
 

 

   
 

Slovensko a VŠC DUKLA má novú majsterku sveta!  

Monika Chochlíková vybojovala v Bangkoku zlato v Thajskom boxe.  

Najúspešnejšia slovenská bojovníčka, členka VŠC DUKLA Banská Bystrica Monika 

Chochlíková získala titul majsterky sveta v thajskom boxe. Stalo sa tak priamo v kolíske tohto 

športu, v thajskom Bangkoku. Chochlíková sa tým zároveň kvalifikovala už v druhej 

športovej disciplíne na Svetové hry, ktoré sa konajú v roku 2022 v USA.  

 

Monika „Volcano“ Chochlíková dosiahla ďalší obrovský úspech pre slovenský šport.  Nedávno 

získala v Thajsku titul Majsterky sveta v Thajskom boxe. Svetovou šampiónkou sa stala po tvrdom 

finálovom súboji s tureckou šampiónkou Yaren Kan, ktorú Monika zdolala 30:27  

 

Monika je tak držiteľkou titulu majsterky sveta i Európy v kickboxe (K1) a súčasne držiteľkou 

titulu majsterky sveta i Európy v thajskom boxe. V oboch disciplínach bude reprezentovať 

Slovensko na Svetových hrách, ktoré sa konajú v júli 2022 v Birminghame (USA). Monika je 

pravdepodobne totižto prvým a jediným európskym bojovníkom, ktorý dokázal vyhrať majstrovstvá 

sveta a Európy v dvoch športoch a to v thajskom boxe a kickboxe 
 
„Športovcom Dukly nesmierne fandím a sledujem ich aktivity. Svojho času som bol Moniku 

Chochlíkovú podporiť aj osobne, na jednom zo zápasov. Má v sebe neuveriteľnú silu a úžasnú 

energiu. K titulu jej a celému tímu srdečne blahoželám. Teším sa na to, s čím nás prekvapí v 

budúcnosti. Má ohromný potenciál.” vyzdvihol minister obrany Jaroslav Naď 

 
„Vo VŠC sme na Monikine výsledky hrdí a veľmi sa z nich tešíme. Tento rok dosiahla maximum, 

získala všetky tituly, dokonca v dvoch športoch. Aj naďalej sa jej budeme snažiť vytvárať čo 

najlepšie podmienky a držať jej palce na blížiacich sa svetových hrách,“ netajil spokojnosť riaditeľ 

VŠC DUKLA pplk. Matej Tóth. 

 
Cesta Moniky za titulom majsterky sveta: 

1. zápas Švédka: Johanna Persson /osemfinále 

2. zápas Ruska: Galina Degtiareva /štvrťfinále 

3. zápas Thajka: Wansawang Srila Oo /semifinále 

4. zápas Turkyňa: Yaren Kan /finále 

 

 

 
 


