
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milí priatelia športu,  
 

Dostáva sa Vám do rúk ďalšie vydanie ŠPORTOVEJ ROČENKY 2021 Mestského 

športového klubu Žiar nad Hronom. 

Máme za sebou ďalší rok, ktorý bol ovplyvnený pandémiou – COVID 19, ale aj napriek 

pandémie sa nám v priebehu roka 2021 podarilo získať niekoľko významných športových 

úspechov. 

Za rok 2021 by som zo športových výsledkov rád vyzdvihol úspechy jednotlivcov atletického 

klubu, ktorí dosiahli trikrát 1. miesto na súťažiach v rámci majstrovstiev kraja. 

Na súťažiach majstrovstiev Slovenska jednotlivcov sme spoločne získali 11 umiestnení / 2 . 

a 3. miesto/ o ktoré sa pričinili športovci zo športových klubov atletika, karate a streleckého 

klubu. 

Športovci MŠK získali za rok 2021 spolu 16 titulov majstrov Slovenska o ktoré sa zaslúžili 

športovci z karate klubu, stolnotenisového klubu, tenisového klubu, atletického klubu 

a z klubu iron gym.  

Adam Hríň, člen atletického klubu sa stal za rok 2021 9 násobným  majstrom Slovenska 

a Slovensko reprezentoval aj na majstrovstvách Európy U20 ktoré sa uskutočnili  v Tallinne 

(EST) dňa 15.7.2021, kde sa v disciplíne skok do diaľky umiestnil na 13.mieste.  

Na svetových školských športových hrách, ktoré sa konali 13.9.2021 v Belehrade /SRB/ 

reprezentovala Slovenskú republiku v disciplíne vrh guľou Ema Ijeoma OKOYEOCHA 

z atletického klubu, kde sa umiestnila na 3. mieste. 

Na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v dňoch 20.-22.8.2021 v Tampere /Fínsko/ člen 

karate klubu Šimon Sečkár reprezentoval Slovenskú republiku a v konečnom hodnotení sa 

umiestnil na 3. mieste. 

Zásluhou športového kolektívu atletického klubu sme získali na súťažiach majstrovstiev 

Slovenska jedno druhé a jedno tretie miesto a získali sme aj dvakrát titul majstrov Slovenska 

v basketbale starších žiakov U15 a v atletike zásluhou družstva starších žiakov v cezpoľnom 

behu. 

Aj napriek vzniknutej situácie v priebehu roka 2021 spôsobenou pandémiou – COVID 19, 

chcem touto cestou poďakovať všetkým prezidentom športových klubov, funkcionárom, 

trénerom, rozhodcom, rodičom a  všetkým pomocníkom za vykonanú prácu v priebehu roka 

2021.  

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. 

Veľké moje poďakovanie patrí hlavným reklamných partnerom MŠK Žiar nad Hronom – 

mestu Žiar nad Hronom, spoločnosti Slovalco, Nemak Slovakia a Veolii Energia Slovensko, 

že aj napriek pandémie COVID 19 dokázali finančne podporiť športové kluby bez výraznej 

zmeny vo výške poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

Všetkým Vám prajem hlavne veľa pevného zdravia, úspechov a splnených športových, ale i 

osobných cieľov v roku 2022. 

 

 

 

 

          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, Mužský basketbalový klub, Grapplingový 
klub, Hokejový klub, Iron Gym, Jiu Jitsu, Karate klub, Kulturistický klub, 
Klub RTVŠ, Klub slovenských turistov, 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 
 Ing., Bc. Štefan Muha       

Ul. J. Kráľa 35/9    

965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: +421 918941081  

e-mail: muhastefan29@gmail.com        
 

mailto:konatelmsk.ziar@gmail.com
mailto:jan.ziak@ziar.sk
mailto:adam.pajunkak@gmail.com
mailto:muhastefan29@gmail.com


Mužský basketbalový klub 
Prezident klubu/poverený vedením/ 
 Mgr. Norbert Nagy   

Ul. J. Kráľa 1372/35 

965 01 Žiar nad Hronom  

tel.: +421 907 303854 

e-mail: noronagy1@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  
 
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 
 Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

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
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mailto:robo.marosi@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 Rybársky1. kv. Trieda 
Adam Pajunk 1. kv. Trieda 
Marian Podolec 1. kv. Trieda 
Karol Palášthy 5. kv. Trieda 
Diana Pročková IAAF D.A. 
Nina Danielová IAAF D.A. 
Sebechlebská Kristína  IAAF D.A. 
Hrmová Lenka IAAF D.A. 
Pluhárová Lenka IAAF D.A. 
 

