
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Milí priatelia športu,  
 

Dostáva sa Vám do rúk ďalšie vydanie ŠPORTOVEJ ROČENKY 2019 Mestského 

športového klubu Žiar nad Hronom. 

Máme za sebou ďalší rok plný úspechov na rôznych poliach športového života, či už sa 

jedná o úspechy športové, organizačné, ale i  zvýšený záujem o športovanie. Všetky 

výsledky športovcov MŠK nás nesmierne tešia, ale zároveň zaväzujú k neustálemu sa 

zlepšovaniu a vytváraniu kvalitnejších podmienok pre športovanie.  

Za rok 2019 by som zo športových výsledkov rád vyzdvihol úspechy karatistov, 

basketbalistov, atlétov, plavcov, stolných tenistov, volejbalistov,  strelcov, tenistov, ale 

i v silovom trojboji, grapplingu a jiu jitsu.  

Zásluhou klubu Iron Gym sme na majstrovstvá sveta GPC získali jedno druhé miesto a tri 

Európske tituly.  

Na majstrovstvách Slovenska sme v súťaži jednotlivcov získali sedemnásť titulov majstrov 

Slovenska, o ktoré sa pričinil desaťkrát karate klub, dvakrát atletický klub a športovo 

strelecký klub a trikrát Iron Gym.  

V kolektívnych športoch sme získali tri tituly majstra Slovenska zásluhou basketbalového 

klubu, atletického klubu, karate klubu a dve tretie miesta, o ktoré sa pričinil basketbalový 

klubu a karate klub.  

Okrem týchto významných športových úspechov, naši športovci dosiahli desiatky 

významných umiestnení na druhých a tretích miestach v rámci súťaží majstrovstiev 

Slovenska, Európy, ale i slovenského, európskeho a svetového pohára. 

V roku 2019 v našom meste po 10 rokoch opäť začal svoju činnosť hokejový klub, ktorý hral 

2. ligu skupina západ. Klub začal svoju činnosť úspešne, vyhral skupinu a postúpil do 

záverečných bojov o víťaza 2. ligy a postupu do 1. ligy. 

Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým prezidentom športových klubov, 

funkcionárom, trénerom, rozhodcom, rodičom a  všetkým pomocníkom za prácu pri 

organizovaní majstrovských súťaží, turnajov, priateľských zápasov bez ktorých by sme 

nedokázali úspešne a na tak vysokej úrovni zorganizovať športové podujatia. 

Ďalej chcem poďakovať mestu Žiar nad Hronom za každoročné vytváranie kvalitnejších a 

priaznivých podmienok pre športovanie v našom meste nielen pre našich športovcov, ale i 

širokú verejnosť. 

Poďakovanie patrí i všetkým reklamných partnerom MŠK za finančnú pomoc, bez ktorej by 

naši športovci nedosiahli toľko významných úspechov ako nám rok 2019 priniesol. 

 

Za všetkými úspechmi však stojíte vy, tréneri, rozhodcovia, dobrovoľníci, rodičia a 

naši športovci. 

 

Všetkým Vám prajem veľa úspechov a splnených športových, ale i osobných cieľov v roku 

2020. 

 

 

 

 

 

          Ján Žiak 

             konateľ spoločnosti 

 
 
 
 



VNÚTORNÉ USPORIADANIE SPOLOČNOSTI 
 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA: 

 
 

Sídlo: A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, 

oddiel Sro, vložka č. 8378/S zo dňa 27.5.2003 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
Atletický klub, Basketbalový klub, Grapplingový klub, Hokejový klub, Iron 
Gym, Jiu Jitsu, Karate klub, Kulturistický klub, Klub RTVŠ, Klub 
slovenských turistov, Klub športového rybárstva LRU, Klub vodáctva 
a raftingu, Plavecký klub, Stolnotenisový klub, Športovo strelecký klub, 
Tenisový klub, Volejbalový klub. 

 

 VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

 

DOZORNÁ      

RADA 

KONATEĽ 

SPOLOČNOSTI 

 

 EKONÓM 



ZÁKLADNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNOSTI   

1. Základné identifikačné údaje: 

Obchodné meno: Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., v skratke 
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Sídlo:    A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom, 965 01 
Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Identifikačné číslo:  36 618 357 
Deň vzniku spoločnosti: 27.05.2003 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro 
Vložka číslo:  8378/S 
 

2. Predmet činnosti spoločnosti: 

 prevádzkovanie telovýchovných zariadení, 

 obstarávanie služieb spojených s výkonom správy telovýchovných objektov 
a zariadení, 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 
v rozsahu voľnej živnosti, 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
/veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 

 sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 

 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 

 reklamná a propagačná činnosť,  

 realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych 
a individuálnych športov v rozsahu voľnej činnosti 

 
3. Poslaním spoločnosti je zabezpečenie rozvoja organizovaného, rekreačného ako aj 

výkonnostného športu v meste Žiar nad Hronom, s dôrazom na mládežnícky šport. 

 
Kontakty 
Športové kluby MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
KONATEĽ SPOLOČNOSTI : 
 Ján ŽIAK 
Ul. A. Dubčeka 379/43 
965 01 Žiar nad Hronom 
tel.: +421 908 949527, 045/6787126 
e-mail: konatelmsk.ziar@gmail.com , jan.ziak@ziar.sk  
 
 

ŠPORTOVÉ KLUBY: 
  
Atletický klub 
Prezident klubu 
 Adam PAJUNK 
Horná Ves 44/D 
967 01 Kremnica 
tel.: +421 917 188 772 
e-mail: adam.pajunkak@gmail.com   
 

Basketbalový klub 
Prezident klubu 
 Mgr. Ján Valent     

Ul. Š. Moysesa 53/15  

965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: +421 905 903011 

e-mail: jano.valent@gmail.com        
 

mailto:konatelmsk.ziar@gmail.com
mailto:jan.ziak@ziar.sk
mailto:adam.pajunkak@gmail.com
mailto:adam.pajunkak@gmail.com


Grapplingový klub 

Prezident klubu 
 Bc. Peter STROČINSKÝ 

Pod Vršky 804/3 

965 01 Žiar nad Hronom 

Tel:+421 903 429044 

email: "Peter Stročinský" 

stroko10@yahoo.com  

 
Hokejový klub 
Prezident klubu 
 Ján Baran 
Slobodné 326/22 
Tel.: +421 948 129920 

e-mail: "Ján Baran" jan.baran@aglsro.sk 

 
Iron Gym       

Prezident klubu   
 Ján MEGA               

Bartošova Lehôtka 96701 Kremnica 

965 01 Žiar nad Hronom 

Tel: +421 915 553065 

email: metafitness.eu@gmail.com    

 
Jiu Jitsu 
Prezident klubu 
 Jaroslav BIČÁR 
Ul. Gorkého 5 
966 22 Lutila 
tel.:  +421 915 876661 
e-mail: yaro.bicar@gmail.com   
 
Karate klub  
Prezident klubu 
 Ľubomír STRIEŽOVSKÝ 
Námestie MS 31/27 
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.:  +421 907 334632  
e-mail: striezovsky@gmail.com 
 
Kulturistický klub  
Prezident klubu 
 Miroslav KRAMÁR 
Ul. Dr. Janského 21/23 

965 01 Žiar nad Hronom  
tel.:  +421 907 141549  

e-mail: miroslav6767@gmail.com  
  
Klub RTVŠ 
Prezident klubu 
 Daniela HLIVOVÁ  
Ul. Sládkovičova 14/30 
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.:  +421 903 844353  
e-mail: daniela.hlivova@minv.sk 
 
Klub slovenských turistov  
Prezident klubu  

 Róbert MAROŠI 

M.R. Štefánika 456/38 
965 01 Žiar nad Hronom  

tel.: +421 903 048992  
e-mail: "Robo Maroši" robo.marosi@gmail.com  
 
Klub športového rybárstva LRU  
Prezident klubu 
 Ramiz SALIU 
Ul. Rudenkova 21 
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: +421 905 777077 
  
Klub vodáctva a raftingu - KVR  
Prezident klubu  
 Ing. Lívia KLIMENTOVÁ 
Ul. M.R. Štefánika 33/7  
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: +421 903 791800  
e-mail: livia.klimentova@gmail.com   
 
Plavecký klub  
Prezident klubu  
 PaedDr. Martina Bartková    
Ul. Sládkovičova 501/34/ 
965 01 Žiar nad Hronom 
Tel: +421907 048518  
e-mail: martina.bartkova@gmail.com   
             
Stolnotenisový klub  
Prezident klubu 
 Ing. Jozef BARNIAK   
Ul. Podhorská 
966 22 Lutila 
tel.  0905 800487  
e-mail: barniakjozef@gmail.com 
 
Športovo strelecký klub                                                                                                                                                                                                                                                  
Prezident klubu 
 Marian GRÚBER 
Ul. Bernolákova 2/2 
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.  045/672 4589, +421 904 306361  
e-mail: gruberm@centrum.sk 
 
Tenisový klub  
Prezident klubu 
 Martin Šály 

Ul. M Chrásteka12/9 

965 01 Žiar nad Hronom  
tel. +421 948 141 428 

e-mail: martin.saly1969@gmail.com   
  
Volejbalový klub  
Prezident klubu 
 MVDr. Igor KORBELA 
Ul. Hviezdoslavova 13/40 
965 01 Žiar nad Hronom 
tel.: +421 911 983969 
e-mail: igor.korbela@tszh.eu     

tel:+421
mailto:stroko10@yahoo.com
mailto:jan.baran@aglsro.sk
mailto:metafitness.eu@gmail.com
mailto:yaro.bicar@gmail.com
mailto:striezovsky@gmail.com
mailto:miroslav6767@gmail.com
mailto:daniela.hlivova@minv.sk
mailto:robo.marosi@gmail.com
mailto:livia.klimentova@gmail.com
mailto:martina.bartkova@gmail.com
mailto:barniakjozef@gmail.com
mailto:gruberm@centrum.sk
mailto:martin.saly1969@gmail.com
mailto:igor.korbela@tszh.eu


 

 

ATLETICKÝ KLUB               

 
 
Prezident klubu:  
Adam Pajunk 
Tréneri klubu:   
Ing. Miroslav Rybársky  1. kv. trieda                 
Adam Pajunk       1. kv. trieda                        
Marian Podolec    1. kv. trieda                        
Diana Pročková     IAAF D.A. 
Nina Danielová    IAAF D.A. 
 
