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MŠK  s. r. o. Žiar nad Hronom 

Športovo - strelecký klub 

 

S P R Á V A 

o činnosti športovo - streleckého klubu za rok 2022 

 

  

  Členskú základňu Športovo – streleckého klubu  MŠK  Žiar nad Hronom tvorilo  

105  členov, ktorí si členské príspevky uhradili v plnej výške. MŠK určilo základný 

členský príspevok vo výške 12,- EUR ročne za jedného člena. Okrem toho mládež a aj 

členovia, ktorí čerpali materiálne a finančné výhody vyplývajúce z členstva v MŠK 

platili aj klubový príspevok vo výške 12,- EUR ročne.  Klubové príspevky  zaplatilo 21 

členov, čo je 252,- Eur. Spolu bolo vybratých 1512,- EUR, ktoré boli odvedené do 

pokladne MŠK. O túto sumu bol navýšený rozpočet nášho klubu, ktorý v roku 2022 

predstavoval sumu 15429,- EUR. Schválený finančný rozpočet sme vyčerpali, pričom 

sme sa dostali do mínusových čísiel, čo bolo 79,53 EUR. Konkrétne boli finančné 

prostriedky čerpané na úhradu cestovných výdajov, štartovného a organizačných 

poplatkov na všetky súťaže, ktoré absolvovali naši členovia v rámci celého Slovenska. 

Menšia časť prostriedkov bola poskytnutá na úhradu materiálnych potrieb, a to najmä 

streliva a terčového materiálu. Podrobný rozpis čerpania je uvedený v správe 

o hospodárení nášho klubu. Všetky finančné prostriedky nášho klubu sú spravované 

prostredníctvom  profesionálneho pracovníka - ekonómky MŠK, čo je v súlade 

s organizačnou smernicou.  

 Činnosť klubu organizoval a viedol prezident ŠSK Marián Grúber v súčinnosti 

s radou klubu v zložení : Mgr. Ondrej Lipták, Ing. Ľuboš Perina a Filip Šulek. 

 Konkrétna činnosť nášho klubu bola vykonávaná v zhode s požiadavkami 

členskej základne a skúsenosťami z predchádzajúcich rokov pričom sme uplatňovali 

spracovaný ročný kalendár športových podujatí, kde bolo zahrnutých 28 

najdôležitejších streleckých podujatí s regionálnou ale aj celoslovenskou pôsobnosťou. 

Tieto akcie boli organizované najmä v disciplínach, ktoré nadväzovali  na postupové – 

kvalifikačné súťaže, ale organizovali sme aj súťaže ne postupové, ktorými sme reagovali 

na obdobné podujatia organizované inými ŠSK v blízkom okolí. Napríklad v Handlovej 

už tradične organizujú súťaž v streľbe z pištole a revolvera na vzdialenosti 25, 35, a 45 

metrov na rôzne terče. Keďže časť členskej základne má záujem práve o takéto súťaže,  

organizovali sme ich aj v našich podmienkach s cieľom dostatočnej prípravy v prípade 

záujmu štartovať a reprezentovať náš klub na podobných súťažiach. Takýmto 

zameraním a vytvorenými podmienkami sme dali možnosť všetkým členom realizovať 

sa podľa ich záujmu. Mnohí to využili najmä na organizovaných majstrovstvách okresu 

a majstrovstvách mesta. Na spomenutých majstrovstvách excelovali naše mladé 

strelkyne, keď dokázali zvíťaziť v disciplínach, v ktorých boli dominantné mužské 

kategórie. V Disciplíne malokalibrový sniper 20 výstrelov zvíťazila Karolína 

Lovčičanová, keď dokázala nastrieľať 199 bodov z 200 možných a získala titul Majster 

okresu. Jana Gáliková zvíťazila v disciplíne veľkokalibrový sniper 20 výstrelov. Tiež 

nastrieľala 199 bodov z 200 možných a získala titul Majster okresu.  Gro súťaží bolo 

organizovaných v klasických disciplínach, ktoré nadväzovali na postupové súťaže. Bolo 

to správne rozhodnutie, lebo len na takýchto súťažiach je celoslovenské konkurencia 

a dajú sa  získať majstrovské tituly, čo je žiaduce z pohľadu reprezentácie klubu 

a nášho mesta. I napriek tomu, že začiatkom roka 2022 ešte doznievali proti 

COVIDOVÉ opatrenia dokázali sme rozbehnúť našu činnosť na veľmi dobrej úrovni. 