Členská základňa 2021 
Mládež: 105 
Dospelí: 20 
 

TOP organizované 
podujatia klubom v 
roku 2021: 
Čokoládová tretra – 
postupové kolo  
Majstrovsvá 
stredoslovenskej 
oblasti mladšieho 
a najmladšieho žiactva 
 
Umiestnenia a 
dosiahnuté výsledky za rok 2021 
Výkony  Slovenských tabuľkách  rok 2021 
1.miesto  38.79m Kriket  Karin Lúcaníková 
1.miesto 471cm Diaľka z miesta odrazu Patrícia Bieliková 
1.miesto 35.55 4x60m Haffnerová , Lúcaníková , Kadlecová , Bieliková  
1.miesto 11.88m 2kg Guľa Ema Ijeoma Okoyeocha 
1.miesto 36.98m oštep 500g Natália Bieliková 
1.miesto 735cm Diaľka Adam Hriň 
1.miesto 14.40m Trojskok Adam Hriň 
2.miesto 5:43.76  1500m prek. Hanka Kubovčíková 
2.miesto 28.14m Disk 1kg Ema Ijeoma Okoyeocha 
3.miesto 1:54.67  600m Karin Lúcaníková 
3.miesto 05:10.44 1000m chôdza   Lukáš Hriň 
3.miesto 10.70m 3kg Guľa Ema Ijeoma Okoyeocha 
3.miesto 34.17m  Oštep 600g Natália Bieliková 
3.miesto 40.78m Kladivo 3kg Viktória Futáková 
3.miesto 09:28.25  3000m Vladimír Macko 
 
Ocenenie jednotlivcov  

Medailisti z majstrovstiev kraja 

 

Patrícia BIELIKOVÁ 

Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva, 

ktoré sa konali 25.09.2021 v Žiari nad Hronom sa v disciplíne skok do diaľky z miesta 

umiestnila na 1. mieste a v behu na 600 m na 2. mieste 

 



 

 

Karin LUČANÍKOVÁ  

Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva, 

ktoré sa konali 25.09.2021 v Žiari nad Hronom sa v disciplíne hod kriketkou umiestnila na 1. 

mieste a v behu na 600 m na 1. mieste. Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického 

zväzu dňa 06.11.2021 sa v cezpoľnom behu umiestnila na 1. mieste  

 

Lukáš HRÍŇ 

Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva, 

ktoré sa konali 25.09.2021 v Žiari nad Hronom sa v disciplíne beh na 600 m umiestnila na 1. 

mieste Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu dňa 06.11.2021 sa v 

cezpoľnom behu umiestnila na 1. mieste.  

 

 

Ocenenie jednotlivcov 

Medailisti z majstrovstiev Slovenska /2.- 3. miesto/  

 

Viktória  FUTÁKOVÁ 

Na Majstrovstvách 

Slovenska dorastencov 

a dorasteniek, ktoré sa 

konali 20.06.2021 

v Košiciach sa 

v disciplíne hod kladivom 

– 3 kg umiestnila na 2. 

mieste. Na 

majstrovstvách Slovenska starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien ktoré sa konali 

18.9.2021 v Trnave sa v disciplíne hod diskom – 1 kg sa umiestnila na 3. mieste 

 

Ivan  ŠLÚCH  

Na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien ktoré sa konali 

18.9.2021 v Trnave sa v disciplíne beh na 800 m umiestnil na 2. mieste 

 

Hanka KUBOVČÍKOVÁ   

Na Halových majstrovstvách Slovenska 

starších žiakov a starších žiačok, ktoré sa 

konali 19.9.2021 v Trnave sa v disciplíne 1500 

m cez prekážky umiestnila na 2. mieste. 

 

Ocenenie – športový kolektív  

/ 2.- 3. miesto z majstrovstiev Slovenska/ 

Družstvo starších žiačok 
Atletického klubu MŠK Žiar nad 
Hronom sa na Majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa konali 
v Trnave dňa 2.10.2021 umiestilo 
na 2. mieste 
O úspech sa zaslúžili: 
Futáková Alexis, Bieliková 
Natália, Bieliková Patrícia, 
Bratková Lýdia, Burská Lenka, 
Ďuranová Nikola, Haffnerová Patrícia, Hrmová Nina, Hudecová Lea, Jašková Tamara, 



 

 

Kadlecová Lucia, Karásková Diana, Kubovčíková Hanka, Lúcaníková Karin, Marčišinová 
Mia, Okoyeocha Ema Ijeoma, Petriková Dominika, Podmanická Eliška, Rajčanová Nela 
Vivien, Ruckschlossová Karin, Ruckschlossová Natália, Slosiarová Zuzana 
Tréneri : Pajunk , Rybársky 
 
