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16.4 Iné športové odvetvia a podujatia 
 

 

Ocenili najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2019 

 

V sobotu 8. februára v Posádkovom klube odovzdal primátor 

mesta Richard Rybníček a predseda Komisie športu pri 

Mestskom zastupiteľstve Martin Smolka jedenásť cien naj-

lepším športovcom za rok 2019. 

Najlepším seniorským športovcom/športovkyňou mesta 

Trenčín sa za rok 2019 stala Kristína 

Juricová (fitness, kategória nad 163 

cm). Táto rodáčka z Trenčína je štu-

dentkou Gymnázia Ľudovíta Štúra. 

Fitnessu sa venuje od siedmich rokov, 

najskôr v klube Fitness Gabrhel Trenčín. 

V súčasnosti žije a trénuje v Trenčíne, 

ale súťaží za klub Stars for Stars Bra-

tislava. Slovensko reprezentuje od desia-

tich rokov. V juniorskej kategórii a kategórií žien fitness nad 

163 cm získala za posledné roky viacero titulov – štyrikrát bola 

majsterkou sveta a päťkrát majsterkou Európy. 

Spolu s ňou sa najlepším seniorským športovcom/špor-

tovkyňou stala Monika Chochlíko-

vá (kickbox). Ide o 24-ročnú štu-

dentku Masarykovej Univerzity v 

Brne. Je reprezentantkou a zamest-

nankyňou Vojenského Športového 

Centra Banská Bystrica. V roku 

2019 vyhrala v ringu jedenásť  zá-

pasov a získala titul majsterky sveta 

v K1 asociácii WAKO v Sarajeve, 

titul majsterky Európy v K1 asociácie WAKO na Univerzitných 
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majstrovstvách Európy v Záhrebe a bronzovú medailu na maj-

strovstvách sveta v Thaiboxe v Bangkoku. V slovenskej ankete 

Športovec roka 2019 skončila na 22.mieste ako najvyššie 

umiestnený neolympijský športovec a v ankete Najúspešnejší 

neolympijský športovec obsadila 1. miesto. 

Najlepším juniorským športovcom/športovkyňou   mesta sa 

stala Dagmar Čulenová (rýchlostná kanoistika). Je členkou 

Kanoistického klubu TTS Trenčín a medzi jej úspechy za rok 

2019 patria napríklad 5. miesto na Majstrovstvách sveta a 8. 

miesto na Majstrovstvách Európy. Desaťkrát sa stala majster-

kou Slovenska a dvakrát získala 3. miesto v závodoch Olym-

pijské nádeje.  

Ďalším najlepším juniorským športovcom/športovkyňou 

mesta sa stal Sebastián Cabala (vzpieranie). Je študentom 

Strednej športovej školy v Trenčíne. So vzpieraním začal v 

Krúžku Baby Barbell na ZŠ v Kubrej ako sedemročný pod 

vedením trénera Milana Kováča. Momentálne patrí k najta-

lentovanejším mladým športovcom a je  v príprave na OH 2024. 

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí 3. miesto v dvojboji do 17 

rokov s výkonom 290 kg na ME v Eilate v Izraeli a 3. miesto 

v nadhode. Na ME do 20 rokov v Bukurešti ako najmladší vy-

tvoril dva európske rekordy, a to s výkonom 160 kg a 290 kg 

v dvojboji. Umiestnil sa na 7. mieste. 

Najlepším seniorským  kolektívom za rok 2019 s stal Flor-

balový klub AS Trenčín. Od roku 2006 hrá tím najvyššiu 

slovenskú florbalovú. Najväčší úspech až do minulého roka bo-

lo 2. miesto v rokoch 2016-2017. Práve minulý rok bol zlo-

mový, keď florbalisti AS Trenčín vyhrali svoj prvý titul v his-

tórii.  

Ďalším najlepším seniorským kolektívom je ŠK Dračia légia 

2012 Trenčín. V roku 2019 získal klub viacero medailí, najviac 

si však cení titul vicemajstra Európy v španielskej Seville hneď 

v dvoch kategóriách. Stal sa znovu víťazom Slovenského pohá-
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ra dračích lodí i majstrom Slovenska v pretekoch organizova-

ných Slovenskou asociáciou dračích lodí. V Taiwane na 

pretekoch organizovanom ázijskými asociáciami dračích lodí 

získal 2. miesto na trati dlhej 500 m a 1. miesto na trati dlhej 

5000 m.   