Svedčí o tom skutočnosť, že sme vykonali všetky naplánované súťaže, aj keď 
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v niektorých prípadoch v posunutých termínoch. Bolo pre nás významné, že sme hneď 

v úvode otvorenia sezóny v streľbe z guľových zbraní mohli organizovať Cenu 

oslobodenia mesta Žiar nad Hronom, čo bola zároveň 1. Slovenská strelecká liga 

v guľových zbraniach a tiež kvalifikačný pretek na Majstrovstvá SR. Súťaž sme 

organizovali v troch disciplínach ŠPi 30+30 výstrelov, Vpi 30+30 výstrelov a LPi 40 a 60 

výstrelov. O súťaž bol záujem, čo potvrdzuje aj účasť strelcov z celého Slovenska. 

Evidovali sme viac ako 60 štartov, čo je v našich priestorovo skromných podmienkach 

veľmi dobrá účasť. O priebehu a celkovej úrovni súťaže sa pochvalne vyjadrovali všetci 

prítomní, čo je zaznamenané aj prostredníctvom ATV mesta Žiar nad Hronom. 

Takýmto spôsobom sme si zabezpečili poverenie od SSZ organizovať takéto podujatie aj 

v budúcom roku. Poďakovanie patrí našim rozhodcom I. Švecovi, F. Šulekovi, M. 

Grúberovi  a ďalším, ktorí sa podieľali na organizačnom a technickom zabezpečení  boli 

to M. Grúberová, J. Gáliková, D. Bajs, S. Silný a O. Lipták. Úroveň a priebeh tejto 

súťaže potvrdzuje, že sme schopní organizovať v našich podmienkach aj súťaže na 

úrovni 1. Slovenskej streleckej ligy v guľových zbraniach v pištoľových disciplínach, ale 

si to vyžaduje zveľaďovanie a technické vylepšovanie strelnice. Poďakovanie patrí aj  

štrnásť člennému tímu členov nášho klubu, ktorí reprezentujú náš klub a naše mesto na 

celoslovenských súťažiach. V pištoľových disciplínach štartovali skoro na všetkých 

kolách Extraligy, 1. Slovenskej streleckej ligy, krajskej streleckej ligy a Majstrovstvách 

jednotlivých krajov. Niektorí z nich mali viac, ako 40 štartov, čo sa prejavilo aj na 

nomináciách na Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní, na ktoré boli 

nominovaní :  Róbert LÁSKA v disciplíne  VzPu 40 výstrelov a vystrieľal si 1.miesto 

a získal titul Majster SR. Marián GRÚBER nás reprezentoval v disciplíne VzPi 40 

výstrelov. Umiestnil sa na 1.mieste a získal titul Majster SR. Jana GÁLIKOVÁ sa 

v disciplíne VzPi 60 výstrelov v kategórii kadetky umiestnila na 3.mieste. Marianna 

Grúberová sa v disciplíne VzPi 40 umiestnila na 4.mieste. Filip Šulek sa v disciplíne 

VzPi 60 výstrelov v kategórii muži umiestnil na 7.mieste. Dušan Majliš sa v rovnakej 

disciplíne a kategórii umiestnil na 10.mieste a Ivan Švec sa umiestnil na 22. mieste. Na 

Medzinárodných Majstrovstvách SR nás reprezentovali : Rostislav Burian, ktorý sa 

v disciplíne LPi 40 výstrelov umiestnil na 2.mieste a v disciplíne VzPi 15 výstrelov sa 

umiestnil na 4. mieste. Karol Ihring v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov získal 3.miesto 

v disciplíne LPi 40 výstrelov sa umiestnil na 6.mieste a v disciplíne VzPi 15 výstrelov si 

vystrieľal 2.miesto. V spoločnej disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov a VzPi 15 výstrelov sa 

umiestnil na 3.mieste. Marián Grúber sa v disciplíne LPi 40 výstrelov umiestnil na 

2.mieste, v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov získal 3.miesto a rovnako 3. miesto získal aj 

v disciplíne Vpi 30+30 výstrelov. V spoločnej disciplíne ŠPi 30+30 a VzPi 15 výstrelov sa 

umiestnil na 5.mieste. Na Majstrovstvá SR v guľových disciplínach získali nomináciu : 

