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Správa 
Výročná schôdza športovo streleckého klubu 
STRIEBORNÍK Zvolenská Slatina, ZV-0097 

27. februára 2015 

Správa o činnosti 
Eduard ZSIGA 

Schádzame sa na výročnej členskej schôdzi športovo streleckého klubu STRIEBORNÍK 
Zvolenská Slatina, ZV – 0097. Mali by sme zhodnotiť doterajšiu činnosť klubu, funkcionárov klubu 
a nastaviť smerovanie na nasledujúce obdobie. 

Za posledné štyri roky nastal progres kvality športových výsledkov v disciplínach 
historických zbraní, kde naši členovia získali medaile na Majstrovstvá sveta, Majstrovstvách Európy 
a Majstrovstvách Slovenska. Dosiahnuté výsledky sú úspechom, ale súčasne zaväzujú pokračovať 
v nastúpenom trende. 

Sme neveľký dedinský klub s cca 100 členmi, ale aktívnych býva len okolo 25 – 30 členov. 
Prakticky všetku činnosť realizujeme svojpomocne a za pomoci obecného úradu vo Zvolenskej 
Slatine, za čo patrí poďakovanie starostke obce Ing. Márii Klimentovej a tiež komisii mládeže 
a športu. 

Sú aj oblasti kde musíme zapracovať, hlavne pri výchove mládeže a jej prechod do 
juniorských a dospelých kategórii. Tiež obmena streleckého materiálu je zložitá, hlavne pre mládež, 
nakoľko zo zväzových prostriedkov sa tieto výmeny zabezpečujú len pre reprezentáciu 
v olympijských disciplínach. 

Je potrebné spomenúť tiež disciplíny IPSC, kde dominuje náš strelec Jozef Urda, ktorý 
dosiahol krásne úspechy a prebojoval sa medzi absolútnu špičku na Slovensku. 

Prácu s mládežou zabezpečujú p. Sokáč a Pavlík st. so žiakmi na základnej škole. 

Na záver chcem popriať všetkým zdravie, spokojnosť v osobnom života, aby vám ostalo 
dostatok energie pre našu spoločnú streľbu. 

 

Výročná správa za rok 2014 v streľbe z historických zbraní 
Marcel HANULÍK 

V minulom roku sa naši strelci z historických zbraní zúčastnili na viacerých domácich aj 
zahraničných súťažiach. Okrem Slovanskej ligy treba spomenúť súťaže v zahraničí. Medzi 
najpočetnejšie patria súťaže v Čechách a na Morave. Naši členovia sa zúčastnili aj na pretekoch v 
Maďarsku a Rakúsku. 

Vyvrcholením sezóny boli majstrovstvá sveta v Španielskej Granade, kde nás reprezentovali 
dvaja naši členovia a strelci. Terajší predseda klubu Eduard Zsiga a ako každoročne aj Marcel 
Hanulík. Hneď prvý súťažný deň sa podarilo Eduardovi Zsigovi vystrieľať v disciplíne Mariette 
(perkusný revolver) najcennejší kov zlatú medailu. Dve bronzové medaily sa podarilo získať aj 
Marcelovi Hanulíkovi v družstvách v disciplínach perkusná pištoľ a knôtová pištoľ. 

Celkovo sa Slatinským predovkárom darí aj na ostatných súťažiach. Treba spomenúť že nás 
reprezentujú aj Jozef Pavlík, Dušan Bublák, Jozef Hoffman, Marian Lenhard, Ján Svetlík a Janka 
Svetlíková. V roku 2014 sa na našej strelnici Strieborník uskutočnili aj Majstrovstvá Slovenska v 
streľbe z historických zbraní. Zúčastnili sa tí najlepší z celého Slovenska a traja strelci aj z Českej 
republiky. Z výsledkov spomeniem najhodnotnejší výkon, keď v disciplíne kuchenreuter (perkusná 
pištoľ) sa Marcel Hanulík stal majstrom Slovenska. Hneď za ním skončil Eduard Zsiga, ktorý 
zaostal len o tri milimetre za najhoršou ranou. 
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V Rakúskom Eisenstadte na Veľkej cene Rakúska vy strieľal Marcel Hanulík zlato v 
disciplíne Mariette (Perkusný revolver). V krátkosti spomeniem že sa niektoré súťaže započítavajú 
aj do Euroligy. Konečné výsledky Euroligy a Slovenskej ligy nájdete na internete. Je veľmi veľa 
súťaží kde uspeli naši strelci a výsledky si môžete pozrieť na stránkach www.shooting.sk. 