Členská základňa 2019 
Mládež:  110 
Dospelí: 15 

 
TOP organizované podujatia klubom v roku 
2019 

Žiarska chôdza o pohár Jozefa Pribilinca 
Žiarsky mestský polmaratón - 10. ročník 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
  
Aydin Dajana Mary 
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom 

 
Na Majstrovstvách Stredoslovenského 
atletického zväzu v kategórii jednotlivcov 
mladšieho a najmladšieho žiactva, ktoré sa 
konali 28.septembra 2019 v Dubnici nad 
Váhom sa v disciplíne skok do výšky 
umiestnila na  1.mieste. 
Dajana na základe svojich výkonov reprezentovala Slovensko v Poľsku v disciplíne v skok do 
výšky. V celoslovenských tabuľkách jej pre rok 2019 patrí 1.miesto výkonom 155cm 

 
Ľuboš Povinský  
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom 
Na Halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického 
zväzu v kategórii jednotlivcov mladšieho a najmladšieho 
žiactva, ktoré sa konali 13. januára 2019 v Banskej Bystrici 
sa v disciplíne beh na 1500 m umiestnila na 3. mieste. 
Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva, 
ktoré sa konali 28.septembra 2019 v Dubnici nad Váhom sa 
v disciplíne beh na 1500 m umiestnila na 1. mieste. 
Na Halových 
 
Ivan Šlúch  
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom 
Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva, 
ktoré sa konali 28.septembra 2019 v Dubnici nad Váhom sa 
v disciplíne chôdza na 1000 m umiestnil na 1. mieste. 
Na Halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu v kategórii jednotlivcov 
mladšieho a najmladšieho žiactva, ktoré sa konali 13. januára 2019 v Banskej Bystrici sa 
v disciplíne v disciplíne chôdza na 1000 m umiestnil na 2. mieste. 
 



 

 

 
Viktória Futáková  
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska starších žiakov a žiačok, ktoré sa konali v dňoch 21.-22. 
septembra 2019 v Košiciach sa v disciplíne  hod kladivom sa umiestnila 2. mieste 
 
Družstvo mladších žiačok Atletického 
klubu MŠK Žiar nad Hronom 
V súťaži Stredoslovenského atletického zväzu  

z celkového počtu 21 klubov sa umiestnili na 

1.mieste. 

Zoznam členov družstva: 
Aydin Dajana Mary, Nela Beliančínová, 
Patrícia Bieliková, Lýdia Bratková, Nikola 
Ďuranová, Nina Hrmová, Lea Hudecová, 
Viviene Ivaničová, Sofia Jakušová, Diana 
Karásková, Hanka Kubovčíková, Lenka 
Líškayová, Mia Marčišinová, Sára Marušková, Radka Mlynárčiková, Dominika Petriková, 
Diana Polakovičová, Karin Ruckschlossová, Natália Bieliková, Ela Boboková, 
Vedúci družstva, Marián Podolec 
 
Natália Bieliková  
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom 
Na Halových majstrovstvách Slovenska v 
päťboji mladšieho žiactva, ktoré sa konali 
v Bratislave 23.februára 2019 sa umiestnila na  
2. mieste. 
Na Halových majstrovstvách Slovenska v 
päťboji mladšieho žiactva, ktoré sa konali 
v Trenčíne 15.septembra 2019 sa umiestnila 
na 1. mieste a vytvorila  NOVÝ SLOVENSKÝ 
REKORD – 2980 bodov. 
Natália, ako mladšia žiačka  je v celoslovenských tabuľkách v hode oštepom na 1.mieste 
výkonom 30,33 m, v skoku do diaľky na 2.mieste výkonom 537cm, v hode kriketovou 
loptičkou na 3.mieste výkonom 50,07m. 
Je reprezentantkou Slovenska. 
 
Adam Hríň 
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom 
Adam mal veľmi úspešný rok 2019. Je 9 – 
násobným majstrom Slovenska a dosiahol 
výborné umiestnenie v školskom športe aj na 
medzinárodných podujatiach 
 
Dosiahnuté výsledky:                                            
1. miesto v skoku do diaľky na Halových 
majstrovstvách Slovenska  dorastencov 
24.2.2019  v Bratislave  
1. miesto v skoku do diaľky na Halových majstrovstvách Slovenska  juniorov a junioriek  
3.3.2019  v Bratislave  
1. miesto v trojskoku na Halových majstrovstvách Slovenska  juniorov a junioriek  3.3.2019  
v Bratislave  
1. miesto v skoku do diaľky na Medzioblastné majstrovstvách Slovenska  dorastencov 
v Šamoríne (15.6.2019)  
1. miesto v trojskoku na Medzioblastné majstrovstvách Slovenska  dorastencov v Šamoríne 
(15.6.2019)  



 

 

1. miesto v skoku do diaľky na Majstrovstvách Slovenska juniorov a junioriek v Bratislave 
(22. - 23. 6. 2019) 
1. miesto v trojskoku na Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek v Bratislave (22. - 23. 6. 
2019)  
1. miesto v skoku do diaľky na Majstrovstvá 
Slovenska dorastencov a dorasteniek v 
Košiciach (6. - 7. 7. 2019)  
1. miesto v trojskoku na Majstrovstvá 
Slovenska dorastencov a dorasteniek v 
Košiciach (6. - 7. 7. 2019)  
 
ŠKOLSKÝ ŠPORT 
15. mája 2019 sa zúčastnil na Majstrovstvách 
sveta stredných škôl - ISF WORLD SCHOOLS 
CHAMPIONSHIP IN ATHLETICS v Splite, kde 
sa umiestnil na  5.mieste v skoku do diaľky 
Na podujatí Gaudeamus igitur 2019, Majstrovstvá Slovenska - Olympiáda stredoškolákov  v 
Trnave (9.5.2019) sa umiestnil v skoku do diaľky na 2.miesto a 3.miesto v  behu na  200m   
 
MEDZINÁRODNÁ PODUJATIA 
13. júla 2019 sa v Trnave uskutočnilo Medzištátne stretnutie U18  - CZE-HUN-SLO-SVK , 
kde sa umiestnil v disciplíne  skok do diaľky na 1.mieste. 
 
V dňoch 22.-27. júla 2019 sa konal Európsky festival mládeže EYOF v Baku  
Adam reprezentoval Slovenskú republiku v skoku do diaľky. V kvalifikácii skočil 724cm čo je 
6.najlepší výkon historických celoslovenských tabuľkách dorastu a postúpil do finále 
s druhým najlepším výkonom. Vo finále kde sa v skoku do diaľky umiestnil na 8.mieste, kde 
vo finále musel kvôli zraneniu musel odstúpiť .  
Adam v mužských Slovenských tabuľkách v minulom roku figuroval na 2. mieste a to bol ešte 
len dorastenec. V ankete atlét roka v kategórii mládeže obsadil 6.miesto. 
Je reprezentantom Slovenska v skoku do 
diaľky a v trojskoku dorastencov. 
 
Adam Pajunk 

Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom 

 

Adam je zamestnancom spoločnosti FAGOR 

EDERLAN Slovakia ... ako o ňom povedal 

tréner Miro Rybársky  narodil sa  "v dobrom 

atletickom ročníku roku 1990" v meste 

Kremnica, kde absolvoval aj základnú školu.  

Strednú odbornú  školu technickú  navštevoval vo Zvolene, kde začal úspešne koketovať s 
atletikou a hlavne s behmi " na čo najkratšie" vzdialenosti". 
Pod vedením trénerky Danice Sokolíkovej reprezentoval úspešne jednak školu, ale aj klub 
DANICA Zvolen.  
Ku koncu štúdia na strednej škole začala spolupráca s Atletickým klubom MŠK, Žiar nad 
Hronom, kde pod vedením trénera Mira Rybárskeho reprezentoval klub v šprintoch. 
Po nejakom  čase približne 8 rokov dozadu si ho tréner Miro Rybársky, ako vtedajší 
prezident klubu, vybral za svojho nástupcu na pozíciu prezidenta klubu, ktorú zastáva 
dodnes.  
V čase pri nástupe do funkcie mal Adam sen o tom, ako náš klub  raz  bude mať viac ako 
100 členov a možno aj tartanovú dráhu, čo sa mu postupne podarilo docieliť 
a s pomocou mesta  vybudovať  aj 300 m tartanový ovál. 
Adam Pajunk si zaslúži ocenenie hlavne za svoju usilovnosť trénera a prezidenta, 
keď za neho hovoria  úspechy  našich nielen atlétov v súťaži jednotlivcov a hlavne v súťaži 
družstiev, kde mladšie žiačky tri roky dozadu valcujú ako víťazky krajskú ligu, 



 

 

staršie žiačky  sú na stupni víťazov pravidelne a dorastenky dva roky po sebe postúpili na 
majstrovstvá Slovenska, kde súperia v podstate len s najlepšími športovými gymnáziami na 
Slovensku. 
Klub pod Adamovým vedením si postupne vybudoval spolu s trénermi mládežnícke štruktúry  
od súťaží detskej atletiky až po dorast. Klub sa postupne prepracoval medzi najlepšie 
a počtom aj najväčšie kluby v rámci súťaží Stredoslovenského atletického zväzu a postupne 
sa posúva nahor aj v rámci Slovenskej atletiky. 
 
Ciele a vízia klubu:  
Vylepšovať tréningové miestnosti a získať medaile z majstrovstiev Slovenska. Zviditeľniť a 
priblížiť atletiku na základných školách a všetkých domácnostiach  
 
 
 

      
   
 

BASKETBALOVÝ KLUB          

 
Prezident klubu:  
Mgr. Ján Valent 
 
Výkonná rada/zloženie/:      
Mgr. Ján Valent,  
Mgr. Juraj Horváth,  
Mgr. Norbert Nagy,01/2019 
Martin Šály, 01/2019 
Jakub Košta 
 
Správna rada /zloženie/:     
Ján Žiak – predseda SpR 
Ing. Emil Vozár, 01/2019 
Mgr. Marek Baláž 
Mgr. Norbert Nagy,06/2019 
Tréneri klubu + kvalifikačná trieda: 
Karol Kučera – IV. trieda 
Mgr. Juraj Horváth – III. trieda 
Mgr. Tomáš Fábry – III. trieda 
Valéria Fridrichová – III. Trieda 
Mgr. Norbert Nagy – III. Trieda 
Martin Šály – II. Trieda 
Július Kucej – II. Trieda 
Jozef Oravec – II. Trieda 
Mgr. Ján Valent – II. Trieda 
Ladislav Balogh – I. Trieda. 
Peter Vívoda – I. Trieda 
Ing. Peter Kaňa – II. Trieda 
Marek Marko – II. Trieda 
Eduard Frický – II. Trieda 
      
Členská základňa 2019 
Mládež: 106 
dospelí: 12 
 
TOP podujatia organizované klubom v roku 2019 

 Nemak Basketbalová Mikroliga V. ročník 



 

 

 Organizátor 23. ročníka Žiarskeho 
streetballu 

 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 
2019 
Basketbalové družstvo starších mini žiakov 
MŠK BK Žiar nad Hronom  na Majstrovstvách 
Slovenska v basketbale starších mini žiakov 
vyhrali 3.miesto. 
Basketbalové družstvo mladších žiakov  MŠK 
BK Žiar nad Hronom  na Majstrovstvách 
Slovenska v basketbale Mladších žiakov 
vyhrali 1.miesto. 
    
