
2000 

január /00  Majstrovstvá Slovenska dorastu a juniorov Čadca 

3. miesto kumite juniori –70kg - Marek HOLÍK 

  

február/00  Majstrovstvá kraja seniorov B. Bystrica 

2. miesto kumite muži -60kg - Bohuslav SLIVENSKÝ 

3. miesto kumite muži družstvá 

  

február/00  Slovenský pohár seniorov Bratislava 

3. miesto kumite BRH - Marek HOLÍK 

  

február/00  Slovenský pohár žiakov 2. kolo Komárno 

1. miesto kumite mladší žiaci -40kg - Samuel LÁSKA 

2. miesto kata deti - dievčatá - Veronika PUSKAJLEROVÁ 

3. miesto kumite staršie žiačky -40kg - Adriana BABICOVÁ 

3. miesto kumite staršie žiačky družstvá - BABICOVÁ, BOBOROVÁ, KUČEROVÁ 

  

marec/00  Slovenský pohár žiakov 3. kolo Košice 

3. miesto kata deti - chlapci - Vlado ANTAL 

2. miesto kumite mladší žiaci -40kg - Samuel LÁSKA 

3. miesto kumite staršie žiačky -40kg - Adriana BABICOVÁ 

2. miesto kumite staršie žiačky +45kg - Mirka KUČEROVÁ 

  

marec/00  Stredoslovenský pohár mládeže 1. kolo Zvolen 

2. miesto kata deti - chlapci - Vlado ANTAL 



2. miesto kata mladší žiaci - Samuel LÁSKA 

1. miesto kata staršie žiačky - Mária KOŽEHUBOVÁ 

4. miesto kata staršie žiačky - Mirka KUČEROVÁ 

2. miesto kumite mladší žiaci -40kg - Samuel LÁSKA 

1. miesto kumite staršie žiačky -50kg - Mirka KUČEROVÁ 

2. miesto kumite staršie žiačky -50kg - Petra BOBOROVÁ 

2. miesto kumite staršie žiačky -40kg - Adriana BABICOVÁ 

1. miesto kumite starší žiaci +50kg - Miroslav DZURENKO 

3. miesto kumite starší žiaci +50kg - Michal FRONC 

3. miesto kumite mladší dorastenci -70kg - Ján FERJENČÍK 

  

marec/00 - Majstrovstvá Slovenska seniorov - Banská Bystrica 

3. miesto kumite BRH - Marek HOLÍK 

  

apríl/00 - Majstrovstvá SsZK žiakov a mladších dorastencov - Žilina 

2. miesto kata deti dievčatá - Veronika PUSKAJLEROVÁ 

1. miesto kumite mladší žiaci -40kg - Samuel LÁSKA 

3. miesto kata staršie žiačky - Mária KOŽEHUBOVÁ 

3. miesto kumite staršie žiačky -40kg - Adriana BABICOVÁ 

1. miesto kumite staršie žiačky -45kg - Petra BOBOROVÁ 

3. miesto kumite staršie žiačky +45kg - Mirka KUČEROVÁ 

1. miesto kumite družstvá staršie žiačky - BABICOVÁ, BOBOROVÁ, KUČEROVÁ 

  

apríl/00 - Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev - Žilina 

3. miesto - kumite družstvo muži - Holík, Slivenský, Bernát, Fajer,Miháľ, Černák, Sedliak 



  

apríl/00 - KARATE Zvolen cup 2000 - medzinárodný turnaj 

2. miesto - kata deti dievčatá - Veronika PUSKAJLEROVÁ  

1. miesto - kumite staršie žiačky -45kg - Petra BOBOROVÁ 

2. miesto - kumite mladší dorastenci -55kg - Igor ŠTRBA 

  

apríl/00 - Generation karate cup - Budapešť - medzinárodný turnaj 

1. miesto - kumite chlapci 8-9 roční - Vladimír ANTAL 

2. miesto - kumite dievčatá 12-13 ročné - Petra BOBOROVÁ 

1. miesto - kumite družstvá dievčatá 11-14 ročné - Boborová, Kučerová, Filipovičová 

