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Správa o činnosti za rok 2016 

Športovo strelecký klub „STRIEBORNÍK“ ZV – 0093 Zvolenská Slatina 

Aktivity podľa plánu činnosti z roku 2016 

Tradične prvá pravidelná súťaž strelcov zo vzduchových zbraní sa uskutočnila dňa 5. marca 
2016, pod názvom „O GELETKU BRYNDZE“. zúčastnilo sa jej 20 strelcov zo VzPi a 11 strelcov 
zo VzPu. Cieľom XXXV. ročníka je aktívne zapájanie do krajskej streleckej ligy a propagácia našej 
obce známej výrobou bryndze v strednej Európe. Nedostatkom je však skutočnosť, že sa nám nedarí 
získať kontakt na výrobcu k spoločnej spolupráci. 

Aktivity na strelnici „STRIEBORNÍK“ sa začínajú, po zimnej sezóne, organizovaním 
brigády. Tento rok sme naplánovali brigády v štyroch termínoch. Každý člen dostal pozvánku 
s termínmi brigád a streleckých akcií organizovaných na strelnici. Účasť na spoločných brigádach 
bola pomerne nízka, obdobne ako po minulé roky. Zúčastnilo sa ich cca 40 členov. Na brigádach sa 
podarilo spraviť základné potrebné práce (zváranie terčových konštrukcií, ochranné nátery strelnice, 
zrovnanie príjazdovej cesty, úprava dopadišťa, buniek, odkvapových žľabov na prístrešku, 
prečistenie priestoru pod elektrickým vedením, strieška na 25 m a tiež poriadok v priestoroch 
strelnice). 

Klubový príspevok bol zvýšený na 50,- €, s tým, že aktívni členovia si ho môžu z väčšej časti 
odpracovať na akciách klubu. 
Podľa plánu práce boli, v stanovených termínoch, zabezpečené strelecké súťaže: 

• guľová sezóna začínala XXXIII. ročníkom „CENY OSLOBODENIA“. V štyroch 
disciplínach súťažilo 41 strelcov z toho 15 klubových, 

• boli dve súťaže celoslovenskej streleckej ligy z historických zbraní, Memoriál Ladislava 
DOSKOČILA XIV. ročník a seriál Euroligy. Zúčastnilo sa 34 a 35 strelcov, ktorí mali 82 
a 106 štartov, 

• memoriál Stanislava TOPORKU V. ročník, uctenie pamiatky položením venca na hrob. 
Súťaže sa zúčastnilo 26 strelcov a bolo 42 štartov v štyroch disciplínach, 

• záver guľovej sezóny bol na strelnici „JESENNÁ GUĽA“, zúčastnení boli ocenení a bolo 
aj občerstvenie, bolo by dobré, keby sa akcie zúčastnilo viac členov aj s rodinnými 
príslušníkmi a viacerí sa podieľali na príprave a organizovaní. 

Vrcholom boli majstrovstvá sveta v Maďarskom Sarlóspuszta v dňoch 13. – 21. 8. 2016, kde 
sa zúčastnili aj naši strelci, Marcel Hanulík, Eduard Zsiga, Ing. Marián Lenhard, Jozef Hoffman a aj 
Ing. Ján Svetlík člen exekutívy MLAIC (svetovej organizácie v streľbe z historických zbraní) za 
Slovensko. Hanulík a Zsiga sa podieľali na zisku dvoch strieborných a jednej bronzovej medaile 
v súťaži družstiev. BULLETIN SSZ č. 9. Menovaným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho 
klubu a aj obce Zvolenská Slatina. 

Národným vrcholom boli Majstrovstvá Slovenska v Gajaroch v dňoch 24. – 25. 9. 2016. 
Vystúpenie našich strelcov bolo úspešné (1x zlato – Hanulík; 6x striebro – Hanulík 4x, Lenhard 2x; 
3x bronz – Zsiga) BULLETIN SSZ č. 10. Ďakujeme zúčastneným za úspešnú reprezentáciu nášho 
klubu a aj obce Zvolenská Slatina. 

