MŠK s. r. o. Žiar nad Hronom
Športovo - strelecký klub
SPRÁVA
o činnosti športovo - streleckého klubu za rok 2017
Športovo - strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom vstupoval do roku 2017
s predsavzatím nadviazať na dobré výsledky v činnosti klubu z predchádzajúcich rokov
s prioritou vytvárať také podmienky pre činnosť členov, ktoré budú viesť k spokojnosti
širokej členskej základne. Dôraz bol kladený na vytváranie technických a organizačných
podmienok, ktoré viedli k naplneniu individuálnych športovo-technických potrieb
samotných členov, a v neposlednom rade na kolektívny záujem klubu v oblasti športovej
streľby. Správnym usmernením týchto aktivít sme docielili to podstatné, a to je relatívna
spokojnosť našich členov. Mám na mysli členov, ktorí prejavili záujem využiť ponúkané
možnosti všestrannej aktívnej činnosti. Nešlo nám o živelnú činnosť, ale o premyslené
konanie, ktoré malo smerovať k splneniu úloh, ktoré sme prijali na predchádzajúcej
schôdzi ŠSK v roku 2016. Zameranie bolo sústredené najmä na organizovanie
pravidelnej tréningovej činnosti pre všetkých členov na strelnici SPOLSTRELU v Žiari
nad Hronom. Túto činnosť sme organizovali každý týždeň vždy v piatok od 15.00 hod.
do času podľa záujmu prítomných. Túto ponuku využívali najmä tí strelci, ktorí
strieľali malokalibrové a veľkokalibrové disciplíny. Členovia, ktorí sa chceli venovať
streľbe zo vzduchových zbraní mali túto možnosť v priestoroch CVČ Kremnica, kde
aktívne pracuje strelecký krúžok žiakov pod vedením kvalifikovaného trénera pána
Miškóciho. 14 žiakov tohto krúžku trénuje pravidelne 2 krát v týždni. Pravidelná je aj
účasť na súťažiach v rámci BB kraja, a to na krajskej a okresných streleckých ligách
žiakov ZŠ. Z uvedených štyria najlepší sa umiestnili v prvej 15 z viac ako 50 súťažiacich,
čo je veľmi pekné umiestnenie vzhľadom na zastarané technické vybavenie našich
mladých strelcov. Od októbra začal aktívne pracovať aj strelecký krúžok na I. ZŠ
v Žiari nad Hronom. Odborne ho vedie Ing. A. Rozina. V krúžku aktívne trénuje 12
žiakov, a to 1 krát v týždni vždy v stredu od 16.00 hod. do 19.00 hod. Súčasne môžu tieto
priestory využívať na tréningovú činnosť v streľbe zo vzduchových zbraní aj ostatní
členovia nášho klubu. V decembri sme v tomto stredisku zorganizovali Majstrovstvá
okresu Žiar nad Hronom žiakov ZŠ a tiež Mikulášsku cenu mesta Žiar nad Hronom.
Účasťou dominovali domáci strelci, ale výsledkami sa presadili žiaci z Kremnice.
Domnievam sa, že tieto aktivity smerujúce k mládeži boli vykročením správnym
smerom, pričom zúročenie bude v dohľadnom čase.