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
Kolektív: 
Basketbalové družstvo Starších mini žiakov 
MŠK BK Žiar nad Hronom   
Na majstrovstvách Slovenska v basketbale 

Starších mini žiakov v Prievidzi sa umiestnili 

na 3.mieste.  

Zoznam členov družstva: 
Barniak Martin, Barcík Jakub, Brumlich Andrej, 
Dekýš Adrian, Dibdiak Timotej, Ďurčov Ján, 
Herich Adam, Horváth Filip, Huraj Alex, Huraj 
Max, Chrobák Jakub, Juhász Bruno, Kovalčík 
Boris, Kmeť Andrej, Kršiak Timotej, Mališ 
Branislav, Roško Roderik, Šadon Timotej, 
Škriniar Samuel, Tapfer Jakub, Valent Matej, 
Zlocha Matúš. 
tréneri: Mgr. Tomáš Fábry, asistent: Mgr. Juraj 
Horváth, Mgr. Ján Valent 
 
Mladších žiaci Basketbalového klubu MŠK BK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Košiciach získali titul MAJSTRI 

SLOVENSKA 

Zoznam členov družstva: 
Jakub Barcík, Alexander Lukas Caban, Filip 
Horváth, Adam Herich, Bruno Juhász,   Alex 
Kaša, Marián Kartík, Marek Kňažko, Alex 
Kondra, Matej Kret,  Marián Laho, Matúš 
Melaga, Oliver Ondrík, Matúš Tóth, Dávid 
Truben, Matej Valent. 
Tréner: Mgr. Jozef Oravec, asistent: Ladislav 
Balogh, Mgr. Ján Valent 
 
Peter Vívoda 
BK MŠK Žiar nad Hronom 

Peter Vívoda svoju hráčsku kariéru spojil s basketbalovým družstvom v Žiari nad Hronom.  
Už od mládežníckeho obdobia pôsobí v Žiari nad Hronom  prakticky až do dnes. Ako hráč 
prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až po mužov.   



 

 

V rokoch 1971 – 1973 počas vojenskej služby hrával za družstvo Dukla Znojmo. Aktívnu 
hráčsku kariéru ukončil v roku 1974 v Žiar nad Hronom.  
Už počas hráčskej kariéry sa začal venovať aj 
rozhodcovskej činnosti.  
Azda najviac ho lákalo trénerstvo. Od roku 
1979 do súčasnosti zastával rôzne trénerské 
pozície, najprv vedúceho družstva, asistenta 
trénera ako aj hlavného trénera.  
Trénovaniu sa aktívne venuje posledných 40 
rokov a ovplyvnil kariéru množstvu úspešných 
hráčov.  Za zmienku stoja terajší hráči mužov 
Jaroslav Supuka, Branislav Obert a Jakub 
Kádaši.  Trénersky viedol aj dnešného 
prezidenta klubu Jána Valenta, šéftrénera 
Juraja Horvátha ako aj aktívnych trénerov Júliusa Kuceja a Karola Tapfera.  
V minulosti viedol aj mnohé úspešné družstvá, ale jeho top zverencom bol Dušan Bohunický, 
ktorý bol úspešným basketbalovým reprezentantom Slovenskej republiky a dnes pracuje ako 
uznávaný a rešpektovaný tréner v zahraničí.  
Azda jeho najväčšou vášňou je vyhľadávanie basketbalových talentov. Je športovcom telom 
aj dušou čo v jeho úctihodnom veku stále dokazuje tým, že brázdi ihriská po celom meste na 
svojom neodmysliteľnom bicykli a vyhľadáva nové a nové talenty.  
Medzi posledné úspechy patrí v rokoch 2015 a 2016 postup na Majstrovstvá Slovenska 
s družstvami Mladších minižiakov a Starších minižiakov.  
 
Marián PAVÚK - „IN MEMORIAM“  
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom 
 

Marián Pavúk sa narodil v Bratislave, kde začal navštevovať národnú školu.  
V 50-tich rokoch sa museli presťahovať do 
Sv. Martina nad Žitavou, kde prežil detstvo. 
V roku 1955 sa rodina presťahovala do Žiaru 
nad Hronom, kde dokončil základné 
vzdelanie a už v školskom veku jeho veľkou 
záľubou bolo fotografovanie a veľkým snom 
bolo štúdium na filmovej priemyslovke 
v Prahe.  
Nakoniec sa rozhodol pre štúdium na 
strojárskej priemyslovke. Počas štúdia sa 
aktívne venoval zápaseniu a v roku 1959 družstvo Dunaj Plavba Bratislava, ktorého bol 
členom získalo titul Majster Československa. Okrem zápasenia sa venoval aj basketbalu 
a tenisu. 
Marián Pavúk bol dlhoročným členom basketbalového klubu, kde pôsobil vo funkciách ako 
tajomník klubu, tréner aj asistent trénera. 
V sezóne 1979/80 získalo družstvo žiakov titul majstrov Slovenska a postúpili  na záverečné 
majstrovstvách ČSSR, kde družstvo žiakov získalo pod vedením trénera Nagya a asistenta 
Pavúka strieborné medaily. 
V sezóne 1985/86 bol hlavným trénerom mužov a družstvo získalo titul Majstri kraja a muži 
postúpili do 1. SNL / Slovenskej národnej ligy/. Isté obdobie pôsobil aj ako tréner 
dievčenského basketbalu. 
Okrem venovaniu sa k športu bol Marián aj amatérskym historikom, neúnavným šíriteľom 
historických poznatkov a zaujímavostí. Napísal „Monografia obce Vyhne“, „Osud Židov vo 
Vyhniach“, vydal publikáciu o zaniknutých kúpeľoch či knihu o najstaršom slovenskom 
pivovare vo Vyhniach, Strojáreň vo Vyhniach, Volejbalové turnaje mládeže vo Vyhniach.  
V roku 2015 bola vydaná Mariánova ďalšia kniha pod názvom „ Z Hliníka nad Hronom do 
Sklených Teplíc a Bzenice na hrad Repište, no nestihol už dokončiť knihu o vyhnianskych 
strojárňach. 



 

 

Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje p. Mariánovi PAVÚKOVI „ĎAKOVNÝ LIST - IN 

MEMORIAM“ za celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj basketbalu 

v meste Žiar nad Hronom. 

Ciele a vízia klubu: 
Ciele a vízia klubu:  Hlavnou  ambíciou klubu je udržať úroveň basketbalu vo všetkých 
kategóriách na takej úrovni, aby sme sa zaradili medzi najlepších na Slovensku nielen 
v mládežníckych kategóriách ale aj v mužskej kategórii. 
 
 
 
 
 

 

GRAPPLINGOVÝ KLUB         

Prezident klubu: 
Bc. Peter STROČINSKÝ 

 
Tréneri klubu:  
Bc. Peter Stročinský 
 
Členská základňa 2019: 
Mládež: 13 
Dospelí: 9 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2019 
Súťaž Košice 4 kolo Slovenského pohára v grapplingu – 
23.03.2019 
Účasť : Dvoch našich zápasníkov. 

Umiestnenie : 1x zlato Vladimír Danko. 
 
Medzinárodná súťaž Rebel Cup Trojanovice 
(ČR)– 27.04.2019   
Účasť: Siedmich  našich zápasníkov. 
Umiestnenie : 1x zlato Lukáš Štefanec  
                       1x striebro Daniel Kollár,  
 
Sai Storm 7 v Martine – 27.10.2019 
Účasť: deviati naši zápasníci. 
Umiestnenie :  2x zlato Jaroslav Meliš, Daniel 
Kollár 1x striebro Ernest Havryliuk 
3x bronz Martin Janšto, Matej Krumlovský, 
Samuel Párničan 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
Jaroslav Meliš  
Grapplingový klub MŠK Žiar nad Hronom 
Na súťaži Sai Storm 7, ktoré sa konali 
27.10.2019 v Martine sa umiestnil na 1. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska dňa 1.júna.2019 
– NEWAZA Martin sa umiestnil na 2. mieste 
 
 Peter Stročinský  
Grapplingový klub MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska dňa 1.júna.2019 – NEWAZA Martin sa umiestnil na 2. mieste 

 
 



 

 

HOKEJOVÝ KLUB             
Prezident klubu: 
Ján Baran 

Výkonná rada:      
Ján Bitala, športový riaditeľ 
Ing. Mário Bóna, PR manažér, marketing, médiá 
 
Správna rada:     
Ján Žiak, predseda SpR 
Ing. Milan Veselý, člen SpR 
Radovan Puliš, člen SpR 
 
Tréneri klubu:  
PaedDr. Pavel Igríni 

PaedDr.. Lukáš OPÁTH, PhD. 
Marek Janík 
Ing. Štefan Stripaj 
 
Členská základňa 2019: 
Dospelí: 23 

V roku 2019 v našom meste 

po 10 rokoch opäť začal 

svoju činnosť hokejový klub, 

ktorý hral 2. ligu skupina západ. Klub začal svoju činnosť úspešne, vyhral skupinu a postúpil 

do záverečných bojov o víťaza 2. ligy a postupu do 1. ligy. 

 



 

 

IRON GYM             
Prezident klubu: 
Ján MEGA               

 
Tréneri klubu:  
Ján Mega 
Tatiana Magulová 
 
Členská základňa 2019: 
Dospelí:10 

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2019 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
Emil Hutka  
Majstrovstvá Slovenska WUAP 23-24.3.2019 
Liptovský Hradok 
2. miesto  
Tlak na lavičke a výkon 205kg 

 

Juraj Bystriansky 
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska WUAP (World United Amateur 
Powerlifting), ktoré sa konali v dňoch 23.-24. marca 2019 
v Liptovskom Hrádku, sa umiestnil na 1. mieste a vytvoril 
juniorský Slovenský rekord v tlaku na lavičke - 180kg 
Na majstrovstvách Slovenska GPC (Global Powerlifting), ktoré 
sa konali v dňoch  12.- 14. apríla 2019 v Lučenci sa umiestnil na 
1. mieste a vytvoril juniorský rekord v tlaku na lavičke 185 kg. 
Na majstrovstvách Európy XPC, ktoré sa konali v dňoch 24.-
26.mája 2019 v Čadci sa umiestnil na 1.mieste a vytvoril 
Juniorský Európsky rekord v tlaku na lavičke - 195kg 

 
Ján Mega 
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Európy (XPC federácia) v 
mŕtvom ťahu, ktoré sa konali v dňoch 24.-
26.mája 2019 v Čadci sa umiestnil na 1.mieste 
a vytvoril európsky rekord 250 kg 
 
Tatiana Magulova 
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska WUAP(World 
United Amateur Powerlifting),ktoré sa 
konali v dňoch 23.-24.marca 2019 
v Liptovskom Hrádku sa umiestnila na 1. 
mieste a vytvorila Slovenský rekord v tlaku na 
lavičke s výkonom 92,5kg. 
Na majstrovstvách Slovenska GPC(Global 
Powerlifting), ktoré sa konali v dňoch 12.-14. 
apríla 2019 v Lučenci sa umiestnila v 
súťaži tlak na lavičke na 1.mieste s výkonom 
90kg 
Na majstrovstvách Európy XPC 2019, ktoré sa 
konali v dňoch 24.- 26 mája 2019 v Čadci sa 
umiestnila na v súťaži tlak na lavičke s výkonom 90kg 1. mieste a vytvorila európsky rekord. 



