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p r e r o k o v a l o
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Matejovi Tóthovi 
za získanie zlatej  medaily  na XXXI. Letných olympijských  hrách 
v Riu de Janeiro 2016, za reprezentáciu Slovenska a Nitry vo svetovom 
meradle
u d e ľ u j e   
Čestné občianstvo mesta Nitry 
Matejovi Tóthovi 
za získanie zlatej  medaily  na XXXI. Letných olympijských  hrách 
v Rio de Janeiro 2016, za reprezentáciu Slovenska a Nitry vo svetovom 
meradle
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry 
zabezpečiť akt udelenia Čestného občianstva mesta Nitry na 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Podpis predkladateľa:



Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Matejovi Tóthovi 
   za získanie zlatej medaily na XXXI. Letných olympijských hrách 

v Riu de Janeiro 2016, za reprezentáciu Slovenska a Nitry vo svetovom meradle  

Meno: Matej Tóth 
Narodený:
Zamestnanie: atlét armádneho Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica   
Trvalé bydlisko: Banská Bystrica 

Počiatky športovej kariéry Mateja Tótha, nitrianskeho rodáka, siahajú do roku 1996. V Nitre 
vyrastal v AC Stavbár Nitra pod trénerskou taktovkou Petra Mečiara (1996 – 2002), neskôr bol jeho 
trénerom Juraj Benčík. Od roku 2013 je jeho trénerom Matej Spišiak. Matej Tóth, reprezentant SR 
v atletike (disciplína 20 km a 50 km chôdza), v súčasnosti pôsobí v armádnom Vojenskom športovom 
centre Dukla Banská Bystrica, v tomto mesta i žije. 

           Matej Tóth je absolventom Filozofickej fakulty UKF v Nitre, odbor žurnalistika. Od roku 2012 
je členom Komisie športovcov SOV a od roku 2014 členom komisie športovcov IAAF. V rokoch 
2006, 2013 – 2015 vyhral anketu Slovenský atlét roka.   

Výsledky dosiahnuté na vrcholových podujatiach

- Na letných olympijských hrách 2008 v Pekingu skončil na 26. mieste časom 1:23:17 
- Na MS v atletike v Berlíne skončil na 20 km trati na 9. mieste, v čase 1:21:13, na 50 km trati na 

10. mieste v čase 3:48:35 h. 
- Na svetovom pohári v chôdzi v Chihuahue (Mexiko) zvíťazil na 50 km výkonom 3:53:30 h. V 

histórii, po Jozefovi Pribilincovi, druhý Slovák, ktorému sa to podarilo.
- Na Majstrovstvách sveta v atletike v Daegu obsadil na 20km trati 14.miesto s časom 1:22:55 h.
- Na LOH 2012 v Londýne skončil na 8.mieste časom 3:41:24 h. 
- Na Majstrovstvách sveta v atletike v Moskve 2013 na 50km trati dosiahol vynikajúce 5.miesto, s 

časom 3:41:07 h si tak vylepšil svoje sezónne maximum.
- Na Majstrovstvách Európy v atletike / Zürich 2014/ získal striebornú medailu v novom 

slovenskom rekorde 3:36:21 h.
- 1. miesto na MS v Pekingu s časom 3:40:32 h.Tóth vybojoval pre slovenskú atletiku
- premiérovú zlatú medailu na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V marci tohto roku taktiež 

vytvoril nový slovenský rekord a tretí najlepší čas histórie v chôdzi na 50km časom 3:34:38 h v 
Dudinciach. 

- Na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro získal zlatú medailu časom 3:40:58 h, je to prvá 
olympijská medaila v atletike v ére samostatnosti Slovenskej republiky.

-

Dôvodová správa

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Matejovi Tóthovi predkladá primátor 
mesta Nitry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry 
v znení neskorších zmien a dodatkov. 

Návrh bude v zmysle čl. 5, ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 o udeľovaní 
ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov prerokovaný na zasadnutí Komisie MZ 
v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy dňa 7. septembra 2016. 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 23. 8. 2016 prerokovala predmetný návrh, 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nite udeliť Čestné občianstvo mesta Nitry Matejovi Tóthovi 
za získanie zlatej medaily na XXXI. Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, za 
reprezentáciu Slovenska a Nitry vo svetovom meradle.   




