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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa      
        

   
 

Trenčín, 6. február 2017 
Titul Školského majstra SR v aerobiku získala študentka SOŠ Jilemnického v Trenčíne   
 
Tak ako každý rok, aj tento rok sa už tradične v Mestskej športovej hale Na Sihoti v Trenčíne 
konali Školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku žiačok a žiakov stredných škôl.   
 
Školských majstrovstiev Slovenskej republiky v aerobiku žiačok a žiakov stredných škôl sa 
celkovo zúčastnilo 51 účastníkov – víťazov jednotlivých krajských kôl. Súťažiaci si sily 
zmerali v piatich kategóriách, z ktorých každá trvala 40 minút. Prvou kategóriou bol basic 
aerobik, ďalšou kick box, treťou zumba a nechýbal ani body work a dance aerobik. 
Hodnotenie súťažiacich mala na starosti päťčlenná porota, ktorá si okrem výrazu tváre 
všímala aj držanie tela, techniku prevedenia cviku, dodržiavanie rytmu či presné opakovanie 
prvku podľa cvičiteľa, ktorým bola hlavná rozhodkyňa Anna Trčková.   
 
Z Trenčianskeho samosprávneho kraja sa majstrovstiev Slovenska zúčastnili študenti 
Obchodnej akadémie v Trenčíne, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne, 
Piaristického gymnázia v Trenčíne, Súkromného gymnázia Futurum v Trenčíne, Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Gymnázia Púchov, Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi 
a Gymnázia v Považskej Bystrici.    
    
Pozvanie prijal aj čestný predseda Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ) Anton 
Javorka. „SAŠŠ oslávila minulý rok 25. výročie svojho založenia. Ako stavovská organizácia 
slovenských telocvikárov vznikla s cieľom zachrániť školské športové súťaže pred úpadkom, 
ale hlavne získavať deti pre pravidelné športovanie a formovať v nich trvalý vzťah k tejto 
činnosti. Najosvedčenejším prostriedkom k splneniu tohto cieľa sú školské športové súťaže 
zaradené do kalendára, do ktorého sme zaradili aj aerobik. A do Trenčína, ktorý sa už stáva 
mekkou tohto športu na Slovensku, postúpili tí najlepší z krajov,“ uviedol Anton Javorka. 
   
Okrem neho podujatie svojou účasťou podporil poslanec Zastupiteľstva TSK Tomáš Vaňo, 
z predsedníctva SAŠŠ Eva Murková, Andrea Ondrejková zo Slovenskej gymnastickej 
federácie, predsedníčka Krajskej rady SAŠŠ Miriam Olešáková a riaditeľka Krajského 
centra voľného času v Trenčíne Renáta Bieliková, ktoré Školské majstrovstvá Slovenska 
v aerobiku žiačok a žiakov stredných škôl organizovalo.    
 
Po skončení jednotlivých kôl nasledovalo slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov 
Majstrovstiev Slovenska. Titul „Školský majster SR pre školský rok 2016/2017“ si odniesla 
študentka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Alexandra Zenníková. Druhé miesto sa v nabitej 
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konkurencii podarilo získať Ivane Kizákovej, študentke Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Na 
treťom mieste sa umiestnila študentka Obchodnej akadémie v Poprade Stanislava 
Toporcerová. Z Trenčianskeho kraja sa v najlepšej desiatke umiestnili ešte dve študentky, 
Gabriela Hlušková z Gymnázia v Považskej Bystrici, ktorá obsadila štvrté miesto. Šieste 
miesto pripadlo študentke Obchodnej akadémie Trenčín Adriane Terifajovej. 
 
Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. Organizátorom podujatia bolo už tradične Krajské centrum voľného času 
v Trenčíne spolu s Krajskou radou Slovenskej asociácie športu na školách.  
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