 

 

Na súťaži – Balkan Cup WUAP (World United Amateur Powerlifting),2019 v Zadare 
Chorvátsko, ktorá sa konala dňa 12.októbra 
2019 sa umiestnila na 1.mieste a stala sa 
absolútnou víťazkou v súťaži tlak na lavičke s 
výkonom 95kg.Na majstrovstvá sveta GPC 
(Global Powerlifting), ktoré sa konali v dňoch 
20.-27. októbra 2019 v Nových Zámkoch sa 
umiestnila v súťaži tlak na lavičke na 2. mieste 
s výkonom 95kg. Ján Mega, Juraj Bystriansky 
a Tatiana Magulova získali od federácie SAST 
za rok 2019 Ocenenie športovec roka 
federácie SAST Slovenskej Republiky. 
 
 
 
 
 
 

KLUB JIU JITSU          

 
Prezident klubu:      
Jaroslav Bičár 
 
Tréneri klubu: 
Jaroslav Bičár 
 
Členská základňa 2019 
Mládež: 17 
Dospelí: 7 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
 
Hanka Pavolová 
JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom 
Brazílskemu jiu jitsu sa venuje 4 rok. Na 
medzinárodnej súťaži - BJJ CUP 8. ktorá sa 
konala v apríli 2019 v Trojanoviciach získala 
3.miesto. 
Na najväčšej súťaži v Čechách a na Slovensku 
SAI STORM, ktorá sa konala v mesiaci október 
2019 v Martine získala striebornú a na súťaži deti 
a juniorov KIDS STORM 7 v mesiaci decembri sa 
umiestnila na 2. mieste. 
 
Tadeáš Grus 
JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom 
Na medzinárodnej súťaži - BJJ CUP 8. ktorá sa 
konala v apríli 2019 v Trojanoviciach  
Sa umiestnil na 3.mieste. Na otvorených 
majstrovstvách Slovenska júni 2019 v JIU 
JIUTSU NE WAZA sa umiestnil na 3. mieste. 
Na súťaži deti a juniorov KIDS STORM 7 v 
kategórii chlapci 8-10 rokov do 31 kg sa umiestnil 
na 1.mieste, čim výrazne prispel k tomu, že sa klub z 13 - tich klubov z Česka a Slovenska 
umiestnil na celkovom 2. mieste. 
 
 



 

 

KARATE KLUB      

 
 
 

Karate klub MŠK Žiar nad Hronom si v roku 2019 pripomenul 45 výročie svojho 
založenie. 
Karate klub MŠK aj v roku 2019 patril medzi špičky mládežníckeho karate na Slovensku. Za 
svojej 45 ročnej histórie sme získali celkove 4308 medailových umiestnení na úrovni od 
majstrov a medailistov okresu, kraja, Slovenska a Európy, z toho na medzinárodných 
súťažiach 951.  
V roku 2019 klub získal 307 medailových umiestnení / 103 zlatých, 80 strieborných a 124 
bronzových /.  
 
Prezident klubu: 
Ľubomír Striežovský 
Trénerská rada: 
Hlavný tréner  
Mgr. Ľubomír Striežovský – držiteľ 5. danu, tréner 2 triedy, 
skúšobný komisár 1A triedy.  Je členom výkonného výboru 
Stredoslovenského  a Slovenského zväzu karate. 
 
Tréneri: 
PeadDr. Miliš Viglašský – držiteľ 3. danu, tréner 3 trieda 
Radovan Černák – držiteľ 3.danu, tréner 2. triedy 
a rozhodca  najvyššej kvalifikačnej triedy na Slovensku. 
Vladimír Neudeker – držiteľ 1. danu, tréner 3.triedy 
Ivan Tatár – držiteľ 3.danu, tréner 3.triedy   
Anton Urblík – držiteľ 1.danu, tréner 3.triedy 
Ivan Červenka – držiteľ 2.danu, tréner 3.triedy 
Radovan Jelža – zástupca rodičov 
Laura Podhorcová – zástupca rodičov a technická pomoc 
pri udržiavaní stránky karate 
 
Členská základňa 2019 
Mládež – 79 
Dospelí – 8  / tréneri + prezident / 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
Jozef Šipkovský  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v súborných cvičeniach Kata starší žiaci.  
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Ostrave 
3. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
3. miesto na medzinárodnej súťaži Kachikan Cup v Nitre 
3. miesto  na majstrovstvách Slovenska v Poprade 
 
Gregor Sukop  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v športovom zápase KUMITE kadeti.  
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Kachikan Cup v Nitre 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska Goju ryu v Košiciach 
2. miesto na majstrovstvách Slovenska v Poprade 
 
Ariana Nikoleta Čela 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 



 

 

súťaží v  kategórii Kumite mladšie kadetky. Je žiačka ZŠ v Žarnovici .  
Dosiahnuté výsledky : 
1. miesto na súťaži Tatami Cup Budapešť 
3. miesto v Slovenskom pohári v Trenčíne a Šuranoch 
3. miesto  na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
Je členkou družstva kadetiek, ktoré získali 3.  miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave. 
 
Samuel Bohdan Harag 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
člen Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom, kde prestúpil koncom roku 2019 z Prievidze.  
Súťaží v  športovom zápase Kumite mladší kadeti.  
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na Majstrovstvách Stredoslovenského pohára karate v Tvrdošíne 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
 
Bibiána Černáková  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v kategórii Kumite kadetky 12-13 ročné.  
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na medzinárodnej súťaži memoriál 
Michala Buzogáňa v Košiciach 
2. miesto na súťaži Ľubovňa Open Cup 
3. miesto na Majstrovstvách Goju ryu 
v Košiciach 
3. miesto  na majstrovstvách Slovenska 
v Trnave 
 
Adam Dolnický  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v športovom zápase KUMITE kadeti.  
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na 2. kole Slovenského pohára v Šuranoch 
2. miesto na medzinárodnej súťaži -Pohár SNP v B.Bystrici 
3. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
3. miesto na medzinárodnej súťaži Kachikan Cup v Nitre 
3. miesto  na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
 
Patrícia Vanková  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v  športovom zápase KUMITE kadetky 
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na Majstrovstvách Goju ryu 
v Košiciach 
3. miesto na medzinárodnej súťaži -Pohár 
SNP v Banskej Bystrici 
2. miesto na súťaži Trstenský pohár 
v Tvrdošíne 
3. miesto  na majstrovstvách Slovenska 
v Trnave 
 
Andrej Baláž  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v športovom zápase KUMITE starší žiaci. 
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Kachikan Cup v Nitre 
2. miesto na medzinárodnej súťaži -Pohár SNP v B.Bystrici 



 

 

1. miesta v Slovenskom  pohári v Starej Ľubovni a v Trenšíne 
2. miesto na majstrovstvách Slovenska v Poprade 
 
Radoslava Kučerová  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v  športovom zápase KUMITE mladšie kadetky.  
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
3. miesto na medzinárodnej súťaži Kachikan Cup v Nitre 
3. miesto v Slovenskom  pohári v Starej Ľubovni 
2. miesto na medzinárodnej súťaži -Pohár SNP v B.Bystrici 
3. miesto na medzinárodnej súťaži memoriál Michala Buzogáňa v Košiciach 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Poprade 
 
Viktória Šoltésová  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
členka Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom, 
kde prestúpila koncom roku 2019 z Prievidze. 
Súťaží v  športovom zápase KUMITE staršie 
dorastenky.  
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix 
v Ostrave 
2. miesto v Slovenskom pohári v Košiciach 
3. miesto  na majstrovstvách Slovenska 
v Trnave 
Je členkou družstva kadetiek, ktoré získali 3.  miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave. 
 
Družstvo mladších kadetiek Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska v Trnave sa umiestnili na 3. mieste 
Zoznam členov družstva: 
Ariana Nikolete Čela, Ivana Gahírová, Alexandra Kalamárová a Viktória Šoltésová. 
 
Družstvo Junioriek Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Trnave získali titul MAJSTRI SLOVENSKA 

Výbornými výkonmi sa prebojovali až do finále, kde porazili družstvo Centra mládeže Banská 
Bystrica. Na 3. mieste skončilo družstvo Športovej školy karate Bratislava. 
Zoznam členov družstva: 
Nina Jelžová, Natália Rajčanová, Dominika Veisová, Sarah Hrnková z hosťovania zo Žiliny  
 
Adam Hudec  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží   v súborných cvičeniach KATA starší 
žiaci.  
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na medzinárodnej súťaži -Pohár SNP 
v B. Bystrici 
2. miesto na  medzinárodnej súťaži Kachikan 
Cup v Nitre 
2. miesto na  medzinárodnej súťaži Grand Prix 
Ostrava 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Ľubovňa Open Cup 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v súborných cvičeniach KATA v Košiciach. 
 
Maxim Uhrík  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 



 

 

súťaží v športovom zápase KUMITE mladší dorastenci.  
Dosiahnuté výsledky: 
Športový zápas KUMITE 
1. miesto na  medzinárodnej súťaži Kachikan Cup v Nitre 
1. miesto na Majstrovstvách Stredoslovenského pohára karate vo Zvolene 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska  v Košiciach 
 
Nikola Kršiaková  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v súborných cvičeniach KATAA mladšie kadetky.  
Dosiahnuté výsledky: 
3. miesto na Majstrovstvách Stredoslovenského pohára karate v Tvrdošíne 
3. miesto na medzinárodnej súťaži -Pohár SNP v Banskej Bystrici 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Košiciach 
 
Patrik Fuzák  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v  súborných cvičeniach  KATA v 
kategórii kadeti.  
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na medzinárodnej súťaži memoriál 
Michala Buzogáňa v Košiciach 
1. miesto na súťaži Orava Cup v Dolnom 
Kubína 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix 
Žilina 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska 
v Košiciach 
 
Šimon Sečkár  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v  športovom zápase KUMITE a v súborných cvičeniach  KATA v kategórii mladší 
kadeti. 
Dosiahnuté výsledky: 
Športový zápas KUMITE 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
1. miesto  na 1. kole Slovenského  pohára v Košiciach 
1. miesto  na 2. kole Slovenského  pohára v Šuranoch 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Dunajskej Strede  
1. miesto na majstrovstvách Európy Shito ryu karate v Rumunskom Arade  
Súborné cvičenia KATA 
1. miesto na Slovenskom pohári v Šuranoch 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix 
Žilina 
1. miesto na Trstenskom pohári v Tvrdošíne 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska 
jednotlivcov v Trnave 
 
Nina Jelžová  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v športovom zápase KUMITE juniorky. 
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Hungarian 
Open  
1. miesto na medzinárodnej súťaži Veľká cena Slovenska v Bratislave 
1. miesto v Slovenskom pohári kategórie do 68 kg a open v Košiciach 



 

 

1. miesto na majstrovstvách kraja v kategórie do 68 kg a open v Tvrdošíne 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Žiline v kategórii seniori 
9. miesto na majstrovstvách Európy v Aaborgu v Dánsku 
Je celkovou víťazkou Slovenského pohára v kategórii juniorky do 68 kg. Je členkou 
reprezentačného výberu Slovenska. Bola účastníčkou na Majstrovstvách sveta v Čile.  
 