Chcel by som ešte poďakovať hlavne Jožkovi Pavlíkovi, ktorý sa stále venuje aj naším deťom 
a poskytuje informácie o našom klube a streľbe pre Hlas slatiny aby aspoň troška priblížil občanom, 
že existuje aj taký šport akým j e streľba. Poďakovanie patrí všetkým, ktorý aspoň troška pomohli a 
podporili tak krásnu streľbu akou je streľba z historických zbraní. 

Správa športová situačná streľba a plášťové strelivo 
Jozef URDA 

Schádzame sa na výročnej členskej schôdzi športovo streleckého klubu STRIEBORNÍK 
Zvolenská Slatina, ZV – 0097. 

Správa o činnosti žiaci 
Miroslav SOKÁČ 

Pod vedením trénera Jozefa Pavlíka st. pracuje strelecký krúžok. Žiaci školy ktorí navštevujú 
krúžok sa zúčastňujú súťaží ktoré sú organizované v blízkom okolí. 

Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže 

Žiaci zo streleckého krúžku sa zapojili do Porovnávacej súťaže talentovanej mládeže 
banskobystrického kraja v roku 2013 na troch kolách, kde štartovalo 6 žiakov a Krišák skončil na 2. 
mieste (270 bodov), družstvo mladších žiakov na 8. mieste (748 bodov). 

Aj v roku 2014 sa zapojili žiaci zo streleckého krúžku do Porovnávacej súťaže talentovanej 
mládeže banskobystrického kraja na štyroch kolách, kde štartovalo 6 žiakov a Krišák opäť skončil 
na 2. mieste (277,75 bodov) a postúpil na Majstrovstvá Slovenska, kde skončil 16. (278 bodov), 
družstvo mladších žiakov skončilo na 4. mieste (820,5 bodov). 

Postupové súťaže žiakov ZŠ a OG na M SR 

V roku 2013/2014 sa žiaci zo streleckého krúžku sa zapojili do Postupovej súťaže žiakov ZŠ a 
OG na Majstrovstvá Slovenska. V okresnom kole skončili mladší žiaci: 1. Ostrolúcky a družstvo 1. 
miesto, starší žiaci: 1. Iždinský a družstvo 1. miesto postúpili do krajského kola. Z krajského kola 
postúpili na M SR družstvo mladších žiakov (2. – 760 bodov) a Iždinský (7. – 277 bodov). 

Na Majstrovstvá Slovenska vo Veľkom Krtíši skončili v starších žiakoch Iždinský na 12 
mieste (281 b), súťažilo 47 športovcov, družstvo mladších žiakov na 16 mieste (761 b) z 24 škôl. 
V jednotlivcoch 29. Ostrolucky (263 b), 39. Michna (250 b) a 40. Kaštier (248 b) súťažilo 57 
športovcov. 

Aj v roku 2014/2015 sa žiaci zo streleckého krúžku sa zapojili do Postupovej súťaže žiakov 
ZŠ OG na Majstrovstvá Slovenska. V okresnom kole získali žiaci 3-krát 1. miesto a 2-krát 2. 
miesto. Z kraja postúpilo na M SR družstvo mladších žiakov (Pavlík, Michna, Michalec – 792 b. 
Starší žiaci skončili na 2. mieste s 838 b. čo boli 4 body za víťazným družstvom. M SR budú 10. 4. 
2015 vo Svätom Petri. 

Oblastná strelecká liga okresov DT, Ka a ZV 

Od roku 2013 sa organizuje Oblastná strelecká liga žiakov. Do štvorkolovej súťaže sa zapojilo 
10 žiakov streleckého krúžku a v konečnom hodnotení skončilo družstvo mladších žiakov na treťom 
mieste (638,3 b) a jednotlivci na 5. – 9. mieste Pavlík, Ostrolucky, Kaštier a Michna (197,3 – 225 
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b). Družstvo starších žiakov na 1. mieste (769,0 b) a jednotlivci 1. Iždinský (274,6 b) a na 2. mieste 
Krišák (272 b). 

V roku 2014 sa do štvorkolovej súťaže zapojilo 13 žiakov streleckého krúžku a v konečnom 
hodnotení skončilo družstvo mladších žiakov na prvom mieste (796,06 b) a jednotlivci na 1. mieste 
Iždinský (276,0 b) a na 2. mieste Michna (259,6 b). Družstvo starších žiakov na 3. mieste (756,0 b) 
a jednotlivci 1. miesto Krišák (268,0 b). 

V roku 2015 sa plánuje 5 kôl. Zatiaľ prebehli 3 kolá do súťaže zapojilo 12 žiakov streleckého 
krúžku. Mladší žiaci vyhrali každé kolo Iždinský (272 b), Michna (274 b) a Michna (274 b) 
a družstvo 3. (768 b), 1. (789 b) a 2. (798 b). V starších žiakov prvé tri kolá vyhral Krišák ( 285, 290 
a 290 b), Iždinský 2-krát 2. (283 a 281 b). 