Začiatkom roka 2017 sme v našom klube evidovali 88 členov. V priebehu roka
prejavilo záujem o činnosť v našom klube 28 členov. Takže k 31.12 2017 tvorilo náš klub
116 členov. Z uvedeného počtu evidujeme 26 členov do 16 rokov a 14 členov od 17 do 23
rokov. Evidovaní členovia si zaplatili členské príspevky včas a v určenej výške. Každý
člen dostal potvrdenie o zaplatení členského príspevku. Výška príspevku bola určená
jednotne v nezmenenej sume 12,- EUR ročne. Zároveň bola uplatňovaná zásada, že
členovia, ktorí sa podieľajú na čerpaní materiálnych výhod zaplatia aj klubový
príspevok vo výške 12,- EUR. Nebola dodržaná zásada, ktorú určil MŠK, že klubový
príspevok zaplatia všetci členovia do 15 rokov, ktorí boli zaradení do krúžkovej činnosti,
a to z toho dôvodu, že strelecký krúžok žiakov v Žiari nad Hronom sme otvorili až
v októbri a žiakom zo streleckého krúžku v Kremnici sme nepreplácali cestovné
náležitosti a ani štartovné, ktoré bolo potrebné zaplatiť pri štartoch na súťažiach mimo
náš okres. Podľa takto stanoveného určenia boli v roku 2017 vyzbierané členské
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príspevky od 116 členov. Z uvedeného počtu klubové príspevky zaplatilo 12 členov.
Vyzbierané členské príspevky boli v plnej výške odovzdané do pokladne MŠK, ktoré
vedie finančnú a materiálnu agendu nášho klubu s tým, že tieto finančné prostriedky
budú použité výlučne pre potreby nášho klubu.
Technická činnosť nášho klubu bola zapracovaná do ročného kalendára
streleckých podujatí, v ktorom bolo zahrnutých 28 streleckých podujatí okresného,
krajského, oblastného a celoslovenského významu. Tieto podujatia sme organizovali za
finančnej podpory a spoluúčasti mesta, SSZ a SPOLSTRELU. Najvýznamnejšími boli
tie, ktoré sme organizovali z poverenia Slovenským streleckým zväzom za spoluúčasti
mesta Žiar nad Hronom. Boli to najmä : 1. Slovenská strelecká liga a zároveň Cena
primátora mesta Žiar nad Hronom, ktoré sme uskutočnili 19. a 20. novembra v ŠH
v disciplíne VzPu 40, 60 výstrelov a VzPi 40, 60 výstrelov. Vyše 170 súťažiacich súperilo
vo všetkých vekových kategóriách o umiestnenie a splnenie stanovených limitov
postupu, keďže sa jednalo o kvalifikačné preteky na Majstrovstvá SR. Je potešiteľné, že
nominácie si „vystrieľali“ aj členovia nášho klubu : R. Burian, M. Grúber, K. Ihring,
M. Grúberová, Ľ. Perina a F. Šulek. Túto akciu podporil osobnou účasťou konateľ
MŠK pán Ján Žiak. Na preteku sme privítali aj delegáciu SSZ v zložení : Ján
Kulich, Ľudovít Kováč, viceprezidenti SSZ a Pavel Tomaškin, predseda KV BB SSZ.
Pán Kulich vyzdvihol vysokú úroveň organizačného zabezpečenia súťaže a tiež príjemné
prostredie ŠH, čo je predpokladom možného poverenia zo strany SSZ organizovať
ďalšie významné podujatia, pri organizovaní ktorých nám osobne pomôže. Okrem 1.
SSl. mal na mysli organizovanie Slovenskej streleckej ligy talentovanej mládeže, ktorá
sa organizuje ako súčasť 1. SSl. len s tým rozdielom, že pribudne ďalších 30 – 40
mladých strelcov, čo je v konečnom dôsledku viac ako 200 štartov. Takéto podujatie je
vizuálne efektné a je najlepšou propagáciou športovej streľby a samotného
organizátora. Po oficiálnom otvorení preteku začalo dvojdňové strelecké zápolenie.
Víťazi vo všetkých disciplínach boli ocenení diplomami a športovými pohármi, ktoré
osobne odovzdal konateľ MŠK pán Ján Žiak. Ocenení boli aj naši členovia, a to R.
Burian – 2 krát 2.miesto a M. Grúber - 3.miesto v disciplíne VzPi 40 výstrelov
v kategórii strelcov nad 45 rokov. Už tradičnou očakávanou „bodkou“ za podujatím
bola možnosť daná všetkým súťažiacim, aby si vylosovali v neplatenej tombole
hodnotné vecné ceny, na ktoré prispeli sponzori – naši členovia páni Š. Kozel, A.
