníka je trať 
certifikovaná. To znamená, 
že prípadné osobné rekordy 
budú štatisticky evidované 
a uznané.

TLAČ KATALÓGOVTLAČ KATALÓGOV

TLAČ KATALÓGOV