Túto súťaž v spolupráci ZŠ Vígľaš a Zvolenská Slatina organizujú, riadia a zabezpečujú 
Záchenský, Pavlík st, Terem st. a Sokáč. 

1. miesto Krišák Patrik 821 
 Iždinský Jakub 828 
 ml. žiaci  2 388 
2. miesto Michna Matúš 779 
3. miesto st. žiaci  2 268 
4. miesto Belajová Ivana 748 
 Kaštier Martin 774 
5. miesto Ostrolucky Peter 771 

Jednotlivé umiestnenia v súťaži: 1. miesto 7-krát, 2. miesto 3-krát, 3. miesto 3-krát, 4. miesto 
2-krát a 5. miesto 2-krát. 

Cena Mieru – vlastná súťaž ŠSK a ZŠ s MŠ 

V roku 2014 súťažili aj žiaci streleckého krúžku a umiestnili sa nasledovne: 
1. miesto Krišák Patrik 270 
 Iždinský Jakub 276 
 st. žiaci Belajová, Krišák, Brhlík 793 
 ml. žiaci Iždinský, Ostrolucky, Kaštier 794 
2. miesto Belajová Ivana 270 
 Ostrolucky Peter 251 
3. miesto Brhlík Adrián 253 
 Kaštier Martin 257 
5. miesto Michna Matúš 255 

Zhrnutie 

Žiaci – strelci vo všetkých súťažiach súťažia pod hlavičkou ZŠ s MŠ Terézie Vansovej 
Zvolenská Slatina. 

Poďakovanie športovo streleckému klubu STRIEBORNÍK Zvolenská Slatina, ktorý v značnej 
miere znáša náklady s činnosťou streleckého krúžku pri jeho aktivitách: 

• cestovné, 

• stravné, 

• ceny na organizované súťaže, 

• náboje, 

• terče, 

• nákup VzPu Slávia 630. 

Poďakovanie patrí aj vedeniu ZŠ s MŠ Terézie Vansovej Zvolenská Slatina za podporu 
streleckého krúžku a vytváranie dobrých podmienok na jeho činnosť: 
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• poskytuje priestory na trénovanie 1 – 2-krát týždenne, 

• uvoľňovanie žiakov na všetky súťaže, ktorých sa zúčastňujú, 

• nákup VzPu Slávia 630, 

• vytvára podmienky aby všetci žiaci 5. – 9. ročníka sa naučili strieľať. 

Streľbu so žiakmi robíme na masovej úrovni, na krúžok chodí 15 – 20 detí. Viac detí nie sme 
schopní pokryť nákladovo, podmienkami ani výkonmi. Pre rozvoj zapojenia detí do streleckých 
prijmeme každú radu, pomoc a podporu. 

Osobne ma mrzí, že o naše deti nemá nikto záujem, keď opustia ZŠ. Nie je zvládnutý prechod 
zo žiackych vekových kategórií medzi starších na žiadnej úrovni, t.j klub, kraj zväz. 

Správa o činnosti 
Jozef PAVLÍK st. 

Schádzame sa na výročnej členskej schôdzi športovo streleckého klubu STRIEBORNÍK 
Zvolenská Slatina, ZV – 0097. Predkladám celkové zhrnutie činnosti klubu v uplynulom období. 

Aktivity podľa „Plánu činnosti“ z roku 2014 

• Tradične prvá pravidelná súťaž strelcov zo vzduchových zbraní bola 8. marca, pod 
názvom „O GELETKU BRYNDZE“. Zúčastnilo sa 19 strelcov zo vzduchovej pištole a 11 
strelcov zo vzduchovej pušky. Je to záverečná súťaž vzduchovkovej sezóny započítaná do 
krajskej streleckej ligy. Súčasne je to aj propagačná akcia obce, dlhoročnej výroby 
bryndze, z ktorej sú aj ceny pre víťazov súťaže. Je škoda, že sa dlhodobo nedarí zapojiť 
výrobcu ako sponzora akcie a bryndzu na ceny a na „šmirkas“, podávaný na súťaži, 
nakupujeme v obchode. 

• Aktivity na strelnici „STRIEBORNÍK“ začíname zvyčajne brigádami, žiaľ pre počasie 
boli v danom termíne zrušené a potrebné práce boli robené pri príprave súťaží. Naďalej 
pretrvávajú úlohy ktoré je potrebné zabezpečiť. Pre rok 2015 sú určené termíny a úlohy 
brigád, ktoré budú aktualizované podľa skutočných potrieb. 

• Všetky ostatné strelecké súťaže, organizované podľa plánu na strelnici „STRIEBORNÍK“, 
sa uskutočnili v požadovaných termínoch s väčším či menším úsilím. 