Najlepším juniorským kolektívom sú atlétky TJ Slávia Špor-

tové gymnázium Trenčín. Na Európskom pohári klubových 

majstrov juniorov v Portugalsku tím reprezentovalo 18 dievčat. 

Skončili na 6.mieste. Najviac sa darilo Lucii Šišolákovej v 

behu na 1500 m, kde získala 1. miesto, Michaele Vreckovej v 

hode kladivom, ktorá obsadila 2. miesto a Júlii Hanuliakovej 

v hode oštepom, ktorá získala 2. miesto. Na MS stredných škôl 

v Splite, kde tím reprezentovali Petra Hanuliaková, Michaela 

Vrecková, Lucia Šišoláková, Lenka Šupicová, Ema Balážová 

a Michaela Szturcová, dievčatá skončili na 12. mieste. Najviac 

sa darilo Petre Hanuliakovej, ktorá vyhrala hod oštepom 

v novom slovenskom dorasteneckom rekorde 50,82 m. 

Ďalším najlepším juniorským kolektívom sú juniori 

Hokejového klubu Dukla Trenčín, ktorí vybojovali v najvyššej 

slovenskej súťaži majstrovský titul. 

Najlepším handicapovaným športovcom sa stal Július 

Maťovčík (cestná cyklistika).  V roku 2019 na Majstrovstvách 

sveta nepočujúcich cyklistov v Turecku v jeho obľúbenej dis-

ciplíne, časovke, získal 6. miesto. Okrem toho získal 13. miesto 

v disciplíne 100 km Road Race a v ďalších dvoch disciplínach 

obsadil 9. a 10. miesto. 
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Ocenenie za celoživotný prínos v športe v Trenčíne si 

prevzali manželia Eva a Dušan Paškovci (tanec). Už 51 rokov 

vedú tanečný klub 

Dukla Trenčín a po-

čas svojej trénerskej 

kariéry vychovali 34 

majstrov a vicemaj-

strov Slovenska. Pod 

ich rukami vyrástlo 

množstvo tanečníkov 

na svetovej úrovni. 

Organizujú medziná-

rodné tanečné podujatia, rozhodujú na medzinárodných súťa-

žiach.  

Ocenenie za celoživotný prínos v športe v Trenčíne si pre-

vzal aj Ľudovít Kuhlöffel, znalec, odborník, tréner a pedagóg 

v oblasti športu. Je súčasťou 

športu v meste Trenčín už nie-

koľko desiatok rokov. Cez ús-

pešného športovca a reprezen-

tanta v kanoistike, športového 

pedagóga, inštruktora lyžovania 

či trénera nielen tenisu ovplyvnil 

veľa ľudí a mládeže v Trenčíne, 

aby ich priviedol k športu a zdra-

vému životnému štýlu. Napriek 

svojmu veku vyše 70 rokov je neustále v dobrej kondícii a vždy 

s úsmevom na tvári rozdáva radosť zo života, vzdeláva sa v 

nových IT technológiách, možnostiach financovať šport z ve-

rejných a EU zdrojov a plánuje organizovať programy a olym-

pijské dni pre deti.  

www.trencin.sk 08.02.2020 

Pomocná evidencia 052/01/2020 

Za celoživotný prínos v športe ocenili manželov Paškovcov. 

http://www.trencin.sk/
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Prvé kolo Slovenského pohára v  karate mládeže 

 

V Mestskej športovej hale na Sihoti sa v nedeľu 16. februára 

konalo 1. kolo Slovenského pohára (SP) v karate mládeže. Na 

turnaji sa zišlo 505 pretekárov z 54 klubov z celého Slovenska. 

Mladí karatisti bojovali nielen o cenné kovy, ale tiež o body 

a nomináciu na Majstrovstvá SR mládeže v máji v Košiciach. 

Súperili v troch disciplínach - agility, súborné cvičenie kata a v 

športovom zápase kumite. O organizáciu podujatia sa postaral 

ŠK Real Team Trenčín s podporou partnerov. Samotný klub 

reprezentovalo 36 športovcov, ktorí svojimi výkonmi s bilan-

ciou 6 zlatých, 8 strieborných a 19 bronzových, získali prven-

stvo v rámci turnaja s celkovým počtom 33 medailí.  