  

máj/00 - 2. kolo Sredoslovenského pohára mládeže - Revúca 

2. miesto - kata deti chlapci - Vladimír ANTAL 

2. miesto - kata deti dievčatá - Veronika PUSKAJLEROVÁ 

2. miesto - kata mladší žiaci - Samuel LÁSKA 

1. miesto - kata staršie žiačky - Mária KOŽEHUBOVÁ 

2. miesto - kata staršie žiačky - Miroslava KUČEROVÁ 

3. miesto - kumite mladší žiaci -40kg -Samuel LÁSKA 

1. miesto - kumite starší žiaci +50kg - Miroslav DZURENKO 

2. miesto - kumite starší žiaci +50kg - Michal FRONC 

1. miesto - kumite staršie žiačky -50kg - Miroslava KUČEROVÁ 

2. miesto - kumite staršie žiačky -50kg - Petra BOBOROVÁ 

1. miesto - kumite staršie žiačky -40kg - Adriana BABICOVÁ 

2. miesto - kumite mladší dorastenci +65kg - Ján FERIENČÍK 

  



máj/00 - Majstrovstvá Slovenska žiakov a mladších dorastencov - Trenčín 

2. miesto - kumite staršie žiačky -45kg - Petra BOBOROVÁ 

2. miesto - kumite staršie žiačky +45kg - Miroslava KUČEROVÁ 

1. miesto - kumite družstvá staršie žiačky - BOBOROVÁ, KUČEROVÁ, BABICOVÁ, 

MIĽANOVÁ 

5. miesto - kata deti dievčatá - Veronika PUSKAJLEROVÁ 

5. miesto - kata deti chlapci - Vladimír ANTAL 

  

máj/00 - 3. kolo Stredoslovenského pohára mládeže - Bytča 

2. miesto - kata dievčatá - Veronika PUSKAJLEROVÁ 

1. miesto - kata staršie žiačky - Mária KOŽEHUBOVÁ 

2. miesto - kata staršie žiačky - Miroslava KUČEROVÁ 

3. miesto - kata mladší dorastenci - Branislav JANČOVIČ 

1. miesto - kumite staršie žiačky -50kg - Petra BOBOROVÁ 

2. miesto - kumite staršie žiačky -50kg - Miroslava KUČEROVÁ 

1. miesto - kumite staršie žiačky -40kg - Adriana BABICOVÁ 

3. miesto - kumite mladší žiaci -40kg - Samuel LÁSKA 

2. miesto - starší žiaci +50kg - Michal FRONC 

3. miesto - kumite mladší dorastenci +65kg - Ján FERIENČÍK 

  

Celkové výsledky po troch kolách: 

2. miesto - kata dievčatá - Veronika PUSKAJLEROVÁ 

1. miesto - kata mladší žiaci - Samuel LÁSKA 

1. miesto - kata staršie žiačky - Mária KOŽEHUBOVÁ 

2. miesto - kata staršie žiačky - Miroslava KUČEROVÁ 

1. miesto - kumite staršie žiačky -50kg - Miroslava KUČEROVÁ 



2. miesto - kumite staršie žiačky -50kg - Petra BOBOROVÁ 

1. miesto - kumite staršie žiačky -40kg - Adriana BABICOVÁ 

2. miesto - kumite mladší žiaci -40kg - Samuel LÁSKA 

1. miesto - kumite starší žiaci +50kg - Miroslav DZURENKO 

2. miesto - starší žiaci +50kg - Michal FRONC 

3. miesto - kumite mladší dorastenci +65kg - Ján FERIENČÍK 

V súťaži klubov obsadil Karate klub Zvolen celkové tretie miesto. 

  

október/00 - Slovenský pohár dorastencov - 1. kolo - Čadca 

1. miesto - kumite mladšie dorastenky -50kg - Petra BOBOROVÁ 

  

  

november/00 - Slovenský pohár žiakov - 1. kolo - Žilina 

1. miesto - kumite staršie žiačky +45kg - Miroslava KUČEROVÁ 

3. miesto - kumite staršie žiačky -45kg - Natália MIĽANOVÁ 

3. miesto - kumite družstvá staršie žiačky - BABICOVÁ, MIĽANOVÁ, KUČEROVÁ 

  

november/00 - Majstrovstvá SsZK dorastencov a juniorov - Žilina 

1. miesto - kumitestaršie dorastenky -50kg - Petra BOBOROVÁ 

  

december/00 - Slovenský pohár seniorov - Nové Zámky 

2. miesto - kumite muži BRH - Marek HOLÍK 

  

december/00 - Slovenský pohár dorastencov - Istebné 

2. miesto - kumite mladšie dorastenky -50kg - Petra BOBOROVÁ 



3. miesto - kumite mladšie dorastenky -45kg - Natália MIĽANOVÁ 

  

december/00 - Vianočná Biela pani - Levoča 

1. miesto - kumite žiaci - 50kg - Samuel LÁSKA 

1. miesto - kumite žiačky -50kg - Petra BOBOROVÁ 

1. miesto - kumite žiačky +50kg - Mirka KUČEROVÁ 

3. miesto - kumite dorastenci -60kg - Michal FRONC 

  