Tužinský, O. Lipták a P. Okuliar. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
organizovaní tohto podujatia patrí úprimné poďakovanie. Ako som už spomenul, bolo
nám ponúknuté, aby sme v roku 2018 organizovali Slovenskú streleckú ligu talentovanej
mládeže. Je v našich silách zvládnuť toto podujatie po stránke organizačnej. Po stránke
technickej je potrebné dokončiť streleckú stenu tak, aby bolo možné postaviť 30 stavov,
čo vďaka pomoci a podpore riaditeľa TS pána Rozenberga a s podporou SSZ
zrealizujeme pri organizovaní 1. SSl. 17. a 18. februára 2018. Bude si to vyžadovať
zapojiť viacerých našich členov do aktívnej činnosti. Iný spôsob účinnejšej prezentácie
našej činnosti pred širokou verejnosťou, ako je organizovanie vyššie uvedených podujatí
ani neexistuje. Ďalšími zaujímavými podujatiami, ktoré sme organizovali v našom meste
boli Cena mesta Žiar nad Hronom v disciplíne športová pištoľa 30 + 30 výstrelov. Viac
ako 30 strelcov s celoslovenským zastúpením bez rozdielu v kategóriách súperilo
o prvenstvo. Zvíťazil F.Danaj z ŠKP Bratislava pred domácimi strelcami M.Grúberom
a M.Grúberovou. Najlepšími akciami okresného významu boli najmä Majstrovstvá
okresu v streľbe SA 58 v polohách. V konkurencii domácich strelcov zvíťazil N.Janega
pred D.Majlišom a L.Nárožným. Hoci súťažiacim bolo poskytnuté strelivo zakúpené
z fin. prostriedkov MŠK zúčastnilo sa len 18 strelcov. 30. septembra sme zorganizovali
ďalšie MO v disciplíne služobná pištoľ 30 výstrelov. Zvíťazil Z.Kluzáček pred
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Ľ.Perinom a N.Janegom. V disciplíne športová pištoľ 30 výstrelov zvíťazil K.Ihring pred
M.Grúberom a F.Šulekom. Tieto súťaže sú čo do počtu súťažiacich menej početné, čo
potvrdzuje, že nižší počet strelcov je odvodený od vyššej náročnosti disciplín. Zároveň
potvrdzuje, že nie každý strelec chce súperiť. Usporiadali sme tiež Deň otvorenej
strelnice, kde sme vytvorili priestor na stretnutie strelcov a širokej verejnosti. Pripravili
sme strelecké ukážky, streleckú súťaž pre dospelých v streľbe SA 58, ale aj pre deti
v streľbe zo vzduchovky. Víťazi boli ocenení diplomami. Pre všetkých zúčastnených sme
zabezpečili občerstvenie v podobe guľáša z diviny, ktorý pripravil náš člen pán Štiglinc.
Sme pripravení aj na väčší počet účastníkov. Uvítali by sme najmä našich členov
s rodinnými príslušníkmi. Práve na Dni otvorenej strelnice chceme vytvoriť priestor pre
porozumenie partnerov s cieľom získať ich podporu pre našu činnosť. Založili sme
tradíciu, ktorú chceme každoročne rozvíjať a vylepšovať. Z predchádzajúceho roku
zostalo v platnosti neorganizovať súťaže pre menej ako 10 strelcov, pretože by to bolo
nerentabilné. Je zaujímavé, že na tréningu bola bežná účasť 20 strelcov, ktorí vystrieľali
množstvo streliva, ale o súťaže nemali záujem. Je potrebné hľadať príčiny tohto stavu.
Na druhej strane je potešiteľné, že máme stabilnú časť členskej základne, ktorá
má záujem reprezentovať náš klub a naše mesto na tých najdôležitejších podujatiach.