Zlato získali Lamačka, Milčíková, Gallo, dvakrát Horvá-

thová, Pummerová, striebro získali  Beňo, Bystrická, Fraňová, 

Gallo, Kalafut, Kalafutová, Pšenka a Pavlíková a bronz vy-

bojovali V. a R. Beňo, Kalafut, Lamačka, Kalafutová, Laifer, 

Pummerová, Mošková, Pavlíková, Podolánová, Sliva, Su-

chánová a Šelapugina.  

Info 03.03.2020 

Pomocná evidencia 067/01/2020 

 

Štyri zlaté medaily pre trenčianske krasokorčuliarky 

 

V sobotu a nedeľu 22. – 23. februára sa konali v Bratislave 

Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní pre nádeje, žiactvo 

a juniorov. Súťažiaci počas sezóny zbierajú body prostred-

níctvom viacerých pretekov Slovenského pohára. Na majstrov-

stvá Slovenska sa dostane z každej kategórie len 14 najlepších 

dievčat.  
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Všetky trenčianske pretekárky si vybojovali miestenku na 

republikovom šampionáte s najlepšími umiestneniami v rebríč-

ku Slovenského pohára. Krasokorčuliarsky oddiel Kraso Tren-

čín zastupovalo šesť členiek v rôznych vekových kategóriách. 

Dievčatá z Trenčína ovládli majstrovstvá, priniesli štyri zlaté a 

jednu striebornú medailu. V najmladších vekových kategóriách 

tzv. nádeje rozdelené do štyroch ročníkov nenašli premožiteľky 

a získali zlaté medaily. V 

náročnej kategórii mlad-

ších žiačok Trenčín získal 

striebornú medailu.  Za 

úspechmi Trenčína stoja 

tréneri Jana Omelinová a 

Peter Hebr. 

Umiestnenia: nádeje 7 

rokov 1. miesto Nela Pet-

ríková, nádeje 8 rokov 1. 

miesto Ella Drličková, kategória 9-ročné 1. miesto Pavlína 

Hrebíková, nádeje 10 rokov 1. miesto Denisa Adamkovičová, 

mladšie žiačky 2. miesto Natália Chibuzor Ostrolúcka, 4. 

miesto Nikola Fojtíková. 

www.sme.sk 23.02.2020 

Pomocná evidencia 078/01/2020 

 

Klub dračích lodí Draco Cor získal v Prahe striebro 

 

Klub dračích lodí Draco Cor z Trenčína získal v sobotu 7. 

marca  na Halovom pohári dračích lodí v Prahe 2. miesto v naj-

vyššej kategórii Premium Sport z viac ako 20 zmiešaných 

tímov. V celkovom poradí sa klub umiestnil na tretej priečke. 

Info 03.04.2020 

Pomocná evidencia 120/01/2020 

 

http://www.sme.sk/
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Klub Kraso Trenčín obhájil Pohár klubov 

 

Klub Kraso Trenčín obhájil Pohár klubov pre sezónu 

2019/2020, a tak trofej ostáva 

v Trenčíne už tretíkrát po sebe. 

Slovenský pohár v krasokorču-

ľovaní pozostáva z jednotlivých 

pretekov. Slúži ako jedno z kri-

térií pre hodnotenie dlhodobej 

výkonnosti krasokorčuliarov a 

ako postupové kritérium na Maj-

strovstvá Slovenska.  

Už tretiu sezónu po sebe je 

Kraso Trenčín najúspešnejší slo-

venský klub. Koniec sezóny 

priniesol aj vyhodnotenie Sloven-

ského pohára jednotlivcov a pre 

Trenčianky štyri prvé miesta: Nela Petríková (kategória 

Nádeje 7), Ella Drličková (Nádeje 8), Paulína Hrebíková 

(Nádeje 9), Natália 

Ostrolucká (ml. žiač-

ky), jedno 2. miesto 

získala Denisa Adam-

kovičová (Nádeje 10) 

a jedno 3. miesto Niko-

la Fojtíková (ml. žiač-

ky). 