Natália Rajčanová  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v  športovom zápase KUMITE juniorky.  
Dosiahnuté výsledky: 
2. miesto na 1. kole Slovenského  pohára v Košiciach                        
1. miesto na 2. kole Slovenského pohára v Šuranoch 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave 
7. miesto na majstrovstvách Európy v Aaborgu v Dánsku 
Je celkovou víťazkou Slovenského pohára v kategórii juniorky do 53 kg. 
Je členkou reprezentačného výberu Slovenska 
 
Dominika Veisová  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v  športovom zápase KUMITE juniorky.  
Dosiahnuté výsledky: 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Hungarian open  
1. miesto na 1. kole Slovenského  pohára v Košiciach                        
1. miesto na 2. kole Slovenského pohára v Šuranoch 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave 
7. miesto na Majstrovstvách sveta v Čile 
Je celkovou víťazkou Slovenského pohára v kategórii juniorky do 50 kg 
Je členkou reprezentačného výberu Slovenska 
 
Zdenko Vanka  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
súťaží v športovom zápase KUMITE juniori.   
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na majstrovstvách kraja v 
kategóriách do 75 kg a open v Tvrdošíne 
1. miesto na 1.kole Slovenského pohára v 
kategóriách do 75 kg a open v Košiciach 
3. miesto na medzinárodnej súťaži Austrian 
Junior Open v Salzburgu 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix 
Žilina 
1. miesto na majstrovstvách Goju ryu karate v Košiciach 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave  
1. miesto na majstrovstvách Slovenska seniorov v Dolnom Kubíne 
5. miesto na majstrovstvách Európy v Aalborgu v Dánsku 
Je celkovým víťazom Slovenského pohára v kategórii juniori do 75 kg. 
Je členom reprezentačného výberu Slovenska 
 
Aris Nikolas Čela 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v športovom zápase KUMITE juniori.  
Dosiahnuté výsledky:                                            
1. miesto na majstrovstvách kraja v Tvrdošíne kategórii do 76 kg 
2. miesto na majstrovstvách kraja v Tvrdošíne v kategórii open 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Tatami Cup v Budapešti 



 

 

3. miesto na 1. kole Slovenského pohára v Košiciach 
1. miesto na 2. kole Slovenského pohára v Šuranoch 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
Je celkovým víťazom Slovenského pohára v kategórii juniori do 76 kg. 
Je členom reprezentačného výberu Slovenska 
 
Ocenenie tréner mesta 
Vladimír Neudeker  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
 

Vladimír Neudeker je trénerom 3.triedy, 
držiteľ majstrovského stupňa - 1. dan a je 
jedeným z prvých cvičencov v Žiari nad 
Hronom.  
Bol člen družstva zápasníkov, ktoré dosiahlo 
medailové umiestnenia v súťažiach okresu a 
kraja.  
Trénuje prípravku, začiatočníkov, pokročilých, 
ale aj dospelých a jedným z najdlhšie 
trénujúcich členov na Slovensku, ktorý má zásluhu na všetkých úspešných pretekároch, ktorí 
doteraz reprezentovali Karate klub Žiar nad Hronom.  
Karate sa venuje od roku 1981 a trénerskú licenciu má od roku 1985. Je bývalým 
reprezentantom klubu a súťažil v športovom zápase KUMITE na krajskej úrovni. 
Okrem športu si rád pozrie dobrý film a hoci si teraz užíva dôchodok, stále patrí 
k neoddeliteľnej súčasti trénerov karate klubu.   
Ocenenie – Najúspešnejší mládežnícky klub Slovenska r.2019 – tréner mládeže za rok 2019 
Keďže sme mládežnícky klub, tak prakticky každý rok nám odchádzajú naši úspešní 
pretekári na stredné, prípadne vysoké školy mimo nášho mesta, s čím sa vyrovnávame 
nahradením ich výborných výsledkov výchovou novej generácie pretekárov. Zatiaľ sa nám 
darí, čo je jedna z našich najdôležitejších úloh aj do budúcich súťažných sezón.  
 
 
   
 
 
 

KLUB SLOVENSKÝCH  
TURISTOV           

 
 
 

Vznik turistiky v Žiari nad Hronom sa datuje v rokoch 1954 – 1955. Milovníci prírody 
sa začali stretávať a organizovať spoločné výlety. Na začiatku v okolí Žiaru nad Hronom, 
neskôr aj do vzdialenejších častí Slovenska. V súčasnosti je KST Žiar nad Hronom združený 
pod hlavičku Mestského športového klubu Žiar nad Hronom s.r.o Turistické akcie klubu 
zabezpečuje výkonná rada – výbor, ktorý v roku 2019 pracoval v zložení: Robert Maroši, 
ktorý je súčasne aj prezident KST Žiar nad Hronom, ďalej členmi výboru sú Peter Olejárnik, 
Mirko Škunda, Štefan Žipaj, Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita Tabernausová. 
Cvičitelia klubu sú Peter Olejárnik, Štefan Žipaj, Robert Maroši, Janka Halušková  – majú 
kvalifikačný preukaz pešej turistiky. 
Žiarski turisti ďakujú vedeniu Mesta Žiar nad Hronom a konateľovi MŠK Jánovi Žiakovi za 
podporu turistiky, ústretovosť a finančnú pomoc pri niektorých turistických podujatiach. Veľká 
vďaka patrí aktívnym cvičiteľom a všetkým, ktorí sa svojou prácou podieľajú na úspešnosti 
turistických podujatí. Spokojnosť turistov a záujem o podujatia je viditeľný najmä v počte 
turistov, ktorí sa na podujatia prihlásia.   
Prezident klubu: Robert Maroši, tel. 0903048992, mail.: robo.marosi@gmail.com 
Manažér klubu: Judita Tabernausová, tel. 0918 697 598, mail.: tabernausova.zh@gmail.com  

mailto:robo.marosi@gmail.com
mailto:tabernausova.zh@gmail.com


 

 

Členovia výboru: Robert Maroši, Peter Olejárnik, Mirko Škunda, Štefan Žipaj,                         
Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita Tabernausová 
 
Členská základňa: 
Členskú základňu v roku 2019 tvorilo 202 turistov, z toho mládež 9, dospelí 105 členov, 
dôchodcovia 88 členov. 
Turistické podujatia: 
V turistickom kalendári na rok 2019 bolo 55 turistických podujatí, z toho 10 jednodňových a 1 
týždenný autobusový zájazd. Medzi najvydarenejšie patrili: týždenný zájazd do Bardejova, 
Donovaly, Uhrovec – Jankov vŕšok, Borišov, Krakova hoľa – Demänovská jaskyňa, 
Dobročský prales, Sedlo Sedielko, Východná Vysoká – Poľský hrebeň, Rozsutce, Predná 
Hora. Veľkú účasť KST zaznamenal aj na turistických podujatiach v okolí Žiaru, Kremnice, 

Novej Bane a Banskej Štiavnice. 
 

 
 

 

 

KLUB ŠPORTOVÉHO  

RYBÁRSTVA LRU          

 
Prezident klubu: Ramiz Saliu 
Členská základňa 2019:  
Dospelí: 5 
 

Dňa 29 – 30.06.2019 sa na Rieke Laborec 
v Humennom konal dvojdňový pretek 4.členných 
družstiev kde sa naše družstvo družstiev spomedzi 
12 družstiev umiestnilo celkovo na III.mieste 
a v jednotlivcoch Ján Sámel obsadil krásne 
III.miesto. 
Dňa 10.07.2019 sa pod VD Žilina na rieke Váh 
konal pretek Eduarda Hrdeľa kde naše družstvo 
spomedzi 14 družstiev obsadilo suveréne I.miesto. 
 
 

 
 
 
 

KULTURISTICKÝ KLUB         

 
Prezident klubu:  Miroslav Kramár 
Tajomník:  Július Drieňovský 
Tréner: Peter Antal 
 
Členská základňa 2019: 10 
Kondičný cvičenci:  15 
Ciele a vízia klubu: 
V roku 2020 plánujeme zúčastniť sa súťaží, podľa kalendára podujatí, pripravenosti 
pretekára    a podľa finančných možností klubu. Ďalej rozširovať členskú základňu. Venovať 
sa cvičencom v prípravke.Uskutočniť súťaž pri príležitosti 50 výročia založenia 
Kulturistického klubu o najsilnejšieho stredoškoláka, žiaka. 

 
 



 

 

KLUB VODÁCTVA A  
RAFTINGU – KVR       

 
Prezident klubu: Ing. Lívia Klimentová 
Tréneri:  
Peter Drblík, Mária Drblíková 
Inštruktor raftingu:  
Peter Abrahám 
 
Činnosť klubu: 
Klub je členom Zväzu vodáctva a raftingu SR. Svojich členov učí správne čítať vodu a na 
základe toho efektívne ovládať vodné plavidlo na tečúcej alebo stojatej vode bezpečne bez 
ohrozenia zdravia ľudí a narušenia prírody. S viacdennými vodáckymi akciami je spojený aj  
zážitkovo bohatý pobyt v prírode pri vode s turistickými výletmi do okolia. 
Klub organizuje splavy na slovenských aj zahraničných riekach, zúčastňuje sa vodáckych 
súťaží doma aj v zahraničí, hlavne v Českej republike. Jeho členovia sú inštruktori raftingu 
na divokej vode s akreditovaným osvedčením a skúsení kanoisti, ktorí si dlhodobo prinášajú 
z celoslovenských  a medzinárodných vodáckych pretekov tie najvyššie ocenenia. 
Klub v minulom roku 2019 zorganizoval 21. ročník Hronského 
vodáckeho maratónu ako súťaže v splavovaní rieky Hron s hlavnou 
disciplínou - splavenie vymedzeného dlhšieho úseku Hrona v čo 
najkratšom čase. Súčasťou vodáckych súťaží viacbojov je aj 
osvojenie a upevnenie si ďalších vodáckych zručností ako je 
ovládanie lode pri slalome na vode, šprint na vode, hod 
záchranným prostriedkom na cieľ, plávanie. 