Majstrovstvá Slovenska vzduchové zbrane Martin 11. – 13. 3. 2016.  Z našich strelcov sa 
zúčastnili Výboh 5., Zsiga 18. a Hoffman 20. 

Počet členov klubu bol 112 za rok 2015 a 95 za rok 2016. Vyskytujú sa aj členovia, ktorí pre 
neplnenie základnej členskej povinnosti – zaplatenie členského príspevku boli vyradení z klubu. 
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Podmienky na streleckú aktivitu v rámci klubu sú dobré a je len vecou členov klubu ako túto 
možnosť využívajú na zvýšenie svojej streleckej výkonnosti. 

Súťaže organizované SSZ, KV SSZ a ŠSK 

Extraliga vzduchové zbrane sezóna 2015 – 2016. Z nášho klubu sa najlepšie umiestnil Marcel 
HANULÍK na 19. mieste. 
Majstrovstvá kra Banská Bystrica v streľbe z historických zbraní boli v réžii strelcov nášho klubu, 
ktorí získali všetky medailové umiestnenia vo vyhlásených disciplínach. 

V EUROLIGE z historických zbraní, ktorá prebiehala v Česku – dve kolá, Maďarsko – dve 
kolá a na Slovensku – 4 kolá, sa naši strelci umiestnili na popredných miestach v disciplíne 
perkusný revolver: Hanulík 2., Bublák 4., Zsiga 6., Hoffman 10., Pavlík 11., Svetlík 32 z 56 
hodnotených strelcov. Celkové výsledky zverejnené v BULLETINe SSZ č. 10 a na web stránke 
SSZ www.shooting.sk. Slabšie zastúpenie je v puškových disciplínach, je vhodné pritiahnuť viac 
záujemcov o túto streľbu. 

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov boli v Príbelciach v dňoch 16. – 18. 9. 2016. 
Z našich členov sa zúčastnilo šesť členov (Hoffman, Lenhard, Pavlík, Terem st. a Záchenský 
a Zsiga). Milan TEREM ml., člen ŠSK ŠKP Bratislava, je predsedom „klubu veteránov SSZ“ sa 
aktívne zapája aj do činnosti nášho klubu. Vzdanie piety – úcty zosnulým členom v uplynulom 
období. 

Po niekoľkoročnej pauze sa začali prebúdzať aj puškári – malokalibrové zbrane, svojim 
zapojením do celoštátnych postupových súťaží na M SR EXTRALIGA a LTM, aktivizovali 
puškové disciplíny u nás. V konečnom hodnotení skončili Pavlík Jozef ml. 9. miesto, Milan Terem 
16. miesto, Miroslav Kubiš 19. miesto. Mladí strelci Adrián Pavlík 19. miesto, Viktória Záchenská 
8. miesto ŠtMa 60 a 12. miesto ŠtMa 3x20. Veríme, že aj v roku 2017 budú strelci pokračovať 
v dobrých výkonoch, BULLETN SSZ č. 7. 
V 1. streleckej lige z guľových zbraní v roku 2016 boli hodnotení Milan Terem 21. miesto, Viktória 
Záchenská 6. miesto a Adrián Pavlík 8. miesto v ŠtMa 60, BULLETIN SSZ č. 10. 

Zapojenosť členov ŠSK do funkcií vo vrcholových orgánoch: 

• Ing. Ján SVETLÍK – zástupca Slovenskej republiky v celosvetovej organizácii MLAIC 
(historické zbrane), 

• Ing. Ján KULICH – viceprezident SSZ, medzinárodný rozhodca, redakcia BULLETINu 
SSZ, 

• Pavel ZÁCHENSKÝ – predseda KV SSZ Banskobystrického kraja a zástupca v Komisii 
mládeže SSZ, 

• Jozef PAVLÍK ml. – člen KV SSZ Banskobystrického kraja. 