V tejto sezóne pre-

tekárky Kraso Trenčín 

reprezentovali svoj 

klub, mesto a Slovensko na pretekoch European Criterium, 

ktoré pozostávajú zo 4 súťaží v Celje, Belehrade, Sofii a Fol-

Natália Ostrolucká a Ella Drličková. 
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garii. Posledné kolo pretekov v Taliansku bolo pre koronavírus 

zrušené.  

Natália Ostrolucká (ml. žiačky) doniesla domov dve zlaté 

medaily zo slovinského Celje aj zo srbského Belehradu. Ella 

Drličková (kategória Chicks) z tých istých pretekov priviezla 

jedno zlato a jedno striebro. V celkovom rebríčku Európskeho 

kritéria pre sezónu 2019/2020 obsadila v kategórii mladšie 

žiačky Natália Ostrolucká prvú priečku, v kategórii Chicks je 

na 2. mieste Ella Drličková.  

Od piatku do nedele 6.- 8. marca sa v Pardubiciach konali 

Majstrovstvá Českej republiky žiactva pre rok 2020, na ktorých 

získala Nikola Fojtíková (ml. žiačky) 3. miesto, Paulína Hre-

bíková (najmladšie žiačky) 4. miesto a Nela Petríková (nová-

čikovia ml. dievčatá) 1. miesto. 

Pretekárky, zvyknuté na veľký výdaj energie na ľade, v sú-

časnej situácii trénujú individuálne doma. V kurze sú švihadlá, 

karimatky, gymnastika, posilňovačky, strečing či cvičenie s 

vlastnou váhou tela.  

„Keď nám zavreli štadióny, dopriali sme si chvíľu oddych. 

Regenerácia je pre športovcov veľmi dôležitá. Ale už toho 

oddychu stačilo,“ hovorí tajomníčka Kraso Trenčín Zuzana 

Petríková.  

Info 03.04.2020 

Pomocná evidencia 127/01/2020 

 

V Trenčíne rastie lyžiarsky talent Kristína Korienková 

 

Počas víkendu 6. a 7. júna sa na svahu v Štítnej nad Vláří 

(ČR) uskutočnilo 2. kolo Českého pohára v trávovom lyžovaní. 

Zúčastnili sa ho pretekári z Českej a Slovenskej republiky.   

Na stupienky víťazov sa trikrát postavila desaťročná 

Kristína Korienková z Trenčína. V kategórii talent získala 1. 

miesto v disciplíne Super- G, v obrovskom slalome zajazdila na 
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1. a 3. mieste. Budúca piatačka Základnej školy na Novomes-

kého ulici začala lyžovať ako 3-ročná, v alpskom lyžovaní sú-

ťaží od svojich šiestich rokov 

a trávovému lyžovaniu sa 

venuje od jesene 2019.  

Medzi jej doterajšie naj-

väčšie úspechy patrí ví-

ťazstvo v lyžiarskych prete-

koch o Jánošíkovu valaštičku 

vo Vrátnej, na stupňoch pre 

víťazov sa umiestnenia v Rensar Cupe na Morave a v Hore-

hronskej lige v zjazdovom lyžovaní, kde jej v celkovom poradí 

patrilo 4. miesto.  

Info 31.06.2020 

Pomocná evidencia 266/01/2020 

 

Real team zabodoval v historicky prvej video súťaži 

 

Na prvom celoslovenskom online športovom podujatí v 

karate do 12 rokov získal trenčiansky Športový klub Real team 

16 zlatých medailí a s celkovým počtom 42 získaných cenných 

kovov aj 2. miesto v rebríčku 30 zúčastnených klubov.  

Ako informovala trénerka Lenka Beňová, súťaž pozostá-

vala z krátkej video nahrávky súborných cvičení kata. Domáci 

klub reprezentovalo 39 pretekárov. Konkurencia bola prekva-

pujúco silná, v niektorých kategóriách bolo až 60 preteká-

rov. Cvičenci sa poctivo pripravovali a natáčanie svojich cviče-

ní dotiahli do najmenších detailov, vrátane výberu prostredia, 

osvetlenia a pod.  

Najdôležitejší bol samotný výkon a prevedenie kata.  