Boli to najmä Majstrovstvá SR, Extraliga, Liga talentovanej mládeže, I. Slovenská
strelecká liga, Majstrovstvá BB kraja a Krajská strelecká liga BB kraja. Reprezentovať
a byť úspešný bolo veľmi dôležité tak z pohľadu širokej verejnosti, ako aj z pohľadu
sponzorov. S cieľom získať finančnú dotáciu sme sa museli uchádzať o priazeň
sponzorov aj takýmto spôsobom. Platí, že úspešná reprezentácia bola a aj zostane
jednou z najdôležitejších možností uspieť. Môžem konštatovať, že výsledky, ktoré sme
dosiahli sú adekvátne vynaloženej snahe, ale aj materiálnym a finančným možnostiam.
Tí, ktorí nás reprezentovali mali viac ako 30 štartov na súťažiach, ktoré boli určené ako
kvalifikačné v organizačnej štruktúre SSZ. V porovnaní počtu štartov na súťažiach
a umiestnenia sa naši strelci radia medzi najlepších v rámci SSZ. Najväčším úspechom
našich strelcov bolo umiestnenie na Majstrovstvách SR v streľbe zo vzduchových
zbraní, ktoré sa uskutočnili v Šali 24. až 26.februára 2017. V disciplíne vzduchová puška
40 výstrelov v kategórii strelcov nad 46 rokov zvíťazil Róbert Láska a získal titul
Majster SR. Rovnako v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov zvíťazil Rostislav
Burian a získal titul Majster SR. V súťaži trojčlenných družstiev v disciplíne vzduchová
pištoľ 40 výstrelov zvíťazilo družstvo našich strelcov v zložení : Rostislav Burian,
Marián Grúber a Karol Ihring. Získali titul Majstri SR. Pekný výsledok dosiahol aj
Filip Šulek, ktorý sa vo finále v disciplíne vzduchová pištoľ 60 výstrelov umiestnil na 6
mieste, čo je v rámci Slovenska veľmi pekné umiestnenie. Našim strelcom sa darilo aj na
Medzinárodných majstrovstvách SR strelcov nad 46 rokov, ktoré sa konali v Príbelciach
v dňoch 22.- 24.septembra. Tu exceloval náš strelec Rostislav Burian, keď v disciplíne
ŠPi 30+30 výstrelov získal prvenstvo, a tým aj titul Majster SR. Rovnako zvíťazil
a získal titul Majster SR aj v disciplíne vzduchová pištoľ 15 výstrelov. Karol Ihring
získal v disciplíne VzPi 15 výstrelov 2.miesto a v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov 5.miesto.
Marián Grúber sa umiestnil v disciplíne VzPi 15 výstrelov na 4.mieste a v disciplíne ŠPi
30+30 výstrelov na 5.mieste. Mária Humená získala 2.miesto v zmiešanej disciplíne. Na
Majstrovstvách BB kraja v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa konali 28.a
29.januára bolo umiestnenie našich strelcov nasledovné : V disciplíne VzPi 40 výstrelov
získal R.Burian 1.miesto, M.Grúber 2.miesto. V rovnakej disciplíne v kategórii ženy
zvíťazila M.Grúberová. V disciplíne VzPu 40 výstrelov zvíťazil R.Láska. V disciplíne
VzPi 60 výstrelov v kategórii juniorov zvíťazil F.Šulek. Na majstrovstvách BB kraja
v streľbe z guľových zbraní, ktoré boli 1. a 2.júla v Príbelciach náš klub reprezentovali :
M.Grúber 1.miesto v disciplíne ĽPi 40 a 2.miesto v disciplíne VPi 30+30. M.Grúberová
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1.miesto v disciplíne ŠPi 30+30. O.Lipták v disciplíne ŠtPi 3x20 výstrelov 1.miesto
a v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov 3.miesto. F.Šulek v disciplíne ŠPi 30+30 v kategórii
juniorov získal 2.miesto. K.Ihring v disciplíne ŠtPi 3x20 výstrelov získal 2.miesto
a v rovnakej disciplíne získal D.Majliš 3.miesto. Úspechy, ktoré dosiahli vyššie uvedení
strelci v roku 2017 určili poradie 10 najúspešnejších – 1. Rostislav Burian, 2. Róbert
Láska, 3. Marián Grúber, 4. Karol Ihring, 5. Marianna Grúberová, 6. Filip Šulek, 7.