Družstvo starších žiakov Atletického klubu MŠK Žiar nad Hronom sa na Majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa konali v Trnave dňa 2.10.2021 umiestnilo na 3. mieste 
O úspech sa zaslúžili: 
Slezák Nicolas, Slezák Tom, Šlúch Ivan,Šlúch Samuel, Tarac Ramon, Vvong Marcos, Pluhár 
Matúš, Palášthy Karol, Hriň Lukáš, Povinský Luboš 
Tréneri : Palášthy Karol,Podolec Marián 
 
Ocenenie – športový kolektív  

/Majstri Slovenska/ 

 

Družstvo starších žiakov Atletického klubu MŠK Žiar nad Hronom sa na Majstrovstvách 
Slovenska v cezpoľnom behu, ktoré sa konali dňa 20.11.2021 v Bratislave umiestnili na 1. 
mieste a získali titul MAJSTRI SLOVENSKA 
O úspech sa zaslúžili: 
Zloženie : Šluch Ivan , Šluch Samuel, Karol Palášthy , Povinský Luboš 

 
Ocenenie jednotlivcov: 

 Majstri Slovenska 

 Medailisti z majstrovstiev Európy,  

 Medailisti z majstrovstiev Sveta 
 
Natália Bieliková 

Na Majstrovstvách Slovenska juniorov a junioriek, 

ktoré sa konali v dňa 4.7.2021 v Trnave sa 

v disciplíne hod oštepom umiestnila na 2. mieste. 

Na Majstrovstvách Slovenska dorastencov a dorasteniek, 

ktoré sa konali 19.6.2021 v Košiciach sa v disciplíne hod 

oštepom umiestnila na 4. mieste. 

Na svetových školských športových hrách, ktoré sa konali 

13.9.2021 v Belehrade /SRB/ reprezentovala Slovenskú 

republiku a v disciplíne hod oštepom sa umiestnila na 3. 

mieste. 

 

Ema Ijeoma OKOYEOCHA 

Na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu 
mladšieho a najmladšieho žiactva, ktoré sa uskutočnili 
25.9.2021 v Žiari nad Hronom sa umiestnila b disciplíne vrh guľou na 1. mieste 
Na svetových školských športových hrách, ktoré sa konali 13.9.2021 v Belehrade /SRB/ 

reprezentovala Slovenskú republiku a v disciplíne vrh 

guľou sa umiestnila na 3. mieste. 

 

Adam HRÍŇ 

Adam Hríň získal spolu 9 zlatých medailí zo súťaží 

z majstrovstiev Slovenska v disciplíne skok do diaľky 

a trojskok: 

1.miesto skok do diaľky 20.02.2021 Halové 

majstrovstvá SR mužov a žien Bratislava 



 

 

1.miesto skok do diaľky 27.02.2021 Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek Bratislava 

1.miesto trojskok juniori 28.02.2021 Halové 

majstrovstvá SR juniorov a junioriek Bratislava 

1.miesto skok do diaľky 26.06.2021 Majstrovstvá SR 

mužov a žien Trnava 

1.miesto skok do diaľky 03.07.2021 Majstrovstvá SR 

juniorov a junioriek Trnava 

1.miesto trojskok 18.09.2021 Majstrovstvá SR 

starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien do 23 

rokov Trnava 

1.miesto skok do diaľky 19.09.2021 Majstrovstvá SR 

starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien do 23 rokov Trnava 

Bol účastníkom Majstrovstiev Európy U 20, ktoré sa uskutočnili  v Tallinne (EST) dňa 

15.7.2021, kde sa v disciplíne skok do diaľky umiestnil na 13.mieste. 

Je členom reprezentácie Slovenska. 

 
 

   
   

BASKETBALOVÝ KLUB          

 
Prezident klubu:  
Ing. Bc. Štefan Muha 
 
Výkonná rada/zloženie/:      
Ing. Bc. Štefan Muha 
Mgr. Norbert Nagy 
Mgr. Marek Baláž 
 
Správna rada /zloženie/:   
  
Ján Žiak – predseda SpR 
člen SpR – MUDr. Lucia 
Oťapková 
 
 
Tréneri klubu + kvalifikačná trieda: 
Karol Kučera – FIBA licencia 
Mgr. Marek Baláž – B licencia 
Mgr. Juraj Horváth – C licencia 
Mgr. Norbert Nagy – B licencia 
      
Členská základňa 2021 
Mládež: 84 
dospelí: 10 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 
Starší žiaci – U 15 Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom sa na Majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa konali v dňoch 9.-11.7.2021 v  Žiari nad Hronom umiestnili na 1. mieste 
a získali titul MAJSTRI SLOVENSKA 



 

 

O úspech sa zaslúžili: 
Barcík Jakub, Caban Lukas 
Alexander, Horváth Filip, Kartík 
Marian, Kaša Alex, Kňažko 
Marek, Kondra Alex, Kováč Ján, 
Kret Matej, Melaga Matúš, Ondrík 
Oliver, Truben David, Valent 
Matej 
Tréner: Horváth Juraj 
Asistent: Fábry Tomáš, Valent 
Ján 
 