Info 30.06.2020 

Pomocná evidencia 269/01/2020 
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Športové aktivity mesto podporí sumou 60 tisíc eur 

 

V roku 2020 poskytne mesto Trenčín prostredníctvom gran-

tového programu v oblasti športu a telesnej kultúry na 42 pro-

jektov spolu takmer 24 tisíc eur, činnosť 48 športových klubov 

podporí celkovou sumou necelých 36 tisíc eur. O pridelení 

dotácií rozhodol primátor mesta Richard Rybníček na základe 

odporučenia Komisie športu. 

www.trencin.sk 09.07.2020 

Pomocná evidencia 320/01/2020 

 

Mužstvo S.N.P. majstrom v malom futbale 

 

Mestská liga malého futbalu v Trenčíne má staronového 

majstra. Stal sa ním tím S.N.P. Ten v 15 stretnutiach nenašiel 

premožiteľa. Stratil iba dva body po remíze s Botafogom (3:3). 

Najvážnejších konkurentov z Letky, Botafoga a Santosu zdolal 

rozdielom triedy a nikoho nenechal na pochybách, že titul v 1. 

Hummel lige je v správnych rukách. 

„Základ tímu tvoria hráči zo Zámostia. Ak si niekto myslí, 

že názov tímu má niečo spoločné so Slovenským národným 

povstaním, je na omyle. Názvy miniligových tímov z Trenčína 

majú častokrát spojitosť s alkoholom, a my nie sme výnimkou. 

Samozrejme, s ohnivou vodou to nepreháňame, ale kamarátske 

posedenie pri pivku je súčasťou našej kultúry,“ pousmial sa na 

úvod gólman Martin Kopčan. 

Mužstvo tvoria hráči, ktorí sa venujú veľkému futbalu na 

regionálnej úrovni. Malý futbal je pre nich doplnkovým špor-

tom, pri ktorom sa môžu zdokonaľovať v technike i rýchlosti. 

A že sa im darí, hovoria výsledky za ostatných šesť sezón, po-

čas ktorých získali štyri majstrovské tituly, raz dvíhali nad 

hlavy ligový pohár a dvakrát skončili na 2. mieste. 

http://www.trencin.sk/
http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_snp
http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_snp
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Dušou tímu je Lukáš Losonszký, ktorý sa stará o to, aby sa 

mužstvo malo ako v bavlnke. Zo staršej generácie nemožno 

zabudnúť na Jara Straku. 

„Tento titul patrí najmä im. Hráčov dokázali stmeliť a vytvo-

riť komfort na to, aby mohli byť úspešní. Takmer stále sme 

prišli na zápasy ôsmi až desiati, čo dokázali máloktorí súperi,“ 

pokračoval Martin Kopčan. 

S.N.P. sa mohlo popýšiť tretím najefektívnejším útokom v 

súťaži a najlepšou obranou. Mužstvo hralo mimoriadne nátla-

kový futbal aj z toho dô-

vodu, že gólman Martin 

Kopčan väčšinu času strá-

vil zároveň ako hráč v 

poli. Zaujímavosťou je, že 

sa stal aj najlepším strel-

com tímu s 26 gólmi. 

O titul sa zaslúžili hrá-

či: Lukáš Losonszký, 

Martin Kopčan, Marián 

Lisik, Jozef Vlado, Mi-

chal Garaj, Patrik Bariak, Boris a Tibor Drienka, Norbert 

Majerský, Michal Slivka, Boris Harušťák, Adrián Micha-

lík, Marek Svorada, René Šiko, Denis Haspra, Róbert Ko-

váčik, Michal Rýdzi a Jaroslav Straka. 

www.sme.sk 11.07.2020 

Pomocná evidencia 323/01/2020 

 

Meč Matúša Čáka si odniesol Slovák Maroš Štefaňák 

 

V čase pandémie sa i napriek všetkým okolnostiam odohral 

v piatok 18. septembra v poradí 21. ročník strongman podujatia 

Meč Matúša Čáka. Súťaž patrí medzi najstaršie silácke zápole-

http://www.sme.sk/
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nia v Európe. Historický punc umocňovali aj priestory Tren-

čianskeho hradu, kde sa celá akcia odohrávala.  

Pozvanie dostalo iba šesť najsilnejších borcov, ale na štart sa 

postavila iba pätica. Celou akciou sprevádzal Milan Gabrhel, 

na správnosť poku-

sov dohliadal me-

dzinárodný rozhod-

ca Pavol Guga. Slo-

vákov Maroša Šte-

faňáka a Mareka 

Tótha doplnil Po-

liak Amadeusz Gu-

roś, Ukrajinec Kon-

stantin Iljin a česká 

legenda Jirko Žaloudek. Silákov čakalo päť testov sily. 

