
Aké sú moje ciele na rok 2017? 

Chcem sa zlepšiť vo všetkom- chcel by som sa zamerať na veci ako joga, strečing, technika, sila, 

pamäť, dychové cvičenia, plávanie+ všetky mapové cvičenia- jednoducho zamerať sa na veci, ktorí 

ostatní berú za nepodstatné, no ja si myslím, že fyzicky sme na tom viac-menej všetci rovnako 

a o víťazoch rozhodujú detaily. Nechcem sa zameriavať na jeden terén- chcem sa zlepšovať v každej 

mapovej technike.....chcem byť ako Thierry, ktorý je favorit na každom preteku- či je to Škandinávia 

alebo kontinentálna Európa. Chcel by som začať robiť raz za týždeň silu nôh- schody+ ABC so 

švihadlom+ drepy...lebo som zistil, že mam slabé nohy a navyše neviem vybiehať- zbiehať schody- čo 

bude kľúčové na Eyocu v Banskej Štiavnici. Okrem schodov, chcem mať na 110% zvládnutú mapovú 

prípravu, aby keď sa pozriem na mapu na štarte- nemusel som rozmýšľať nad voľbami a vedel vybrať 

ideálne postupy. Potom chcem už iba dodržiavať plán, aby som sa pred Eyocom cítil, že som pre to 

spravil všetko, čo bolo v mojich silách.....a potom mi už bude jedno, ako to dopadne. Pri najhoršom 

budem mať za domom luxusnú mapu na prípravu do ďalších rokov. :D Myslím, že mi v tomto pomáha 

ten psychológ a prestávam poznať stres a strach. Každopádne si chcem len užívať behanie v zdraví 

a robiť to, čo ma baví bez ohľadu na výsledky. Jediné po čom túžim, aby som posunul moju mapovú 

techniku zase o pár schodov vyššie.....aby sa všetci pýtali, ako môžem chodiť tak bezchybne a presne. 

Neviem, či má zmysel písať o konkrétnych výsledkoch...myslím, že to budem hodnotiť až o rok po 

sezóne. Chcem mať iba po každých pretekoch dobrý pocit, že všetko mi vychádzalo- aby som nemusel 

nadávať, že aké chyby som spravil a hľadal výhovorky, prečo som neuspel. Chcem naďalej pokračovať 

v nasadení- chcem mať dobré známky, chcem sa naďalej učiť 3 cudzie jazyky a zároveň veľa, ale 

pestro trénovať a ešte viac regenerovať. A ak mi je to súdené mať medaily už v dorasteneckom veku- 

tak to bude pekné, no môj cieľ je uspieť, keď budem dospelý a bez ohľadu na to, ako dopadne Eyoc 

v BB (čo je môj hlavný cieľ v roku 2017), budem pokračovať v tom, čo som začal a naďalej sa budem 

posúvať krôčik po krôčiku za svojim detským snom- vyhrať seniorské majstrovstvá sveta. A možno sa 

mi už nikdy nepodarí zabehnúť veľký výsledok, no to ukáže až čas a preto si chcem teraz užívať 

orienťák.  

 

*A do každých pretekov chcem ísť s čistou hlavou- lebo je to dôležité. Až teraz som si uvedomil, ako 

ste mi hovorili, že na Jwocu mám väčšiu šancu zabehnúť výsledok ako na Eyocu v Poľsku....a tak sa aj 

stalo- i keď pre mňa to bolo vtedy nereálne...no teraz viem, že s čistou hlavou a s dobrým pocitom je 

všetko možné. A to je dôvod, prečo som začal navštevovať športového psychológa a konečne si začal 

ten šport užívať. 

 


