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16.6 Kickbox a thajský box 
 

 

Trenčianske štyri medaily z majstrovstiev Slovenska 

 

V sobotu 23. februára sa v športovej hale Dukla v Trenčíne 

konali historicky prvé Maj-

strovstvá Slovenska v thaj-

skom boxe, ktoré organi-

zoval národný športový 

zväz Slovenska Muay Thai 

Asociácia.  

Za trenčiansky klub Vic-

tory Gym bojovali štyria 

zápasníci. Zlatú medailu a 

titul majsta Slovenska získal Tomáš Tadlánek, ktorý vo finále 

jednoznačne porazil Martina Nováka z bratislavského klubu 

Hanuman Gym. Druhé zlato zís-

kala Monika Chochlíková. Tá vo 

finále porazila Adrianu Vrbovú 

taktiež z klubu Hanuman Gym. 

Monika Chochlíková vyhrala zá-

pas 3:0 na body. V závere tretieho 

kola sa podarilo dostať súperku na 

podlahu ringu úderom z otočky. 

Od KO ju zachránil záverečný gong. Jakub Dobiaš svoj fi-

nálový vyrovnaný zápas prehral tesne 1:2 na body, keď sa roz-

hodcovia priklonili na stranu súpera Banskobystričana Jozefa 

Janotíka. Rastislav Klimáček podľahol v semifinále 0:3 na 

body mladému talentovanému bojovníkovi Samovi Ševčíkovi 

z Bratislavy. 

Trenčianske noviny 04.03.2019 

Pomocná evidencia 142/1/2019 

Jakub Dobiaš vyrovnaný finálový zápas tesne prehral. 

Rastislav Klimáček podľahol v semifinále 0:3. 
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Tomáš Tadlánek vyhral na svetovom pohári v Budapešti 

 

Slovenský kickboxerista triumfoval vo svetovom pohári v 

Budapešti. V dňoch 16. až 19. mája sa v Budapešti konal 25. 

ročník prestížneho Svetového pohára najväčšej svetovej kick-

boxerskej asociácie WA-

KO. Na podujatí sa pred-

stavilo viac ako 3200 štar-

tujúcich zo 42 krajín sve-

ta. 

Slovenský zväz kick-

boxu poslal na šampionát 

reprezentáciu, ktorej čle-

nom bol aj Trenčan Tomáš Tadlánek z Victory Gym Trenčín 

a predstavil sa v najtvrdšej disciplíne K1. Vo štvrťfinále 

dokázal jasne na body poraziť poľského zástupcu Michala 

Gwaja. V semifinále ho čakal minuloročný víťaz a aktuálna 

svetová jednotka rebríčka WAKO Maksim Semenchuk z 

Ukrajiny, nad ktorým tiež triumfoval. 

Vo finálovom zápase opäť narazil na Oleha Bespiatyiho. 

Reprezentant Ukrajiny sa na konci prvého kola pri jednej z 

výmen zranil a titul vďaka Tomášovi Tadlánkovi putoval na 

Slovensko. 

Po tomto úspechu by mal poskočiť vo svetovom rebríčku 

WAKO na prvé miesto v disciplíne K1 vo váhovej kategórii do 

60 kilogramov. 

www.sme.sk  19.05.2019 

Pomocná evidencia 368/1/2019 

 

 

 

http://www.sme.sk/
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Victory Gym so štyrmi titulmi z majstrovstiev Slovenska 

 

V sobotu 8. júna sa v Mestskej športovej hale v Leviciach 

uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kickboxe. Zúčastnilo sa 

ich rekordných 360 štar-

tujúcich z 30 klubov. Za tren-

čiansky klub Victory Gym sa 

predstavilo na tomto šam-

pionáte šesť zápasníkov. Z 

toho až štyria dokázali vy-

hrať zlaté medaily a tituly 

majstrov Slovenska. 

Ako prvá si zlato vybo-

jovala najmladšia zápasníčka 14-ročná Lea Tanáčová. Tá v 

disciplíne kicklight najskôr vyhrala semifinále po 15 sekundách 

a vo finále porazila niekoľkonásobnú majsterku Slovenska 

Natáliu Ďuricovú jednoznačne 3:0 na body. Druhé zlato získal 

18-ročný Kristián Hromník, ktorý dokázal vyhrať svoje finále 

v kategórii K1 juniorov do 71 kilogramov. V zápase porazil na 

body svojho súpera z Liptovského Mikuláša. Tretí titul 

vybojoval Tomáš Tadlá-

nek, ktorý vyhral K1 

zápas v prvom kole po 30 

sekundách naskočeným 

kolenom. 