Na tzv. divokej vode  s vyššou obtiažnosťou splavovania sa využívajú nafukovacie člny - 
rafty, ktoré sú svojou konštrukciou prispôsobené  vyšším vlnám. U nás máme takúto rieku 
Belú a umelo vytvorené divoké rieky  v Čunove a Liptovskom Mikuláši. V minulosti boli 
preferovaným plavidlom pramice, ktoré sa používali na hromadnú vodnú turistiku, tzv. 
splavovanie úsekov riek ľahkej a strednej obtiažnosti. V súčasnosti na väčšine splavných 
riek Slovenska, vrátane Hrona, sú postavené vodné elektrárne, ktoré znemožňujú vodákom 
splavovať dlhšie úseky riek. Na splavovanie používame 
nafukovacie alebo pevné 2-miestne, 4-miestne alebo 6-
miestne lode, ktorými je možné bezpečne splaviť prakticky 
splaviteľnú rieku na Slovensku aj v zahraničí. Členovia 
klubu sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží 
jednotlivcov na sit-on-topoch na prakticky stojatej "tichej" 
vode na riekach susednej Moravy, kde obsadzujú každý 
rok prvé miesta. 

Na tzv. tichej vode sa rozbiehajú súťaže v sit-on topoch (SOT), aj v stand-up topoch "SUP", 
na divokej vode vodné ródeo na kajakoch. 

 
Členská základňa 2019 
Hronský vodácky maratón, 
XXI. ročník, 7.6.-9.6.2019: 

 

20 účastníkov: 4 
posádky 

  Umiestnenia 
našich 
posádok: 

         (absolvovanie všetkých disciplín viacboja a najrýchleší 
čas):získanie putovného pohára  

    R2 - 
1.,2. 
miesto 

(1. posádka muži-dorast R2: P. Thonhauser, 
J.Kliment (čas 1h:37min:0sec; 2. posádka mix R2: 
P.Hrubjaková, M.Roško) 

         



 

 

mix R6 - 
1. 
miesto  

  1.posádka 
Abrahámovci+kids 

      mix R6 - 
2. 
miesto 

2.posádka 
Spolužiaci 

      Špeciálna cena súťaže: J.Kliment a P. Thonhauser (splavenie 
najdlhšieho úseku Hrona a najrýchlejšia posádka) 
Organizátor: KVR MŠK Žiar nad 
Hronom, Zväz vodáctva a raftingu SR 

    Reklamní sponzori: Mesto Žiar nad Hronom, Pivovar 
Steiger, QEOLIA, členovia KVR MŠK 

  

           

           Vodácky viacboj - 
medzinárodné preteky: 

      

           Medzinárodné majstrovstvá sit-on-
top 2019 Cvrčovice 
(ČR)25.5.2019: 

6 účastníkov: 5 súťažiaci 
SOT 

  Umiestnenia našich členov v 
medzinárodnej súťaži - jednotlivcov 
SOT: 

    Muži 
SOT - 
2.miesto 

 
(M.Roško) 

      Ženy SOT - 
1.,2.miesto 

(M.Abrahámová, 
P.Hrubjaková) 

     Veteráni SOT 
- 1. miesto (P.Abrahám) 

      Veteránky 
SOT - 1. 
miesto (L.Klimentová) 

      Organizátor: Ichtiandr Cvrčovice, Svaz vodákú Moravy a 
Slezska, obec Cvrčovice 

   

           Cvrčovický džbánek P2, XX. 
ročník, 03.08.2019: 

 

10 účastníkov: 7 
posádok  

  Muži veteráni 
-  1. miesto 

(M.Rovňan, 
L.Klimentová) 

   

 

 Ženy 
veteránky - 1. 
miesto 

(L.Klimentová, S. 
Királyová) 

     Muži - 
1.,4.,5.,6. 
miesto 

(P.Abrahám 2x,M.Rovňan 2x, J.Kliment, 
M.Halvoník, P. Thonhauser ) 

 Ženy - 
1. 
miesto 

 

(M. Abrahámová, D. 
Kolháneková) 

     
Organizátor: Ichtiandr Cvrčovice, Svaz vodákú Moravy a 
Slezska, obec Cvrčovice 

   
 

 Vodácky klub ako základňa priaznivcov vodných športov  a pobytu v prírode v okolí Žiaru nad  
 Hronom, organizujúca záujmové aktivity na vode a pri vode, záchranárske a bezpečnostné  
 výcviky a materiálne vybavenie pre priaznivcov vodáctva a raftingu. 



 

 

         

         Hlavný cieľ klubu: 
       

         Cieľom vodáckeho klubu je vybudovanie ohľaduplného a bezpečného správania sa ľudí na  
vode, zlepšenie ich vodáckych zručností a s tým spojeného fyzického a duševného zdravia a 
vytvorenie príležitostí pre objavovanie krás prírody spojené so zdravým pobytom v prírode a  
pohybom na vode. 

K tomu potrebujeme : hľadať zdroje financií na obnovu a nákup plavidiel a tréningy a hľadať  
nové vhodné vodné podmienky kvôli kolísajúcemu stavu vody v rieke Hron 
 
Vízia klubu: 
Vodácky klub ako základňa priaznivcov vodných športov  a pobytu v prírode v okolí Žiaru 
nad Hronom, organizujúca záujmové aktivity na vode a pri vode, záchranárske a 
bezpečnostné výcviky a materiálne vybavenie pre priaznivcov vodáctva a raftingu. 
 
 
 
 
 
 

PLAVECKÝ KLUB              
      

Prezident klubu:  
PaedDr. Martina Bartková  
Výkonná rada klubu 
Výkonná rada :            
PaedDr.Bartková Martina, Mgr. 
Mesárošová Miroslava, Ing. Malik 
Marián, Prachár Radoslav, Šurek 
Róbert    
 
Tréneri klubu 
Mgr. Miroslava Mesárošová (3 kvalif. 
trieda),PaedDr. Martina Bartková (2 
kvalif. trieda) 
Rozhodcovia klubu 
Mgr. Miroslava Mesárošová (2 kvalif. trieda), PaedDr. Martina Bartková (2 kvalif. trieda), Ing. 
Peter Barančok (2 kvalif. trieda),,Vladimír Zubek (2 kvalif. trieda), Anna Líšková  (1 kvalif. 
trieda), Martina Karkušová  (kvalif. trieda). 
 
Členská základňa 2019 
Mládež: 39 
Dospelí: 5 
 
TOP organizované podujatia klubom 
v roku 2019 
5. kôl Banskobystrického pohára, Jarná 
cena Žiliny, Jarné majstrovstvá SSO 
Žilina kategórii A,J,S, Jarná 
majstrovstvá SSO Banská Štiavnica 
kategória C,D, Pohár Priateľstva 
Rimavská Sobota, Veľká cena Liptova, 
Veľkonočné preteky Žiar nad Hronom, 
Štiavnický kahanec, MS všetkých  vekových kategórii 
 

 



 

 

ŠPORTOVEC MESTA 2019 
Tereza Veselá 
Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom 
Plávaniu sa venuje od svojich 5 rokov. 
Na majstrovstvách  Stredoslovenskej oblasti sa 
v disciplíne 50m a 200 m prsia umiestnila na 4. mieste, 
v polohových pretekoch na 100 m sa umiestnila na 4. 
mieste, na 50 m znak, 50m  a 100 m motýlik sa 
umiestnila na 3. mieste 

 
Šimon Veselý 
Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom 
Plávaniu sa venuje od svojich 5 rokov. 

Umiestnenia: 
Na majstrovstvách  Stredoslovenskej oblasti sa 
v disciplíne 200 m voľný spôsob umiestnil na 2. mieste. 
V disciplíne 50m motýlik sa umiestnil na 2. mieste 
a v disciplíne 200m prsia sa umiestnil na 3. mieste. Na 
majstrovstvách Slovenska v disciplíne prsia 100 m sa 
umiestnil na 7. mieste. 
 
Ema Prachárová   
Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom 
Od 4 rokov je členkou plaveckého klubu. 
Na majstrovstvách  Stredoslovenskej oblasti sa 
v disciplíne 200 m motýlik sa umiestnila na 6. mieste. Na 
Veľkej cene Liptova v disciplíne 100 m motýlik sa 
umiestnila na 3.mieste a na majstrovstvách Slovenska 
v disciplíne 200 m motýlik sa umiestnila na 9. mieste. 
 
Ciele a vízia klubu: 
 
Cieľom nášho plaveckého klubu je nielen odstrániť 
plaveckú negramotnosť, ale pripraviť deti na rôzne 
plavecké súťaže, kde si môžu svoje návyky a zručnosti 
následne otestovať aj v praxi to znamená na rôznych 
plaveckých podujatiach. V tomto roku sa nám podarilo, že 
naši plavci sa zúčastňujú kondičných tréningov, ktoré prebiehajú na Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb v Žiari nad Hronom jeden krát do 
týždňa. V týchto tréningoch by sme chceli 
pokračovať aj v nasledujúcom roku 2020.Ďalej 
cieľom nášho plaveckého klubu DELZH je 
zorganizovať jarné sústredenie spojené 
s lyžovaním vo Svite. Na letnom plaveckom 
sústredení, ktoré sa bude organizovať už po 
siedmy krát v Štúrove cez letné prázdniny v mesiaci 
august by sme chceli pre deti zorganizovať znovu 
jeden plavecký tréning v Budapešti na Margitinom 
ostrove na 33 metrovom bazéne s erudovaným 
trénerom. V roku 2019 sme organizovali do mája 
ešte základné a zdokonaľovacie plavecké výcviky no od júna keďže začala odstávka 
plavárne túto činnosť nemôžeme organizovať vzhľadom k tomu, že náš plavecký klub chodí 
na tréningy do Banskej Štiavnice. Pre náš klub bude nasledujúci rok dosť náročný hlavne 
z hľadiska dochádzania a málo času na prípravu tréningového procesu.  
Ďalej by sme chceli absolvovať zdokonaľovanie trénerov, aby získali nové zručnosti, metódy 
a aby ich mohli aplikovať priamo v praxi. 
 



 

 

Vízia do roku 2022:  
získať kvalifikovaného plaveckého trénera, venovať sa deťom už v predškolskom veku – 
vytvorenie väčšej členskej základne, zabezpečenie telocvične na kondičné tréningy, 
zakúpenie potrebných plaveckých pomôcok, zakúpenie klubového športového oblečenia, 
zvyšovanie fyzickej zdatnosti plavcov, podporu z MŠK. 
 