Mgr. Juraj MLYNARČÍK 
  
p. Mlynarčík v basketbalovom 
klube pôsobil v pozícii trénera od roku 1974. Postupne trénoval vo všetkých vekových 
kategóriách od ml. žiakov až po mužov - posledné roky bol trénerom kadetov a juniorov. 
V začiatkoch svojej činnosti sa venoval mladším žiakom – v tom času 1. stupeň ZŠ nemal 
zriadené prípravky a postupne sa družstvá začali venovať dlhodobým súťažiam v okrese 
a regióne pod hlavičkou „B“ družstva 
V 80-tych rokoch p. Mlynarčík viedol trénersko-metodickú radu Basketbalového oddielu TJ 
ZSNP a trénersko-metodickú komisiu športových 
tried v basketbale pri I.ZŠ V Žiari nad Hronom. Bol 
členom metodickej komisie pri Telovýchovnej jednote 
ZSNP v Žiari nad Hronom. 
V 90-tych rokoch okrem iného z pozície zástupcu 
riaditeľa Školskej správy v Žiari nad Hronom 
pomáhal pri vznikaní nových školských športových 
stredísk a  zabezpečoval personálne,  materiálno - 
technické podmienky ako aj finančné zabezpečenie 
pre športové triedy, školské športové strediská a 
TSM /talentované strediská mládeže/ v našom meste a v okrese Žiar nad Hronom. 
p. Mlynarčíkovi boli v rokoch 1979, 1981 a 1989   Telovýchovnou jednotou ZSNP 
udelené  Čestné uznania „Najúspešnejší tréner TJ ZSNP“. 
  
Primátor mesta udeľuje Ďakovný LIST Mgr. Jurajovi MLYNARČÍKOVI za rozvoj 
basketbalu v meste Žiar nad Hronom 
 

 
 
 
 
MUŽSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB 
 
Prezident klubu:  
Norbert Nagy /poverený vedením klubu/ 
 
Výkonná rada/zloženie/:    
  
Mgr. Norbert Nagy  
Karol Kučera, šéftréner 
Správna rada /zloženie/:    
Ján Žiak – predseda SpR 
člen SpR – v riešení 
člen SpR – v riešení 



 

 

Tréneri klubu + kvalifikačná trieda: 
Karol Kučera – FIBA licencia 

Norbert Nagy – B licencia 
      
Členská základňa 2021 
dospelí: 30 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
Mužský basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom je 
jedným zo 16-tich športových klubov, zastrešených 
Mestským športovým klubom Žiar nad Hronom spol. s  r.o. 
Sezóna 2020/21 sa pre COVID19 nedohrala /tím odohral len 1 zápas, prehra s BB/, v 
sezóne 2021/2022 tím nastúpil do SP mužov: 28.10.2021 MBK MŠK Žiar nad Hronom : MBK 
BANÍK Handlová 59:95/ a v 1.lige prerušenej pre COVID19 odohral v roku 2021 4 zápasy /1 
výhra a 3 prehry/, celkovo tím skončil v sezóne 
2021/22 na konečnom 6.mieste 
Ciele a vízia: Hlavný cieľ klubu je vytvoriť optimálne 
podmienky pre vrchol pyramídy mládežníckeho 
basketbalu v Žiari nad Hronom. Dať príležitosť 
nastúpiť v zápasoch 1.ligy mužov hlavne 
odchovancom žiarskeho basketbalu a zbierať 
skúsenosti od extraligových hráčov z blízkych miest, 
ktorí zároveň zvyšujú kvalitu a úroveň športovej 
činnosti tímu v 1.lige. Vízia klubu do budúcnosti je 
zastabilizovanie čo najvyššej úrovne účinkovania klubu v 1.lige mužov po športovej, 
marketingovej a ekonomickej stránke 
 

 
 
 
 
GRAPPLINGOVÝ KLUB         

Prezident klubu: 
Bc. Peter STROČINSKÝ 

 
Tréneri klubu:  
Bc. Peter Stročinský 
 
Členská základňa 2021 
Mládež: 13 
Dospelí: 17 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 
Klub v dôsledku pandémii COVID 19 v priebehu roka sa nezúčastňoval športových súťaží 
podujatí. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOKEJOVÝ KLUB             
 
Prezident klubu: 
Ján Baran 

Výkonná rada:      
Ján Bitala, športový riaditeľ 
Ing. Mário Bóna, PR manažér, marketing, médiá 
Mgr. František Páleník 
Mgr. Tomáš FÁBRY 
Martin Martinča  
Jakub Košta  
 
Správna rada:     
Ján Žiak, predseda SpR 
Ing. Milan Veselý, člen SpR 
Radovan Puliš, člen SpR 
 