Posledný titul vybojo-

val 17-ročný Daniel Ďu-

riš, ktorý napriek junior-

skému veku nastúpil me-

dzi seniormi v K1, staršiemu súperovi nedal žiadnu šancu a v 

prvom kole zápas vyhral vzdaním súpera. 

www.sme.sk 12.06.2019 

Pomocná evidencia 440/1/2019 

Kristián Hromník vybojoval na majstrovstvách Slovenska zlato. 

http://www.sme.sk/
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Chochlíková získala na svetovom šampionáte bronz 

 

Od 19. do 28. júla sa v thajskom Bangkoku konali Majstrov-

stvá sveta v Muay Thai asociácie IFMA. Šampionátu sa zú-

častnilo 99 krajín a viac ako šesťsto zápasníkov z celého sveta, 

čím sa stal turnaj najpočetnejším v histórii. 

Slovenská asociácia poslala na šampionát päť zápasníkov. 

Až traja z nich boli z Victory Gym Trenčín. Lukáš Mandinec 

v prvom zápase dokázali 

poraziť Kumara Mehta 

z Indie. Následne vypa-

dol v ďalšom zápase s 

neskorším víťazom Igo-

rom Ljubchenkom z 

Ukrajiny. Tomáš Tad-

lánek hladko prešiel cez 

prvé kolo, kde porazila 

Marca Ccantu z Peru. V 

druhom zápase nestačil na neskoršie strieborného medailu z 

Turecka Sercana Koca. 

Monika Chochlíková bola najúspešnejšia, ako jediná zís-

kala medailu pre Slovensko. Po dvoch výhrach nad Hoi Link 

Kwok z Hongkongu a Anastasiou Kulinichovou z Ukrajiny ju 

v semifinále zastavila po kontroverznom výsledku až neskoršia 

víťazka Bui Yen Ly z Vietnamu. 

Monika Chochlíková získala bronzovú medailu, čo znamená 

historicky prvý kov pre slovenskú Muay Thai asociáciu z maj-

strovstiev sveta. 

www.sme.sk 31.07.2019 

Pomocná evidencia 569/1/2019 

 

 

http://dovolenka.sme.sk/turecko
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/vietnam
http://www.sme.sk/
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Chochlíková zlatá na majstrovstvách Európy 

 

Druhý cenný kov získala Monika Chochlíková v priebehu 

pár dní. Od 30. júla do 3. augusta prebiehali v Záhrebe his-

toricky prvé Univerzitné majstrovstvá Európy WAKO v 

kickboxe v disciplíne K1. 

Slovensko reprezento-

vala Trenčianka Monika 

Chochlíková z Victory 

Gym Trenčín, ktorá štu-

duje na Masarykovej uni-

verzite v Brne. Po zisku 

bronzu na majstrovstvách 

sveta v muay thai sa teda 

okamžite premiestnila z 

Thajska do Záhrebu. Okrem zmeny kontinentu nasledovala 

zmena pravidiel a taktiež z váhovej kategórie do 51kg presun 

do 56kg, kde Chochlíková zápasila po prvýkrát. Aj napriek 

výraznému váhovému rozdielu dokázala v konkurencii 9 

zápasníčok vyhrať všetky tri zápasy. 

Vo štvrťfinále narazila na ukrajinskú zápasníčku Antoninu 

Osetsku, ktorú dokázala poraziť 3:0 na body. V semifinále 

bojovala s Paulinou Saczuk z Poľska, ktorú taktiež porazila 3:0 

na body a postúpila do finále. V ňom sa postavila proti aktuálnej 

svetovej šampiónke vo váhe do 56 kg Ewe Pietrzykowskej z 

Poľska. 

V dramatickom finálovom zápase Chochlíková ťažila zo 

svojej výbornej kondície a zápas dokázala v poslednom kole 

otočiť na svoju stranu, zvíťaziť 2:1 na body a získať svoj štvrtý 

európsky titul v kariére. Dvadsaťtriročná Monika Chochlíková 

v priebehu dvanástich dní nastúpila na šesť zápasov. 

www.sme.sk 07.08.2019 

Pomocná evidencia 579/1/2019 

http://dovolenka.sme.sk/thajsko
http://www.sme.sk/
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Chochlíková si splnila sen, stala sa svetovou šampiónkou 

 

Slovenskej kickboxerke Monike Chochlíkovej sa pred pár 

dňami splnil jeden z najväčších snov. V sobotu 26. októbra si v 

Sarajeve vybojovala titul majsterky sveta v disciplíne K1 žien 

do 52 kg. Jej triumf je o to cennejší, že na ceste za zlatom jasne 

dominovala v každom zo štyroch 

zápasov. 

Trenčianka Monika Chochlí-

ková necestovala na tohtoročné 

MS s malou dušičkou. Na cenný 

kov si trúfala, no o zlate sa jej iba 

snívalo. A tento sen sa stal sku-

točnosťou.  