• Prvá strelecká súťaž na strelnici bol XXXI. ročník „CENY OSLOBODENIA“. V štyroch 
disciplínach sa celkovo zúčastnilo 39 strelcov, z toho len 13 pravidelných starých strelcov 
z nášho klubu. Žiadni noví mladí strelci nepribudli – smutné konštatovanie. 
Predpokladáme, že všetci máme záujem zlepšovať svoje majstrovstvo v streľbe na čo 
máme na strelnici dobré podmienky a kôli čomu sme vstúpili do klubu. 

• Ďalšie dve súťaže boli v disciplínach historických zbraní. Memoriál Ladislava 
DOSKOČILA 86 štartov a Majstrovstvá SR 118 štartov ako vyvrcholenie sezóny. Súťaže 
boli organizátorom zvládnuté na primeranej úrovni. Členovia klubu boli na M SR úspešní 
ziskom medailí 1x zlatá – Hanulík, 2x strieborná – Hanulík, Zsiga, 4x bronzová medaila 
a 4x štvrté miesto z 12 disciplín t.j. 36 medailových umiestnení. 

• Tretím ročníkom Memoriálu Stanislava TOPORKU – dlhoročného predsedu klubu sme si 
uctili jeho pamiatku za účasti 35 strelcov v troch disciplínach a položením venca na jeho 
hrob. Negatívom bola malá účasť strelcov z klubu. 

• Záverečná súťaž klubu „Jesenná guľa“ spoločensko športová akcia pre stmelenie kolektívu 
klubu, propagáciu činnosti klubu a získavanie sponzorov. 
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• Klubové ocenenie medailistov z majstrovstiev sveta v streľbe z historických zbraní, ktorí 
už boli ocenení Slovenským streleckým zväzom, Hanulík kniha „Palné zbrane“ a Zsiga 
ĽPi za 1,- € (zaplatil klub). 

Súťaže organizované SSZ, KV-SSZ a športovo streleckými klubmi 

• EXTRALIGA zo vzduchových zbraní z našich strelcov skončili 14. Hanulík, 24. Zsiga 
a 28. Záchenský. 

• Majstrovstvá Banskobystrického kraja vzduchové zbrane 5 strelcov z klubu obsadili dve 5. 
miesta. 

• Majstrovstvá Banskobystrického kraja historické zbrane, strelci z klubu obsadili všetky 
medailové umiestnenia vo vyhlásených disciplínach. 

• EUROLIGA historické zbrane zapojení strelci z Čiech – dve kolá, Maďarska – dve kolá 
a Slovenska štyri kolá jedno u nás na strelnici STRIEBORNÍK. V konečnom hodnotení sa 
naši strelci nestratili, napr. disciplína Perkusný revolver Hanulík – 2, Bublák – 4, Zsiga – 
6, Hoffman – 10, Pavlík – 11 a Svetlík – 32 z 56 hodnotených. V klube nemáme viac 
strelcov z perkusných pušiek, je žiaduce rozšíriť ich počet. 

• Medzinárodné majstrovstvá seniorov boli v Príbelciach, za účasti piatich našich členov. 
Spoločenská časť majstrovstiev sa niesla v duchu voľby nového predsedu, doterajší 
predseda Štefan ŠVARC zomrel – uctime si jeho pamiatku minútou ticha, za ktorého bol 
zvolený náš člen Milan TEREM ml. 

Zapojenie členov klubu do funkcií vo vrcholových orgánoch 

Je potešiteľné, že členovia nášho klubu sú vo funkciách svetovej organizácie a vrcholových 
orgánov SSZ: 

Ján SVETLÍK pracuje v technickej komisii MLAIC – Medzinárodná federácia asociácií 
strelcov z predoviek, 

Ján KULICH viceprezident Slovenského streleckého zväzu, 

Pavel ZÁCHENSKÝ predseda Krajského výboru Slovenského streleckého zväzu a v Komisii 
mládeže Slovenského streleckého zväzu, tréner a rozhodca športovej 
streľby, 

Milan TEREM ml. predseda klubu veteránov Slovenského streleckého zväzu, 

Eduard ZSIGA reprezentant SR v streľbe z historických zbraní, 

Marcel HANULÍK reprezentant SR v streľbe z historických zbraní. 

Celkové zhodnotenie aktivít 

• Na záver mám ešte povinnosť poďakovať sa vedeniu obce, komisii športu a hlavne starostke 
p. Klimentovej za neoceniteľnú pomoc a spoluprácu, bez ktorej by sme sa nezaobišli a možno 
ani náš klub by neexistoval. 

• Ďalej sa chcem poďakovať vedeniu ZŠ p. riaditeľke Purdekovej a zástupkyni p. Huliakovej 
za všetku pomoc pri výchove, organizácii a spoluprácu pri zabezpečení chodu streleckého 
krúžku a súťaží žiakov. 