Tréneri klubu:  
PaedDr.. Lukáš Opáth, PhD. 
Norbert Javorčík 
Marek Janík 
Ing. Štefan Stripaj 
 
Členská základňa 2021 
Dospelí: 30 

 
Druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku SHL mala v sezóne 2021/2022 po novom 12 
družstiev. Výkonný výbor odobril rozšírenie súťaže, keď schválil udelenie voľných licencií aj 
trom žiadateľom – Slovan „B“, HK Brezno a MŠK Žiar nad Hronom, ktorý bude farmou HKM 
Zvolen. 
1.liga seniorov (SHL) – zoznam družstiev 
1.    HK Martin  
2.    HC 19 Humenné  
3.    HK Levice  
4.    HK Spartak Dubnica n. Váhom 
5.    HK ´95 Považská Bystrica  
6.    HK Skalica   
7.    HC TOPOĽČANY  
8.    HK Trnava  
9.    VLCI Žilina. 
10.    HC Slovan Bratislava „B“ 
11.    MŠK Žiar nad Hronom (farma HKM Zvolen) 
12.    HK Brezno 
 
V historicky prvej sezóne v Tipos SHL klub vybojoval 59 bodov a ako nováčik sa prebojoval 
do kvalifikácie, v ktorej sa pobijú o postup do štvrťfinále, čo by bol ďalší historický úspech. 
Ligová tabuľka rozhodla o tom, že v kvalifikačných bojoch sa postavíme trnavským 
gladiátorom. Vďaka lepšiemu umiestneniu po základnej časti bude mať v úvodných súbojoch 
náš súper výhodu domáceho prostredia a rovnako aj v prípade rozhodujúceho zápasu. 
Kvalifikácia o postup do play off sa hrá na tri víťazné zápasy. Náš HK cez súpera nepostúpil 
do ďalších bojov 
 
KONEČNÁ TABUĽKA I SHL:   

1 
Vlci Žilina 

45 115 



 

 

2 
HK iClinic Skalica 

45 90 

3 
HK VITAR Martin 

46 89 

4 
HC 19 Humenné 

44 77 

5 
HC Topoľčany 

43 76 

6 
TSS Group Spartak Dubnica 

43 69 

7 
HC ´95 Považská Bystrica 

45 68 

8 
HK Gladiators Trnava 

46 63 

9 
Indiáni 

46 59 

10 
Modré krídla Slovan 

45 55 

11 
HK Levice 

46 40 

12 
HK Brezno 

46 36 

13 
SR 18 

24 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IRON GYM             
 
Prezident klubu: 
Ján MEGA               

 
Výkonná rada : 
Tomáš Hrilica 
Tatiana Magulová 
 
Tréneri klubu:  
Ján Mega 
Tatiana Magulová 
Rozhodca klubu: 
Ján Mega 
 
Členská základňa 2021 
Dospelí:10 

 
Rok 2021 bol ovplyvnený nepriaznivou situáciou aj napriek tomu klub trénoval a zúčastňoval 
sa súťaži na Slovensku a v zahraničí. 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 

Adam Romanec: 
Na majstrovstvách Rakúska Npc regional austria 
st polten sa umiestnil na 3. mieste 
Na majstrovstvách Európy NABBA Praha Česko 
sa umiestnil na 5. mieste. 
 
Andrea Cellarova: 
NA majstrovstvách Slovenka bikiny fitness 
Šurany 2021 sa umiestnila 5.mieste 
 
Juraj BYSTRIANSKY  

Na Majstrovstvách Slovenska WUAP (World United Amateur Powerlifting), ktoré sa 
konali v dňa 23.5.2021 v Trnave sa umiestnil na 1. mieste v tlaku na lavičke s výkonom 
225,5 kg. V absolútnom poradí sa umiestnil na 2. 
mieste 
NA súťaži Maxxer power cup dňa 26.6.2021 
v Dunajskej Strede sa umiestnil na 1. mieste v tlaku 
na lavičke s výkonom 220 kg. 
Na majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v Miškolci 
v dňoch od 11.-17.10.2021 sa v kategórii Junior do 
125 kg umiestnil na 1. mieste v tlaku na lavičke s 
výkonom 225,5 kg. V absolútnom poradí skončil na 
2. mieste. 
  