V úvode pretekov museli najskôr trikrát zodvihnúť pivný 

sud a následne do konca časového limitu dvíhať oceľovú kladu, 

ktorá vážila 130 kilogramov. Druhé nasledovalo päťnásobné 

prevracanie 400-kilogramovej pneumatiky, v strede súťaže sa 

nosil ťažký 150-kilogramový meč. Predposlednou skúškou 

bolo dvíhanie osobného automobilu a záver patril prehadzo-

vaniu 150-kilogramovej gule. 

Najlepšie si so všetkými prekážkami poradil Maroš Šte-

faňák, ktorý získal svoju prvú veľkú trofej medzi profesionálmi. 

Druhé miesto získal Marek Tóth, bronz si odniesol nováčik 

Amadeusz Guroś. Štvrté miesto si pripísal Kosťa Iljin, ktorý na 

súťaži vyhral v roku 2011. Piaty skončil legendárny Jirko Ža-

loudek, ktorý okrem skvelých výkonov predviedol aj svoje 

šoumenstvo. 

www.sme.sk 18.09.2020 

Pomocná evidencia 402/01/2020 

 

 

http://zlavy.sme.sk/
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Podpora atletiky na Strednej športovej škole  

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), Stredná športová 

škola (SŠŠ) a Slovenský atletický zväz (SAZ) podpísali v škol-

ských priestoroch v Trenčíne memorandum o spolupráci. Jeho 

hlavným cieľom je zabezpečenie športovej prípravy žiakov 

v oblasti atletiky, spolupráca v oblasti vzdelávania športovcov 

i odborníkov či rozvoja športovej infraštruktúry.  

„Úlohou Trenčianskej župy je každoročne zohnať finančné 

prostriedky na podporu rozvoja infraštruktúry pre atlétov. 

Chcem pri tejto príležitosti poďakovať vedeniu školy, prezi-

dentovi zväzu, ale aj trénerom atletiky, ktorí pripravujú našich 

športovcov. Zo SŠŠ chceme urobiť miesto, ktoré bude vycho-

vávať nielen dobrých športovcov, ale aj komplexné osobnosti 

po každej stránke,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Okrem finančného spolupodieľania sa na zabezpečení špor-

tovej prípravy atlétov sa druhý najväčší športový zväz na Slo-

vensku zaviazal spolupracovať na systémovom riešení gene-

račného problému pohybovej aktivity detí a mládeže.  

„Podpisom memoranda deklarujeme spoločný záujem o roz-

voj atletiky v rámci TSK, ktorý je lídrom v podpore športu na 

Slovensku,“ povedal prezident SAZ Peter Korčok. 

www.tsk.sk 21.09.2020 

Pomocná evidencia 404/01/2020 

 

Tri republikové tituly pre klub Victory Gym 

 

V sobotu 26.septembra sa v Lučenci konali majstrovstvá 

Slovenska v kickboxe. Trenčiansky klub Victory Gym mal na 

tomto podujatí troch zástupcov. Všetci traja štartovali v kráľov-

skej disciplíne K1. 

Osemnásťročný Daniel Ďuriš dominoval v kategórii do 57 

kilogramov juniorov. Vo finále zdolal súpera už v prvom kole. 

http://www.tsk.sk/
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Rastislav Klimáček nastúpil v seniorskej kategórii do 63,5 kg, 

kde v semifinále zdolal Lukáša Nagya 3:0 na body a rovnakým 

spôsobom zvíťazil aj vo finále nad Erichom Abtom. 

Najmladším členom výpravy bola ešte len 15-ročná Lea 

Tanáčová, ktorá sa aj napriek svojmu mladému veku predsta-

vila v seniorskej kategórii do 48 kg, kde dokázala vyhrať oba 

zápasy. V semifinále jasne zdolala Viktóriu Benčekovú a vo 

finále vyhrala predčasne vzdaním súperky po druhom kole. 

www.sme.sk 26.09.2020 

Pomocná evidencia 416/01/2020 

 

Premiéra v MMA s víťazstvom Moniky Chochlíkovej 

 

Trenčianka Monika Chochlíková vo štvrtok 1. októbra ab-

solvovala v Miláne svoju profesionálnu premiéru v zmiešaných 

bojových umeniach  (MMA). Nebol to však hocijaký súboj, 

slovenská bojovníčka do-

stala príležitosť v druhej 

najprestížnejšej organizá-

cii sveta - Bellatore. 