Ondrej Lipták, 8. Dušan Majliš, 9. Ľuboš Perina a 10. Zdenek Kluzáček. Majstri SR
a BB kraja budú navrhnutí na prijatie najúspešnejších športovcov za rok 2017
primátorom mesta Žiar nad Hronom.
Na základe dosiahnutých výsledkov budeme plánovať činnosť aj v roku 2018.
V našom streleckom kalendári bude možno menej akcií okresného významu, ale o to
viac bude súťaží pre našich mladých strelcov. Strelecká liga žiakov bude samozrejmosť,
ktorou chceme splniť určené podmienky, aby sme sa mohli uchádzať o finančný
príspevok od štátu, prideľovaný prostredníctvom SSZ. Našou prioritou budú súťaže,
ktoré organizujeme z poverenia SSZ a sú zaplánované v ročnom kalendári SSZ. Sú to
najmä 1. Slovenská strelecká liga, Slovenská liga talentovanej mládeže a všetky žiacke
súťaže. V neposlednom rade budeme organizovať okresné súťaže pre našich strelcov
s cieľom zvyšovať počet účastníkov, čím dosiahneme vyššiu aktivitu a zainteresovanosť
našich členov na týchto súťažiach. K dosiahnutiu tohto cieľa máme vytvorený káder
kvalifikovaných rozhodcov a organizátorov podujatí. Chýba technická pomoc zo strany
našich členov. V týchto veciach bude potrebné konať aj za cenu vyžadovania pomoci
prostredníctvom určenia povinných brigád v prospech ŠSK. Bude potrebné naďalej
reprezentovať náš klub a mesto. Pre tých členov, ktorí budú reprezentovať musíme
vytvoriť prijateľné materiálne a finančné podmienky s adresným určením – potreby
mládeže, účasť na kvalifikačných pretekoch a materiálno technické vybavenie našej
organizácie. Prioritou bude dobudovanie 30 stavovej streleckej steny v ŠH a postupná
obmena materiálnej základne v strediskách mládeže v Žiari nad Hronom a v Kremnici,
a to za predpokladu, že splníme podmienky a získame finančný príspevok na mládež,
ktorý poskytuje štát. Musíme pokračovať v rozbehnutej činnosti, ktorou chceme
vylepšiť materiálno technické vybavenie strelnice – strelecké stavy, sociálne vybavenie.
V súlade s organizačnou štruktúrou MŠK činnosť klubu organizoval a viedol
Marián Grúber, prezident ŠSK. Robil tak v súčinnosti s Radou klubu v zložení : Lukáš
Nárožný, Pavel Okuliar a Ondrej Lipták. Určoval postupy smerujúce k rastu členskej
základne, a to najmä mládeže a starostlivosť o ňu. Organizoval činnosť v súlade
s plánom činnosti na rok 2017. Určil spôsob organizovania pravidelnej tréningovej
činnosti, navrhoval postupy v reprezentácii nášho klubu a mesta na najdôležitejších
streleckých podujatiach organizovaných SSZ, a v neposlednom rade určil prioritu vo
finančnom a materiálnom zabezpečení činnosti klubu. S dôrazom na splnenie
vytýčených úloh boli prijaté také rozhodnutia, ktoré viedli k úspešnej realizácii
naplánovaného zamerania činnosti klubu. Bolo na každom členovi ŠSK ako sa dokázal
v uvedenej plánovanej ponuke činnosti realizovať.

M. Grúber
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