Melisa Martina BARTKOVÁ 

Na Majstrovstvách Slovenska WUAP (World United Amateur Powerlifting), ktoré sa 
konali v dňa 23.5.2021 v Trnave sa v kategórii umiestnila na 1. mieste v tlaku na 
lavičke s výkonom 45 kg. 
Na súťaži World Championship Miskolc, ktoré sa konali v dňoch 11-17.10 2021 sa v 
kategórii Teen 18 -19 rokov umiestnila na 1. mieste v tlaku na lavičke s výkonom 50 kg 
a v absolútnom poradí sa umiestnila na 1. mieste 
 
 
 



 

 

Tatiana MAGULOVÁ  

Na Majstrovstvách Slovenska WUAP (World United Amateur 
Powerlifting), ktoré sa konali v dňa 23.5.2021 v s výkonom 95 
kg – vytvorila národný 
rekord. 
NA súťaži Maxer 
power cup 
Dunajská  Streda, ktorá 
sa uskutočnila v dňoch 
11.-17.10.2021 Trnave 
sa umiestnila na 1. 
mieste v tlaku na 
lavičke  
sa umiestnila na 1. 
mieste s výkonom 100 kg. 
 
 
 
 
 

KLUB JIU JITSU          

 
Prezident klubu:      
Jaroslav Bičár 
 
Tréneri klubu: 
Jaroslav Bičár 
 
Členská základňa 2021 
Mládež: 17 
Dospelí: 7 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 
Klub v dôsledku pandémii COVID 19 v priebehu roka sa nezúčastňoval športových súťaží 
podujatí. 
 
 
 
 
 

KARATE KLUB      

 
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. triedy 
Radovan Černák – držiteľ 3.danu, tréner 2. triedy a rozhodca  najvyššej kvalifikačnej triedy 
na Slovensku. 
Vladimír Neudeker – držiteľ 2. danu, tréner 3.triedy 



 

 

Ivan Tatár – držiteľ 3.danu, tréner 3.triedy   
Anton Urblík – držiteľ 1.danu, tréner 3.triedy 
Ivan Červenka – držiteľ 3.danu, tréner 3.triedy 
Vojtech Hudec – držiteľ 1. kyu, tréner 3. triedy 
Radovan Jelža – zástupca rodičov 
Laura Podhorcová – zástupca rodičov a technická 
pomoc pri udržiavaní stránky karate 
Vojtech Hudec – držiteľ 1. kyu a tréner 3. triedy, 
ktorý sa venuje trénovaniu pretekárov súborných 
cvičení KATA. 
 
Členská základňa 2021 
Mládež – 86 
Dospelí – 9  / tréneri + prezident / 
 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom sa v prvých mesiacoch začal zúčastňovať súťaží 
Majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohára a pohárových súťaží.  Prebehlo celkovo 13 
súťaží, z ktorých sme si odniesli 83 /31 zlatých, 27 strieborných, 25 bronzových/  
medailových umiestnení.  

Vrcholom našej činnosti, boli Majstrovstvá Európy, ktoré sa konali vo fínskom Tampere, kde 
sa zúčastnil za slovenskú reprezentáciu, aj náš pretekár Šimon Sečkár, ktorý výborne 
zabojoval a odniesol si domov bronzovú medailu v kategórii KUMITE . 

Striedavo sa klub zúčastňoval súťaží takpovediac naživo a video súťaží. Tešilo nás, že 
Majstrovstvá Slovenska GOJU RYU sa konali naživo, hoci  v Šamoríne sme boli v tzv. 
bubline a pravidelne testovaní. Naši pretekári opäť  vybojovali 6 titulov majstrov Slovenska, 9 
strieborných a 7 bronzových medailí.  

Na majstrovstvách Slovenska SHITO RYU sa klub zúčastnili cez systém video súťaže, kde 
získali 3 tituly majstrov Slovenska, 1 striebornú a 4 bronzové medaily. 

Potešila nás dobrá správa, že v zahraničí sa konali kvalitné medzinárodnú súťaže naživo, čo 
sme samozrejme s radosťou uvítali a zúčastnili sme sa troch – V Chorvátsku / Rijeka /, v 
Poľsku / Bialsko-Biala / a v Maďarsku / Budapešť /, doniesli sme si 5 medailových 
umiestnení – 1 zlatú, 1 striebornú a 3 bronzové . 

Na týchto výsledkoch sa podieľalo 23 pretekárov, z ktorých najviac bodovali – Viktória 
Viglašská, Adam Dolnický, Alexandra Kalamárová, Zdenko Vanka, Adam Hudec, Patrik 
Fuzák, Nikola Kršiaková, Viktória Beľová, Šimon Sečkár, Jozef Šipkovský, Urban Beňo, 
Lenka Kučerová, Olívia Černáková, Adelka Kučerová, Viktória Frolová, Natália Rajčanová 
a Nina Jelžová. 

S koncom roka sme sa rozlúčili z našimi dlhoročnými pretekármi ktorí nám robili výborné 
meno v súťažiach a odišli na štúdiá na vysoké a stredné školy mimo Žiar nad Hronom. 
Prajeme im veľa úspechov v živote a škole.   - Zdenko Vanka, Nina Jelžová, Natália 
Rajčanová a Šimon Sečkár. 

