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Trenčín, 19. december 2016 
Športovo-benefičné podujatie Večer hviezd 2016 zavŕšilo úspešný športový deň 
v Trenčíne 
 
Trenčianske výstavisko Expo center, a. s., žilo v sobotu 17. decembra 2016 neolympijskými 
športmi. Počas celého dňa prebiehal šiesty ročník Športfestivalu, ktorý večer vyvrcholil 
Večerom hviezd 2016, kde  odmenili najúspešnejších športovcov v neolympijských športoch na 
Slovensku. 
 
V poradí 14. ročníka galavečera sa okrem širokej verejnosti a športovcov zúčastnila aj vedúca 
Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Daniela 
Hilčíková, ktorá sa prítomným hosťom prihovorila v mene trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku: „Trenčiansky samosprávny kraj podporuje športové podujatia, aj tie, ktoré patria do 
kategórie neolympijských športov. Tento rok sa podarilo kraju podporiť zo svojho dotačného 
systému 71 športových projektov za viac ako 73 tisíc eur. Oceneným športovcom 
a osobnostiam gratulujem a prajem im, aby boli aj naďalej úspešní.“  
 
Ocenených bolo 10 najúspešnejších športovcov v neolympijských disciplínach, konkrétne za 
tlak na lavičke Fridrich Matejík, lovec rýb udicou Peter Horňák, vodný lyžiar Alexander 
Vaško, kick-boxerka Monika Chochlíková, kulturista Igor Kočíš, za silový trojboj Róbert 
Valach a orientačný športovec Ján Furucz, lyžiarka na tráve Barbara Miková, vodná lyžiarka 
Zuzana Vráblová a prvé miesto získala majsterka sveta vo fitnes Eva Baniková. Z trofeje 
a diplomu sa mohli tešiť aj juniorsky kulturista Michal Zaukolec, plutvový plavec Ádám Bukor 
a za pretláčanie rukou Rebeka Martinkovičová. Cenu za najlepší tím prebral člen víťazného 
nohejbalového družstva Ladislav Stupák. 
 
Na pódiu okrem ocenených športovkýň a športovcov vystúpila speváčka Dara Rolins, kulturista 
Tomáš Tabačiar, detičky z Fitness Gabrhel, huslistky zo Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého z Trenčína a klienti domova sociálnych služieb Čistá Duša v Trenčíne, ktorému bola 
venovaná aj časť výťažku zo vstupného. Cenu za celoživotný prínos v športe si prebral 
niekdajší slávny futbalista a reprezentant Slovenska Jozef Adamec. Podujatie sa opäť po roku 
konalo s finančnou podporou TSK.  
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