Majsterka Európy 

i sveta v kickboxe Moni-

ka Chochlíková je veľká 

bojovníčka. Hoci táto 24-

ročná slovenská reprezen-

tantka, známa svojimi úspechmi v kickboxe a thajskom boxe, 

zápas v MMA vôbec neplánovala, ponuka z prestížnej orga-

nizácie všetko zmenila. 

Jej súperkou v kategórii do 48 kg bola mladá Francúzka 

Jade Jorandová, pre ktorú to bol taktiež premiérový súboj v 

profesionálnom MMA. V prvom kole zasiahla Slovenka high-

kickom, po ktorom zápas pokračoval na zemi. Druhé kolo sa 

zdalo byť jednoznačne v prospech Jorandovej, no Chochlíková 

http://www.sme.sk/
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dokázala nečakane zaútočiť zo spodnej pozície a nevídanou 

technikou scorpion rib crush súboj ukončila. V profesionálnom 

MMA si tak pripísala premiérové víťazstvo a po Attilovi 

Véghovi je tak druhou slovenskou reprezentantkou s úspechom 

v Bellatore. 

„Je to tam!!! Ďa-

kujem všetkým za 

podporu, to, ako ste 

fandili, bolo úžasné. 

Teraz musím vstre-

bať, čo sa vlastne 

stalo,“ napísala Mo-

nika Chochlíková na 

svojom facebooku. 

V príprave sa jej okrem trénera a priateľa Tomáša Tadlánka 

venoval aj MMA tréner Jakub Müller. 

„Obrovský športový úspech, klobúk dolu pred ňou 

a Tomášom Tadlánkom. Z 99,99 percenta je to zásluha Tomáša 

a možno tak z 0,01 percenta moja. Je to výsledok tvrdej driny 

a zaslúžená odmena. Ja som sa k tomu náhodou dostal a mal 

som šťastie ten zážitok zdieľať s nimi, Veľmi im to prajem, sú 

to super ľudia,“ povedal Jakub Müller. 

Info 30.10.2020 

Pomocná evidencia 422/01/2020 

 

Hviezdy deťom priniesli viac ako 20 tisíc eur 

 

Charitatívne podujatie klubu AS Trenčín s názvom 

„Hviezdy deťom“ nezastavila ani koronakríza. Klub chcel udr-

žať niť kontinuity, čo bolo želaním aj viacerých partnerov tohto 

projektu. Cieľom bolo pokračovať v pomoci podporovaným 

subjektom, ktoré ju v dnešnej situáciu potrebujú viac ako ino-
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kedy. Koncom roka organizátori viacerých z obdarovaných 

prekvapili nečakaným šekom. 

Dvanásty ročník projektu obľúbeného medzi návštevníkmi i 

osobnosťami športu, kultúry a showbiznisu prebehol inak, než 

po minulé roky. Napriek všetkým obmedzeniam a ekonomickej 

kríze sa s podporou tradičných darcov podarilo prekročiť sumu 

20 tisíc eur a navýšiť výťažok z predchádzajúcich jedenástich 

rokov vo výške 218 tisíc eur. 

www.astrencin.sk 02.12.2020 

Pomocná evidencia 489/01/2020 

 

Bodyfitnesska Adela Ondrejovičová opäť na vrchole 

 

Trenčianska bodyfitnesska Adela Ondrejovičová v Špa-

nielsku vyhrala všetko, čo sa dalo. V sobotu 12. decembra sa v 

španielskej Santa Suzanne konali dve prestížne súťaže asociá-

cie IFBB - to majstrovstvá sveta a Arnold Classic Europe. Obe 

podujatia boli pre pandémiu spojené. Adela Ondrejovičová 

oboje súťaže vyhrala a stala sa čerstvou majsterkou sveta v bo-

dyfitness. 

www.sme.sk 12.12.2020 

Pomocná evidencia 503/01/2020 
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