Noví rozhodcovia ŠSK: 

Ing. Miroslav KUBIŠ, Ing. Pavel MIKULÁŠI a Jozef PAVLÍK ml. absolvovali školenie 
rozhodcov športovej streľby v tomto roku a verím, že budú prínosom pre klub pri organizovaní 
športových súťaží našim klubom a do budúcnosti aj v celoštátnom meradle. 

Školenia a semináru trénerov, v Podhájskej, sa z nášho klubu zúčastnili: 
Miroslav SOKÁČ a Pavel ZÁCHENSKÝ, verím, že budú prínosom pri práci s mládežou 
a v streleckom krúžku. 
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Zapojenosť členov ŠSK do športových aktivít: 

• Marcel HANULÍK – člen komisie SSZ pre historické zbrane, reprezentant SR, 

• Eduard ZSIGA – reprezentant SR, 

Ďalšie aktivity členov: 

• športová situačná streľba (IPSC) – stručná informácia Urdu, 

• účasť našich členov na krajskej konferencii SSZ, 

• novele stanov ŠSK v zmysle požiadaviek zákona č. 440/2015 Z.z. zákon o športe, 

• zmluva s vlatníkom strelnice „STRIEBORNÍK“ ObÚ o prenájme a zaistení činnosti na 
desať rokov. 

Na záver ďakujem vedeniu obce, komisii športu a hlavne starostke obce p. Ing. Klimekovej za 
neoceniteľnú pomoc a spoluprácu s našim športovo streleckým klubom. 

Ďalej sa chcem poďakovať vedeniu ZŠ s MŠ a p. riaditeľke Purdekovej a zástupkyni 
Huliakovej za všetku pomoc pri výchove, organizácii a zabezpečovaní chodu streleckého krúžku 
a súťaži. 

Dosiahnuté úspechy žiakov ZŠ s MŠ T. Vansovej Zvolenská Slatina: 

• v rámci Regionálnej výchovy žiakov, so zameraním na športovú streľbu „všetci žiaci 
strelci“ pre žiakov 5. až 9. ročníka. Výcvik je zameraný na osvojenie si bezpečnej 
manipulácie so zbraňou, dodržiavanie bezpečnostných zásad a správanie sa na strelnici, 
súťaživosť a cieľavedomosť, 

• žiaci sa postupne zúčastňujú majstrovstiev tried a školy podľa kategórií v rámci 
„Olympijského dňa“ na ZŠ, 

• účasť na majstrovstvách okresu, 

• účasť na majstrovstvách kraja, 

• účasť v NLML – národná liga mládeže, 

• „Cena MIERU“ – 22. 3. 2016  mladší žiaci 35, starší žiaci 15 a 19 družstiev, 

• „Cena Jána BAHÝĽA“ – 24. 5. 2016 mladší žiaci 33, starší žiaci 22 a sponzor MO Matice 
Slovenskej, 

Najúspešnejší strelci sa zapájajú do súťaží cestou športového strediska mládeže Kriváň  v 
celoštátnej súťaži VzPu 40 ľah, úspešne zabojovali o postup na Majstrovstvá SR mládeže. Je 
potešujúce, že títo žiaci pod vedením svojich trénerov sú schopní držať krok aj so strediskami ktoré 
majú väčšiu tradíciu. Účasti na súťažiach v rámci Slovenska sú však finančne náročné a na ich 
krytie prispieva obec, škola, klub a aj rodičia, ale doterajšie prostriedky nekryjú všetky náklady, 
preto sa nedá zúčastniť všetkých súťaží zaradených do kalendára športových akcií SSZ – menšia 
možnosť popredných umiestnení. Všetci sa musíme snažiť získať viac finančných prostriedkov pre 
mládež napr. 2% z dane a od sponzorov. 
 

Spracoval: Jozef PAVLÍK st. 

Ing. Pavel MIKULÁŠI 
predseda športovo streleckého klubu 

„STRIEBORNÍK“ ZV-0097Zvolenská Slatina 

 