 
 
 
 
 

KLUB RTVŠ 
          

   
Činnosť rekreačnej telesnej výchovy a športu (RTVŠ) je založený na masovosti (šport 

pre všetkých) a jej história siaha do obdobia spartakiád. Po ukončení sokolských cvičení sa 
masové cvičenie žien prenieslo do cvičenia v oddieloch RTVŠ a jogy. 
V súčasnosti RTVŠ vytvára a ponúka cvičebné programy, organizuje podujatia so 
zameraním na upevnenie zdravia a zlepšenie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 
obyvateľstva.  
RTVŠ má dva oddiely – oddiel aerobicu a oddiel jogy.  
Aerobik je kondičné cvičenie pri hudbe zamerané na zvýšenie vytrvalosti a výkonnosti. Je to 
aeróbno-posilňovacie cvičenie. V rámci hodiny sa cviči Interval aerobic training, ktorý 
kombinuje striedanie aerobného cvičenia so 
silovým a tiež Body forming - aerobic s 
posilňovacími prvkami zameraný na tvarovanie 
postavy pri použití fitness pomôcok ako 
stepperov, činiek, overballov a gumových 
pásov.   
Joga je jeden z najstarších systémov na svete 
zjednocujúci telo, dušu a myseľ. Je 
kombináciou práce s mysľou, energiou 
a telom. Joga prináša okrem skutočných 
fyzických kvalít aj vnútornú silu, jasnosť 
a pokoj. Cvičenia a aktivity jogy sú určené pre 
širokú verejnosť bez ohľadu na vek a sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu 
a udržanie zdravia pod vplyvom civilizačných faktorov. 
Cvičenie aerobicu sa konali pravidelne 2x do týždňa v telocvični Gymnázia v Žiari nad 
Hronom a v ZH –FIT športovo-relaxačno-poradenskom centre zdravia v Žiari nad Hronom.   
Cvičenia jogy  sa konali pravidelne 3x do týždňa v priestoroch Pohronského osvetového 
strediska v Žiari nad Hronom. 
 
Prezident klubu:  
Daniela Hlivová  
Výkonná rada klubu  
Daniela Hlivová, Janka Fekiačová, Peter 
Vinarčík,  
 
Cvičitelia klubu  
Janka Fekiačová /I. kvalif. trieda/, Anna 
Líšková /I. kvalif. trieda/, Peter Vinarčík /II. 
kvalif. trieda/, Vincent Čierny /III. kvalif. trieda/.  
Členská základňa 2019 
Mládež a dospelí: 39 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2019 



 

 

23.06.2019 sa uskutočnil 5. ročník osláv Medzinárodného dňa jogy. 
Podujatie sa konalo v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom 
vonku na trávnatom povrchu. Verejného cvičenia sa zúčastnilo 20 záujemcov. 
Aktivity 5. ročníka sa konali po celom svete a na Slovensku ich koordinovalo indické 
veľvyslanectvo v spolupráci s jogovými organizáciami Slovenska. 
 
Ciele – vízia klubu:  
Pokračovať v činnosti, osloviť čo najširšiu verejnosť pre skupinové cvičenie aerobicu a jogy. 
 
 
 
 
 
 

STOLNOTENISOVÝ KLUB          

      
Prezident klubu: Ing. Jozef Barniak  
 
Športový odborník:  
Tréneri klubu : 
Ing. Jozef Barniak – II. kvalifikačný stupeň 
Ľubomír Majerčík – I. kvalifikačný stupeň 
Igor Valuška - I. kvalifikačný stupeň 
Bc. Oliver Kovács - I. kvalifikačný stupeň 

 
Rozhodcovia klubu : 
Ing. Jozef Barniak – „A“ licencia + hlavný 
rozhodca 
Igor Valuška - „B“ licencia 
Ľubomír Majerčík – „C“ licencia 
Tomáš Valuška - „C“ licencia 
Ľubomír Majerčík ml. - „C“ licencia 
Marian Hrabaj – „C“ licencia 
Eva Hrabajová - „C“ licencia 
 
Členská základňa 2019 
Mládež: 20 
Dospelí: 20 
 
Počet družstiev v súťaži /úroveň súťaže/  
Počet družstiev v súťaži /úroveň súťaže/  
„A“ mužstvo – II. liga, ZA+BB kraj 
„B“ mužstvo – IV: liga, BB kraj 
„C“ mužstvo – V. liga, oblasť ZH, ZC, BŠ 
„D“ mužstvo – V. liga, oblasť ZH, ZC, BŠ 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2019: 
SPM mladšie žiačky  
Krajský bodovací turnaj mládeže 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
Linda Majerčíková 
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom  
Súťaží v kategórii mladšia žiačka. 
Na medzinárodnom turnaji REIFFEISEN YOUTH 2019 



 

 

dňa 22. apríla 2019 v Linzi sa v súťaži družstiev umiestnila na 5. mieste. Na medzinárodnom 
turnaji OLOMOUC MINI CADET 2019 dňa 27.júla 2019 sa v súťaži jednotlivcov aj družstiev 
umiestnila na 2. mieste  
Na majstrovstvách Slovenska vo štvorhre mladšieho žiactva dňa 2.júna 2019 v Bratislave sa 
umiestnila na 3. mieste. 
Je členkou širšieho výberu reprezentačného družstva kadetiek Slovenska pre rok 2020 
 
Patrik Hrabaj 
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom  
Súťaží v kategórii starší žiaci 
Na Majstrovstvách Banskobystrického kraja 
dorastu v Poltári dňa 31.marac.2019 sa 
v dvojhre umiestnil na 3. mieste a vo štvorhre 
sa umiestnil na 2. mieste. 
3. miesto vo dvojhre a 2. miesto vo štvorhre 
získal aj na Majstrovstvách Banskobystrického 
kraja staršieho žiactva, ktoré sa konali 
v Lučenci dňa 17.3. 2019. 
 
Martina Hrabajová 
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 
Súťaží v kategórii najmladšia žiačka 
Na Majstrovstvách Banskobystrického kraja najmladšieho žiactva v Poltári dňa 31. marca 
2019 sa vo dvojhre aj vo štvorhre umiestnila na 3. mieste. 
3. miesto vo dvojhre získala aj na Majstrovstvách Banskobystrického kraja najmladšieho 
žiactva, ktoré sa konali v Lučenci dňa 17.3. 2019. 
 
Ľubomir Majerčík 
5-ty krát za sebou majster Banskobystrického 
kraja v jednotlivcoch ( Zvolen – 2.2. 2019 ).  
 
Ciele – vízia klubu 2019 
Získať medailu z MSR mládeže 

 Rozšíriť a skvalitniť tréningový proces 
mládeže 

 Aktívne zapojiť rodičov do klubových 
súťaží mládeže 

 Zapojiť mládež do dlhodobej súťaže 
dospelých 

 Zvýšiť počet mládežníkov klubu na KBT BB a spoločných KBT ZA+BB 

 Presadiť sa na medzinárodných mládežníckych turnajoch 

 Zvýšiť kvalifikáciu rozhodcov 

 Zorganizovať letné sústredenie mládeže v rámci BB kraja 

 Zapojiť krúžok pri ZŠ do súťaže – liga ZŠ v okrese Žiar nad Hronom 

 Získať do klubu talenty z ligy ZŠ 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVO STRELECKÝ  
KLUB                               

 
Prezident klubu:  
Marián Grúber 



 

 

Výkonná rada: 
Mgr. Ondrej Lipták,  Ing. Ľuboš Perina, Bc. Pavel Okuliar  
Členská základňa 2019: 
Mládež: 43 , dospelí: 74 
Tréneri klubu : 
Marián Grúber   I. VT,  
Milan Miškóci   II. VT,  
Ing. Robert Láska  II. VT,   
Mgr. Ondrej Lipták  II. VT,  
Ing. Aurélius Rozina  III. VT,   
Filip Šulek    III. VT 
 
Rozhodcovia klubu : 
Marián Grúber   I. VT/A,   
Ing. Aurélius Rozina  II. VT/B,   
Filip Šulek   II. VT/B,   
Mg. Ondrej Lipták  III. VT/C,  
Pavel Okuliar   III. VT/C,  
Lukáš  Nárožný  III. VT/C,  
Mgr. Daniela Grúberová III. VT/C,  
Rastislav Grúber  III. VT/C,   
Ivan Švec   III. VT/C,  
Katarína Balážová  III. VT/C 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 
2019: 
Slovenská liga talentovanej mládeže 
/celoslovenské 2 dňové podujatie 300 štartov/. 
1.Slovenská strelecká liga / celoslovenské  2 

dňové podujatie 320 štartov / 

 
TOP - NAJ umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2019 
Poradie  10 najlepších strelcov ŠSK :   
Ing. Róbert Láska,  Marián Grúber, JUDr. Karol Ihring, Filip Šulek, MUDr. Marianna 
Grúberová,  Katarína Balážová, Stanislav  Silný,  Mária Humená, Ing. Ľuboš Perina,  Silvia 
Herková 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
 
Ing. Róbert Láska 
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom    
Na majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré organizovala Slovenská Poľovnícka Komora 
dňa 6.10.2019 v Sielnici  v guľových 
streleckých disciplínach: Guľový štvorboj G – 
200 zvíťazil Róbert Láska, keď nastrieľal 197 
bodov z 200 možných a zároveň získal titul 
Majster SR a  Majster SPK / Slovenskej 
poľovníckej komory/. 
Na Majstrovstvách SR v streľbe zo 
vzduchových zbraní, ktoré sa konali 31.3.2019 
v Brezne si v disciplíne vzduchová puška 40 
výstrelov vystrieľal 2. miesto. V rovnakej 
disciplíne a vekovej kategórii je víťazom 
Slovenskej Extraligy a 1. Slovenskej streleckej 
ligy.   
Za posledné obdobie je viac ako 20 násobným Majstrom SR v „guľových“ puškových 
disciplínach a v streľbe zo vzduchovej pušky. 



 

 

Ing. Rostislav Burian 
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom    
Na Medzinárodných Majstrovstvách Slovenska v streľbe z guľových a vzduchových zbraní, 
ktoré sa konali 20.až 22.septembra 2019 získal v kategórii strelcov nad 45 rokov v disciplíne 
ľubovoľná pištoľ 40 výstrelov  1. miesto a titul Majster SR.  
Rovnaký titul Majster SR získal aj v disciplíne vzduchová pištoľ 15 výstrelov. v ktorej zvíťazil 
a zároveň bol vyhodnotený za 
najúspešnejšieho strelca Medzinárodných 
Majstrovstvách Slovenska.  
V disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov je 
víťazom Slovenskej Extraligy a 1. Slovenskej 
streleckej ligy. V rebríčku „TOP 10“ najlepších 
strelcov roka 2019 bol vyhodnotený za 
najúspešnejšieho strelca Športovo streleckého 
klubu MŠK Žiar nad Hronom. Je 
niekoľkonásobným Majstrom Slovenska 
a držiteľom I. výkonnostnej triedy. 
 