 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 

Ocenenie jednotlivcov 

Medailisti z majstrovstiev Slovenska /2.- 3. miesto/  

 
Jozef ŠIPKOVSKÝ 

Súťaží v súborných cvičeniach KATA, Na Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa 

konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa umiestnil na 2. mieste, na medzinárodnej súťaži Grand 

Prix dňa 25.3.2021 v Žiline sa umiestnila na 3. mieste 

Je členom reprezentácie Slovenska 



 

 

Urban BEŇO 

Súťaží v športovom zápase KUMITE  mladší dorastenci 
Vo Video súťaži o Trstenský pohár dňa 1.6.2021 sa umiestnil na 1. mieste, na súťaži Zvolen 
Cup dňa 9.2.2021 sa umiestnil na 1. mieste. 
Na Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa 
umiestnil na 2. mieste.  

 
Alexandra KALAMÁROVÁ 
súťaží v športovom zápase KUMITE  kadetky 
Na medzinárodnej súťaži Polisch open v Bialsko – 
Bialej dňa 16.10.2021 sa umiestnila na 3. mieste. Na 
medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline dňa 
23.3.2021 sa umiestnila na 3. mieste 
Na Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa 
konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa umiestnila na 3. 
mieste. 
Je členkou reprezentácie Slovenska. 

 

Zdenko VANKA 

súťaží v športovom zápase KUMITE U 21 

Na Majstrovstvách Slovenska Goju Ryu U 21, ktoré sa konali v Šamoríne dňa 17.4.2021 sa 
umiestnil na 3. mieste.  
3. miesto získal aj na Majstrovstvách Slovenska Goju Ryu v Šamoríne olympia, 2. miesto na 
medzinárodnej súťaži Croatia open  v Rijeke, 1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand  Prix 
v Bratislave U 21, 2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand  Prix v Bratislave open.  
Je členom reprezentácie Slovenska. 
 

Nina JELŽOVÁ 

súťaží v kategórii Športový zápas KUMITE  U 21.  
Na Majstrovstvách Slovenska Goju Ryu U 21, ktoré 
sa konali v Šamoríne dňa 17.4.2021 sa umiestnila na 
3. mieste 
Video súťaž - 2. miesto na medzinárodnej súťaži 
Grand  Prix v Bratislave U 21 
Je členkou reprezentácie Slovenska. 
 
Natália RAJČANOVÁ 

súťaží v kategórii športový zápas KUMITE U 21. Na Majstrovstvách Slovenska Goju Ryu U 
21, ktoré sa konali v Šamoríne dňa 17.4.2021 sa umiestnila na 2. mieste 
Je členkou reprezentácie Slovenska. 

 
Ocenenie jednotlivcov: 

 Majstri Slovenska 

 Medailisti z majstrovstiev Európy,  

 Medailisti z majstrovstiev Sveta 
 

 

Adam  HUDEC 

Súťaží v súborných  cvičeniach KATA.  
Na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline sa umiestnil na 1. mieste, 2. miesto obsadil na 
súťaži o Pohár mesta Banská Bystrica, vo video súťaži Zvolen Cup a o Pohár Trstenej sa 
umiestnil na 1. mieste. 
Na Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa 
umiestnil na 1. mieste a získal titul Majster Slovenska 
Je členom reprezentácie Slovenskej Republiky. 



 

 

Viktória  FROLOVÁ 

Súťaží v športovom zápase KUMITE staršie žiačky. 
Na Majstrovstvách Slovenska v Shito Ryu vo video súťaži sa umiestnila na 1. mieste a na 
Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa 
umiestnila na 1. mieste a získala titul Majsterka Slovenska 

 

Nikola  KRŠIAKOVÁ 

Súťaží v súborných cvičeniach KATA staršie žiačky. 
Na súťažiach o Račiansky pohár a Banskobystrický pohár sa umiestnila na 1. mieste. Na 
Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa 
umiestnila na 1. mieste a získala titul Majsterka Slovenska 

 
Adam  DOLNICKÝ 

Súťaží v športovom zápase KUMITE juniori.  
Na Medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline sa umiestnil na 1. mieste, v Bratislave sa na 
Hungarian open umiestnil na 3. mieste 
Vo video súťaži sa na Majstrovstvách Slovenska v Shito ryu umiestnil na 1. mieste a na 
Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa umiestnil 
na 1. mieste a získal titul Majster Slovenska. 
Je členom reprezentácie Slovenska. 
 

Patrik  FUZÁK 

súťaží v súborných cvičeniach KATA juniori. 

Na súťaži Račiansky pohár sa umiestnil na 1. mieste  

Vo video súťaži sa na Majstrovstvách Slovenska 
v Shito ryu umiestnil na 3. mieste 
Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa konali dňa 7.5.2021 v Košiciach sa umiestnil 
na 1. mieste a získal titul Majster Slovenska. 
 