Jana GÁLIKOVÁ a v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov  v kategórii kadetky zvíťazila 

a získala titul Majster SR. Dušan Majliš štartoval v disciplíne LPi 60 výstrelov a 

v kategórii muži sa umiestnil  na 11.mieste.  Mal  poruchu na zbrani a i napriek tomu 

pretek dokončil. V Extralige v streľbe z guľových zbraní náš klub reprezentovali : Jana 

Gáliková, ktorá sa v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov v kategórii kadetky umiestnila 7 krát 

na 1.mieste a 1 krát na 2. a 6.mieste. V konečnom poradí Extraligy sa v disciplíne ŠPi 

30+30 výstrelov umiestnila na 1.mieste. Karolína Lovčičanová sa v rovnakej kategórii 

a disciplíne umiestnila 3 krát na 2.mieste a 1 krát na 3.mieste. V konečnom poradí 

Extraligy sa umiestnila na 2.mieste. Marianna Grúberová sa v disciplíne ŠPi 30+30 

výstrelov v kategórii seniorky umiestnila na 1., 2. a 3.mieste. V konečnom poradí 

Extraligy sa umiestnila na 3.mieste. V Extralige v streľbe zo vzduchových zbraní sa 

v disciplíne VzPu 40 výstrelov umiestnila 4 krát na 1.mieste a 1 krát na 3.mieste. Silvia 

Herková v Extralige v streľbe z guľových zbraní v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov sa 
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v kategórii juniorky umiestnila 3 krát na 1.mieste. Žiaľ, do konečného hodnotenia 

Extraligy jej chýbalo len jedno kolo. V Extralige v streľbe zo vzduchových zbraní sa 

v disciplíne VzPi 60 výstrelov v kategórii juniorky umiestnila 3 krát na 1.mieste, 2 krát 

na 2.mieste a 1 krát na 3.mieste. Róbert Láska nás reprezentoval na Extralige v streľbe 

zo vzduchových zbraní a v disciplíne VzPu 40 výstrelov v kategórii seniori získal 

umiestnenie na prvej priečke celkom 6 krát, 2 krát sa umiestnil na 2.mieste a 1 krát na 

4. a 5.mieste. Prvé miesto získal aj na 1. Slovenskej streleckej lige historikov v disciplíne 

perkusná puška VETTERLI.  

Výsledky, ktoré naši strelci dosiahli v roku 2022 určili poradie najúspešnejších : 

1. Róbert Láska, 2. Marián Grúber, 3. Jana Gáliková, 4. Rostislav Burian, 5. Karol 

Ihring, 6. Marianna Grúberová, 7. Filip Šulek, 8. Dušan Majliš, 9. Karolína Lovčičanová 

a 10. Silvia Herková.  

Všetkým gratulujeme a patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu. Majstri 

SR budú pozvaní primátorom mesta Žiar nad Hronom na prijatie najúspešnejších 

športovcov nášho mesta, ktoré sa uskutoční vo februári 2023. 

 Nosným a najdôležitejším podujatím v našej činnosti, ktoré organizujeme 

z poverenia SSZ je už tradične LTM a 1. Slovenská strelecká liga v streľbe zo 

vzduchových zbraní, ktorú vykonávame pod názvom Veľká cena primátora mesta Žiar 

nad Hronom. Bolo tomu tak aj v roku 2022. V októbri sme túto súťaž zorganizovali po 

novom, teda za pomoci elektronického vybavenia SIUS, ktoré nám požičal SSZ. Že je to 

špičkové svetové zariadenie svojho druhu sme sa mali možnosť  presvedčiť všetci. Vyše 

250 štartov sme zvládli bez porúch a prestojov na vysokej technickej a organizačnej 

úrovni. Podujatie bolo hodnotené v superlatívoch zo strany všetkých zainteresovaných. 

ATV Žiar nad Hronom vyhotovilo záznam, ktorý v celom rozsahu potvrdzuje vyššie 

uvedené hodnotenie. Toto je cesta, ktorou by sme sa mali uberať pri organizovaní 

podobných podujatí aj v budúcnosti. Samozrejme bolo to náročné na technickú 

a organizačnú pomoc našich najaktívnejších členov. Boli to najmä Filip Šulek, 

Marianna Grúberová, Jana Gáliková, Karolína Lovčičanová, Katarína Balážová, Ivan 

Švec, Aurel Rozina, Ľuboš Perina, Dušan Majliš, Ondrej Lipták, Rostislav Burian, 

Karol Ihring, Stanislav Silný, ale poďakovanie patrí aj všetkým členom, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii a priebehu tejto súťaže. 