„Chcela som získať medailu, 

no a samozrejme, že zlatá by ma 

potešila najviac. Ale nebol to 

môj hlavný cieľ,“ povedala člen-

ka VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorá na ceste za zlatom zdo-

lala Rumunku Monicu Balsoiouovú, Grékyňu Xanthipu 

Raftopoulouovú, Stašu Veicovú zo Srbska a vo finále aj Bra-

zílčanku Marianu Nunezovú. 

Vo všetkých štyroch súbojoch mala jednoznačne navrch, 

titul majsterky sveta získala s absolútnym prehľadom: „Pred 

šampionátom som vedela, ktoré dievčatá sú moje potenciálne 

súperky, ale až priamo v dejisku sa uskutočnil žreb. Dopredu 

som nepoznala ani jednu z nich, čiže do ich podrobných analýz 

a následných taktík boja proti nim sme sa s trénerom púšťali 

postupne. Strach či nejaký prehnaný rešpekt nemávam, v Bosne 

som sa skôr obávala bodovania zo strany rozhodcov. To totiž 

býva na takýchto podujatiach vždy špecifické, keďže arbitri 

bodujú každý čistý a efektívny úder. Lenže to pre každého z 

http://bystrica.sme.sk/
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nich znamená často niečo iné. Viem, o čom hovorím, v minu-

losti som to už zažila, no našťastie to nebol tento prípad.“ 

Dvadsaťtriročná bojovníčka neočakávala až takúto domi-

nanciu zo svojej strany: „Vôbec nie, práve naopak. Po absolútne 

jednoznačnom triumfe v úvodnom zápase som ostala skôr pre-

kvapená. Nastali menšie obavy, aby som nezažila v druhom sú-

boji veľký skok a súperka ma nezaskočila. Našťastie sa to 

nikomu nepodarilo až do konca turnaja. A základ úspechu? Naj-

mä to, že som bola veľmi dobre psychicky pripravená. V lete 

som totiž na univerzitných ME zdolala viacero súperiek z 

vyššej váhovej kategórie, a tým pádom som si oveľa viac ve-

rila.“ 

Monika Chochlíková po návrate z MS dostala od riaditeľa 

Odboru riadenia športov vo 

VŠC Dukla Banská Bystrica 

Pavla Kobelu možnosť stať 

sa profesionálnou vojačkou. 

Jej cesta ku kickboxu či thaj-

skému boxu, ktorému sa tiež 

venuje, bola viac-menej pri-

rodzená. 

Od šiestich rokov cvičila 

karate, no to sa jej po čase 

zunovalo: „Venovala som sa 

mu desať rokov. Po čase som 

však stratila motiváciu, cítila som, že stagnujem, nikam sa ne-

posúvam a v neposlednom rade som začala aj častejšie pre-

hrávať. A to nemám rada. Niekedy v tom čase mi kamarát, tiež 

bývalý karatista, odporučil vyskúšať thajský box. A to bol vlast-

ne začiatok mojej cesty k týmto športom.“ 

http://dovolenka.sme.sk/thajsko
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Jej ďalší sen je súťažiť na olympijských hrách. Kým thajský 

box či kickbox nie sú súčasť olympijského programu, karate 

doň pred budúcoročným Tokiom zaradili: „Trochu ma to mrzí, 

ale stále si hovorím, že všetko 

je tak, ako má byť. Zároveň 

stále verím, že aj športy, kto-

rým sa v súčasnosti venujem, 

dostanú na olympiáde čoskoro 

zelenú. Snívam ešte o titule 

majsterky sveta v thajskom 

boxe a tiež o účasti na olym-

piáde. Ak by tie olympijské 

hry nevyšli, existuje ešte mož-

nosť svetových hier. To je 

vlastne najvyššia súťaž, na ktorú sa môže kvalifikovať špor-

tovec neolympijských športov. A nejaká medaila z tohto podu-

jatia by ma takisto mimoriadne potešila.“ 

Slovenská reprezentantka na základe vlastných skúseností 

nepovažuje svoje bojové športy za rizikové: „Na jednej strane 

je pravda, že svoje kvality prezentujeme formou akéhosi 

poškodenia súpera, no na druhej sme zasa zvyknutí údery 

inkasovať. Ak to napríklad porovnám s hokejom, v ňom sa 

vyskytujú omnoho vážnejšie zranenia, keďže mnohé súboje sú 

nečakané a často sú hráči nepríjemne faulovaní zozadu. U nás 

sa všetko odohráva spredu a ak sa niekto zo súperov otočí 

druhému chrbtom, rozhodcovia automaticky zápas načas 

prerušia. Z tohto pohľadu je to, paradoxne, bezpečnejšie.“ 

www.teraz.sk 26.10.2019 

Pomocná evidencia 805/1/2019 

 

 
 

http://www.teraz.sk/

