MATEJ TÓTH
Olympijský zlatý medailista v chôdzi na 50 km

„Olympiáda v Riu bol môj najväčší úspech kariéry a obdobie po nej
vnímam ako najkrajšie v mojom živote. Toľko pozitívnej energie a emócií,
ktoré idú z ľudí pri rôznych stretnutiach ma nabíjajú a motivujú do ďalšej
práce. Už si ani nedávam konkrétne ciele, len jeden veľký – naďalej
prinášať radosť ľuďom na Slovensku. Teším sa, že práve v tomto krásnom
období pre slovenský šport prevzala štafetu Európskeho mesta športu
Banská Bystrica. Mesto olympijských víťazov a mesto, kde športom žije
väčšina obyvateľov. Preto si myslím, že tento titul je v správnych rukách
a máme pred sebou ďalšiu skvelú možnosť prilákať k športu ďalšie rodiny,
motivovať ešte viac detí a prispieť tak k zdravšiemu životnému štýlu.“

Ambasádor
mesiaca

JANUÁR
Rodený Nitran, ktorý od roku 2003 žije a pôsobí v meste pod
Urpínom. Šport propaguje aj vo svojom voľnom čase. Zúčastňuje sa
na rôznych besedách s deťmi, občanmi či občianskymi združeniami.
Aktívne sa zapája do športovo-spoločenských akcií, ktoré organizuje mesto Banská Bystrica. Je člen Vojenského športového centra
Dukla Banská Bystrica a štvornásobný olympionik (roky 2004, 2008,
2012, 2016). Na posledných olympijských hrách v Riu vyhral zlato
v chôdzi na 50 km. Má však omnoho viac úspechov – majster sveta
v Pekingu 2015, vicemajster Európy v Zurichu 2014, víťaz svetového

pohára v Mexiku 2010, držiteľ kompletnej medailovej zbierky
z európskych chodeckých pohárov na 20 km (r. 2011 – 1. miesto,
r. 2015 – 2.miesto, r. 2013 – 3.miesto). Je držiteľ tretieho historicky
najlepšieho výkonu v chôdzi na 50 km. Päťnásobný najlepší
slovenský Atlét roka (r. 2006, r. 2013 – 2016), športovec roka
na Slovensku v roku 2016, v roku 2015 ocenený Krištáľovým
krídlom. Je tvárou banskobystrického Múzea SNP, podporuje
projekt Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 a predstavuje vzor pre mnohých mladých športovcov.
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• 1979 – juniorské Majstrovstvá
Európy – zlatá medaila
• 1988 – Olympijské hry Soul –
zlato za chôdzu na 20 km
• 1986 – Majstrovstvá Európy –
zlato
• 1986, 1988 – najlepší športovec
Československa

• 1980 – Olympijské hry Moskva –
13. miesto v chôdzi na 50 km
• 1978 – Majstrovstvá Európy –
13. miesto v chôdzi na 50 km
• ako tréner doviedol viacerých
svojich zverencov k zlatu

• 1990 – Majstrovstvá Európy
Split – zlato v chôdzi na 20 km
• 1982 – Majstrovstvá Európy
Atény – striebro v chôdzi na 20 km
• 1980, 1988, 1992, 1996 – účasť
na olympijských hrách

• 1988 – Olympijské hry Soul –
5. miesto v chôdzi na 20 km
• 1992 – Olympijské hry Barcelona – 5. miesto v chôdzi na 50 km
• 1988, 1992, 1996 – účasť na
olympijských hrách
• 1989 – Majstrovstvá Slovenska –
striebro v chôdzi na 50 km

Kalendár podujatí
21.-22. VISEGRAD CUP 2017
január
2017
SO-NE

Králiky a okolie, medzinárodné
preteky psích záprahov

3.-5.
február
2017
PIA-NE

Majstrovstvá Slovenska
v bežeckom lyžovaní
Králiky a okolie, Majstrovstvá
Slovenska v bežeckom lyžovaní

8.

február
2017
STREDA

Banskobystrická latka
2017
Športová hala na Štiavničkách,
medzinárodný výškarský míting

18.-19.
február
2017
SO-NE

JUDO Grand Prix Banská
Bystrica
Športová hala na Štiavničkách,
medzinárodný turnaj žiakov
v džude

Nenechajte si ujsť...
20. – 21. január 2017 – PIATOK, SOBOTA
1. kolo Viesmann pohár v biatlone žiakov, areál plážového kúpaliska
Aqualand, Švermova 32, športové podujatie

11. február 2017 – SOBOTA
II. kolo pohára Federácie detí, mládeže a dospelých v karate
a kobudo, Športová hala na Štiavničkách, súťaže v karate a kobudo

07. február 2017 – UTOROK
Poďme spolu preskočiť Urpín, Športová hala na Štiavničkách,
sprievodné podujatie k Banskobystrickej latke – skoky do výšky
a diaľky pre žiakov ZŠ a verejnosť

17. február 2017 – PIATOK
Jumping – FIT pre žiakov a žiačky SŠ, Štúdio – SASKA B. Bystrica,
pohybová aktivita pre žiakov a žiačky SŠ
18. február 2017 – SOBOTA
Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou, Banská Bystrica – okolie,
54. ročník Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou
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