 Dosiahnuté hodnotenia a umiestnenia na súťažiach sú v neposlednej miere 

výsledkom správnych tréningových procesov, ktoré sme uplatňovali v našej činnosti. Je 

potrebné zdôrazniť, že táto činnosť bola organizovaná pravidelne. Bolo na jednotlivých 

členoch do akej miery ju dokážu využiť vo svoj prospech. Tréningovú činnosť v streľbe 

zo vzduchových zbraní sme vykonávali v telocvični I. ZŠ v Žiari nad Hronom, a to 

každý piatok v týždni za predpokladu, že neboli prázdniny. V čase od 16.00 hod. do 

20.00 hod. mal každý člen nášho klubu možnosť tieto priestory využívať na streľbu zo 

vzduchových zbraní, pričom materiálno-technické zabezpečenie poskytol klub. 

V spomenutých priestoroch sme organizovali aj 5 kolovú okresnú streleckú ligu pre 

mládež aj dospelých v disciplínach Slávia 30 výstrelov a VzPi 40,60 a VzPu 40,60 

výstrelov. V spomenutých priestoroch vykonávame aj strelecký krúžok žiakov. Čo do 

počtu žiakov bol rok 2022 menej početný pod čo sa podpísali najmä proti COVIDOVÉ 

opatrenia, ktoré nám neumožňovali v rozhodujúcom období organizovať náborovú 

a tréningovú činnosť. Mládeži sme sa venovali aj v Kremnici kde v priestoroch CVČ 

viedol strelecký krúžok Milan Miškóci. Tento krúžok sme materiálne podporovali, žiaľ 

deti sa nezúčastňovali kvalifikačných pretekov, a preto neboli zo strany SSZ finančne 

podporované. Spomenuté nedostatky idú síce na vrub proti COVIDOVÝM opatreniam, 

ale nie sú ospravedlnením neúspechu v tejto oblasti. Je potrebné mať na pamäti, že len 
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práca s mládežou a plnenie stanovených kritérií sú finančne podporované. S danou 

problematikou sa budeme musieť popasovať v budúcom roku.  

 Tréningovú činnosť v streľbe z guľových zbraní sme organizovali na strelnici 

v Žiari nad Hronom od marca do novembra každý piatok v týždni v čase od 15.00 hod. 

do 20.00 hod. Aj niektoré súťaže sme organizovali v piatok  súbežne s tréningom. Boli to 

najmä tie súťaže, na ktorých bola predpokladaná nižšia účasť strelcov, čo nemalo dopad 

na tréningovú činnosť, ktorá bola vyčlenená pod prístrešok. Takže tréning a súťaž sa 

organizovali súbežne, ale v samostatných priestoroch. V tomto prípade veľmi pomohlo, 

že sme vybudovali nový prístrešok pre 5 strelcov. Kladne sú hodnotené aj terénne 

úpravy vybudované s cieľom spevnenia parkovacích plôch drvenou a sypanou 

asvaltovou zmesou, ktorá bola následne zavalcovaná.  

 Aj v budúcom období plánujeme využiť priestorové možnosti strelnice 

a plánujeme postaviť ešte jeden prístrešok v pokračujúcej línii. Je na mieste opakujúca 

sa požiadavka zakúpiť vhodnú „unimobunku“, ktorá by slúžila pre súťažiacich 

v prípade nepriaznivého počasia. Stavebným firmám v meste sme dali ponuku, že 

v prípade potreby zeminy si ju môžu bezplatne vybagrovať a odviesť z valu našej 

strelnice, čím chceme docieliť postupné predĺženie strelnice v smere streľby.  Tieto 

plány by mali smerovať k tomu, aby naši členovia – strelci mali väčší komfort na 

strelnici a mohli rozmýšľať aj o iných streleckých disciplínach ako doposiaľ 

vykonávaných. Napríklad brokové disciplíny. V neposlednom rade máme v pláne 

vybudovať sociálne zariadenia, ktoré nám veľmi chýbajú. V prípade tréningových dní 

zostaneme pri osvedčených piatkoch v čase od 15.00 hod. do – podľa potreby a záujmu. 

S tréningovou činnosťou začneme oficiálne od marca 2023 za predpokladu, že to 

podmienky počasia dovolia.         

  

 

       Marián Grúber 

       prezident ŠSK - MŠK 

 