Stanislav SILNÝ - ŠSK 
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom 
 
Svoju kariéru v športovej streľbe začínal pán Stanislav Silný v Mestskej základnej organizácii 
Zväzarmu v roku 1977. Aktívne sa venoval pištoľovým ale aj puškovým disciplínam. Na 
Majstrovstvách okresu a Okresnej streleckej 
lige získaval bodové umiestnenia. 
V organizácii vykonával priebežne funkcie : 
hospodár, pokladník a podpredseda Mestskej 
Základnej organizácii Zväzarmu. Po zmene 
názvu organizácie bol zvolený za člena výboru 
Mestskej Základnej organizácii Združenia  
technických a športových činností Slovenskej 
republiky. Neskôr bol aktívny aj vo vedení 
Spoločnosti všestrannej streleckej prípravy 
Žiar nad Hronom, ktorá je pokračovateľom 
predchádzajúcich organizácií vykonávajúcich 
športovú streľbu.  
Pán Stanislav Silný je už niekoľko rokov aktívnym členom výboru Športovo streleckého klubu 
MŠK Žiar nad Hronom a členom Slovenského streleckého zväzu. V roku keď dovŕšil okrúhle 
jubileum (70 rokov) dokázal na Slovenskej Extralige dva krát vytvoriť Slovenský rekord 
v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov.  
Na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska v streľbe z guľových a vzduchových zbraní, 
ktoré sa konali 20. - 22. septembra 2019 získal v kategórii seniorov v disciplíne vzduchová 
pištoľ 40 výstrelov III. miesto. Patrí mu 6. miesto v Slovenskom rebríčku strelcov danej 
vekovej kategórii v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov.  
Pán Stanislav Silný je príkladom pre športovcov v tom, že aj vo vyššom veku je možné sa 
venovať obľúbenej športovej činnosti a dosahovať hodnotné výsledky. 
Primátor mesta udeľuje ĎAKOVNÝ LIST Stanislavovi SILNÉMU za celoživotnú prácu, 
angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v Žiari nad Hronom 
 
Ciele a vízia klubu: 
Budeme sa uchádzať o možnosť realizovať ponuku SSZ organizovať Majstrovstvá SR 
v streľbe zo vzduchových zbraní v ZUS aréne. Ponuku SSZ podmieňuje organizovaním 
Slovenskej ligy talentovanej mládeže a 1. Slovenskej streleckej ligy.  
 

 
 
 



 

 

TENISOVÝ KLUB: 
      
Prezident klubu:  
Martin Šály 
Členská základňa 2019: 
Mládež: 33 
Dospelí: 19 
 
Tréneri klubu: 
Perháč Peter - 1 kvalifikačný 
stupeň    
Ing. Perháčová Zuzana, PhD. - 
1 kvalifikačný stupeň  
Stripaj Štefan -   1 kvalifikačný 
stupeň  
 
Tenisový klub MŠK využíva na 
svoju činnosť antukové 
tenisové kurty na plážovom kúpalisku. 
Tenisový klub v sezóne 2018/2019 postavil do 
súťaží riadených Stredoslovenským tenisovým 
zväzom 5 družstiev, deti do 8 rokov, deti do 10 
rokov, mladší žiaci, starší žiaci a muži. Trénermi 
a kapitánmi družstiev sú Peter Perháč a Zuzana 
Perháčová. Prezidentom klubu Martin Šály. 
Deti do 8 rokov hrali v zostave:  Rebrošová 
Veronika,  Futáková Hana, Klenková Leona, 
Bystričan Martin a Adam Prachár. 
Deti do 10 rokov hrali v zostave:  Kukučková 
Alžbeta, Rebrošová Veronika,  Futáková Hana, Klenková Leona, Bystričan Martin a Adam 
Prachár. 
Mladší žiaci hrali v zostave:  Peter Perháč, 
Martin Vanka, Marek Repiský, Hugo Demko, 
Ľudovít Kostoláni, Tobias Pružina, Jakub 
Petrán 
Starší žiaci hrali v zostave:  Jakub Petrán, 
Tobias Pružina, Peter Perháč, Martin Vanka, 
Marek Repiský, Hugo Demko, Ľudovít 
Kostoláni, 
Dorastenky hrali v zostave: Terézia Perháčová, 
Lea Žabková, Emma Kollárová, Ema 
Kubáňová. Muži hrali v zostave:  Koňarik Nikolas, Čierny Jaroslav, Roško Róbert, Kúštik 
Samuel, Kravár Lukáš, Henč  Pavel, Ivan Roman, Lovčičan Lukáš, Perháč Peter, Petrán 
Michal. 
V individuálnych súťažiach klub reprezentovala Terézia Perháčová, víťazka celoslovenského 
turnaja starších žiačok triedy C v Ružomberku, finalistka štvorhry starších žiačok turnaja v 
Ružomberku a štvorhry dorasteniek turnaja v 
Piešťanoch, semifinalistka dvojhry 
celoslovenského turnaja žien v Slovenskej 
Ľupči. 
Na úvod sezóny sme spoločnými silami a za 
finančnej pomoci Technických služieb spol. s 
r.o., postavili nový prístrešok a náraďovňu. 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2019 
Terézia Perháčová  
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 



 

 

Je členkou  prvoligového družstva dorasteniek SK Pepas Slovenska Ľupča. 
Bola finalistkou celoslovenského turnaja žien v Podbrezovej (august 2019), semifinalistkou 
celoslovenského turnaja dorasteniek v Petržalke (apríl 2019) a  
štvorhry dorasteniek v Levoči (jún 2019) a v Topoľčanoch 
(august 2019). V mesiaci júl 2019 sa v Liptovskom Mikuláši 
organizoval celoslovenský turnaj žien na ktorom získala 1. 
miesto. 
 
Jakub Oťapka 
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 
Jakub je členom víťazného krajského deviscupoveho teamu 
LTC Lieskovec. Ako člen deviscupoveho teamu LTC 
Lieskovec  sa na celoštátnom  kole v NTC Bratislava v súťaží 
družstiev chlapcov umiestnil na 3. mieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLEJBALOVÝ KLUB                       

  
Prezident klubu:   
MVDr. Igor Korbela 
 
Správna rada klubu: 
Ján Žiak – predseda SpR 
MUDr. Ladislav Kukolík – člen SpR 
Peter Čamaj – člen SpR 
 
Výkonná rada klubu: 
Členovia výkonnej rady: Vladimír Baran, Ing. 
Peter Uhrovič 
Trénerská rada: Alena Bieliková, Pavel 
Dobrovič, Monika Dobrovičová, Eva Bieliková, Peter Kollárik, Valéria Šestáková, Elena 
Rozenbergová 
 
Športový odborník:  
Tréneri klubu + kvalifikácia: 
Alena Bieliková – IV. stupeň 
Pavel Dobrovič -  II. stupeň 
Eva Bieliková – II. stupeň 
Peter Kollárik – II. stupeň 
Monika Dobrovičová – I. stupeň 
Valéria Šestáková – I. stupeň 
Elena Rozenbergová – II. Stupeň 
Beata Šikeťová – I. stupeň      
 
Členská základňa 2019 
Mládež:  72 
Dospelí: 26 
Počet družstiev v súťaži /úroveň súťaže/ - pri kolektívnych športoch: 



 

 

Jedno  družstvo  - celoslovenská súťaž - 1. liga ženy   
Deväť  družstiev   - oblastné súťaže banskobystrického a žilinského kraja: kadetky, staršie 
žiačky „A“, „B“, mladšie 
žiačky „A“, MIDI 4-kový –
„A“, „B“, MINIMAX 3-kový - 
„A“, „B“ 
 
ŠPORTOVEC MESTA 
2019 
Barbora Kupčiová 
Volejbalový klub MŠK Žiar 
nad Hronom 
Barbora Kupčiová začala 
s volejbalom v roku 2010. 
Vo volejbalovom klube prešla od prípravky až po kadetky. V žiarskom drese štartovala na 
dvoch finálových turnajoch Majstrovstiev 
Slovenska v kategórii kadetiek. Ako nádejná 
a talentovaná volejbalistka bola následne 
zaradená do Centra olympijskej prípravy 
v Nitre.  
Tam si v silnej konkurencii  dokázala vybojovať 
miestenku na Majstrovstvá Európy junioriek, 
ktoré sa konali v Albánsku. V sezóne 
2019/2020 hosťuje v extraligovom družstve 
žien UKF Nitra.   
 
Funkcionári 
Dušan LAJČIAK  
Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom 

 
Pre pána Dušana Lajčiaka je volejbal celoživotnou láskou a vášňou zároveň. A práve preto 
vo svojom živote podriadil tomuto športu všetko.  
Od roku 1971 do roku 1975 bol aktívnym hráčom volejbalového družstva mužov a trénerom 
prípravky na bývalej III. Základnej škole v Žiari 
nad Hronom. 
V rokoch 1975 – 1985 pôsobil v štruktúrach 
Krajského volejbalového zväzu a bol aktívnym 
rozhodcom. 
Od roku 1985 až do roku 2001 bol postupne 
trénerom žiačok, junioriek a žien, predsedom 
trénersko metodickej komisie volejbalového 
klubu, 
Ako tréner volejbalového klubu prešiel 
postupne za dlhé obdobie všetkými vekovými 
kategóriami, kde ho vždy charakterizovali 
profesionalita a obrovská náročnosť a stála chuť po víťazstve.  
Medzi jeho najväčšie trénerské úspechy jednoznačne patria: 

 V sezóne 1987/88 postup družstva žien z krajského majstrovstva do 1. SNL 

 V sezóne 1999/2000 s družstvom starších žiačok – 3. miesto majstrovstva SR 

 V sezóne 2007-2008 s družstvom žien postup do extraligy. 

 
Pán Dušan Lajčiak sa neopakovateľnou mierou zaslúžil o rozvoj a  rozmach ženského 

volejbalu v meste Žiar nad Hronom a tým úspešnú reprezentáciu mesta a volejbalového 
klubu.  
 
Primátor mesta udeľuje ĎAKOVNÝ LIST Dušanovi LAJČIAKOVI za celoživotnú prácu, 
angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj volejbalu v Žiari nad Hronom 



 

 

Ciele – vízia klubu: 
 
Hrať pre divákov, produkovať peknú hru spojenú s úspešnými výsledkami, zlepšovať 
podmienky pre prípravu mládežníckych družstiev, výchova jednotlivkýň pre najvyššie súťaže 
a reprezentačné výbery.  
Udržať  družstvo žien, aby hráčky, ktoré vychádzajú z mládežníckych družstiev mohli 
pokračovať v športovej činnosti v družstve dospelých.  
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MEDIÁLNI PARTNERI  
MŠK ŽIAR NAD HRONOM, spol. s  r.o. 
 
 
 
 



 

 

       

 
 

 

 
 
 
 
 
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB ŽIAR NAD HRONOM, spol. s r.o. 
(v skratke MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.) 
A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom, 965 01 

tel.: +421 908 949527 

e-mail: konatelmsk.ziar@gmail.com  

web: http://www.mskziar.sk/  

IČO: 36 618 357 

IČDPH: SK2020065421                                                                                                               

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro vo vložke číslo 8378/S 
 
Spracoval:  
Ján ŽIAK 
konateľ spoločnosti 
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. 
2020 
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