Šimon SEČKÁR  

Súťaží v športovom zápase KUMITE 

Na Majstrovstvách Slovenska v Goju Ryu, ktoré sa 

konali v Košiciach dňa 7.5.2021 sa umiestnil na 2. 

mieste. Na Medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline 

dňa 25.3.2021 sa umiestnil na 2. mieste.  

Vo video súťaži Majstrovstiev Slovenska v Shito Ryu 

sa umiestnil na 1. mieste a získal titul Majster 

Slovenska. 

Na Majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v dňoch 20.-22.8.2021 v Tampere /Fínsko/ kde 

reprezentoval Slovenskú republiku sa umiestnil na 3. mieste. 

Je členom reprezentácie Slovenska 

PaedDr. Miloš VÍGĽAŠSKÝ 
p. Vígľašský študoval na UKF/Univerzita Konštantína filozofa/, PF, Katedra Techniky 
a informačných technológií v Nitre. 
V súčasnosti pracuje ako informatik - správca PC 
siete na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom. 
Je ženatý, šťastný otec Veroniky a Viktórie.      
V Karate klube MŠK vedie tréningy pokročilých a 
pretekárov v súťaži KATA.  
Má I. kvalifikačný stupeň – tréner od roku 2012 a 
technický stupeň 4. DAN – čierny pás v karate od 
5.2.2022. 
Aktívne sa podieľa na kreovaní úspešných 



 

 

pretekárov karate klubu a pomáha pri vytváraní optimálnych podmienok na trénovanie v 
klube.  
Spolu s ostatnými trénermi a tímom zapálených ľudí v karate klube MŠK Žiar nad Hronom 
pomáha pri výchove mladej generácie a šíri dobré meno nielen pretekárov ale aj klubu 
a mesta Žiar nad Hronom. 
 
Ľubomír STRIEŽOVSKÝ 
p. Striežovský bol v roku 1988 bol zvolený za člena Výkonného výboru Karate klubu. 
Neskôr sa stal jeho tajomníkom a v roku 2000 prezidentom klubu. Počas prezidentskej 
funkcie sa žiarsky karate klub postupne vypracoval medzi špičku karate klubov na Slovensku 
a medzinárodnými úspechmi sa dostal aj medzi najlepšie kluby v Európe. 
Počas jeho funkcie prezidenta členovia klubu 
vybojovali 138 titulov Majstra republiky. Na domácich 
i medzinárodným turnajoch od roku 2000 klub získal 
3770 medailových umiestnení, z toho 1233 zlatých, 
1054 strieborných a 1483 bronzových umiestnení.  
Medzi najhodnotnejšie tituly patrí titul Majsterky 
Európy Dominiky Veisovej z roku 2017. 
Pod jeho vedením karate klub funguje ako výborný 
tím trénerov a cvičencov, čo sa ukazuje nielen vo 
výborných súťažných výsledkov, ale celkovo v celom 
fungovaní klubu, kde cvičia deti od školského veku až po seniorov v dôchodcovskom veku. 
Veríme, že aj v ďalších rokoch povedie klub v tomto úspešnom tempe. 
 
Primátor mesta udeľuje Ďakovný LIST Ľubomírovi STRIEŽOVSKÉMU za rozvoj karate 
v meste Žiar nad Hronom 

 
 
 
 
KLUB SLOVENSKÝCH  
TURISTOV           

 
Prezident klubu:  Róbert Maroši 
 
Turistické akcie klubu zabezpečuje výkonná rada – výbor, ktorý v roku 2021 pracoval 
v zložení:  
Robert Maroši, ktorý je súčasne aj prezident KST Žiar nad Hronom,  
členmi výboru sú: 
Peter Olejárnik, Mirko Škunda, Štefan Žipaj, Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita 
Tabernausová, Adriana Mesíková.  
Cvičitelia klubu sú: Peter Olejárnik, Štefan Žipaj – majú kvalifikačný preukaz pešej turistiky. 
V roku 2021 si ďalších 6 členov výboru zvýšilo kvalifikáciu na inštruktora pešej turistiky. 
Hospodárenie a ekonomiku spracováva Jolana Škrteľová.  
Členská základňa: 
Členskú základňu v roku 2021 tvorilo 180 turistov, z toho mládež 10, dospelí 170 členov, a 
seniori. 
Turistické podujatia: 
Turistické akcie sú spracované v kalendári turistických podujatí, ktorý je zverejnený na 
internetovej stránke. V súčasnosti okrem pešej a vysokohorskej turistiky klub zabezpečuje aj 
bežkársku turistiku, cykloturistiku a značkovanie turistických trás. 
 

 
 

 
 



 

 

KULTURISTICKÝ KLUB         

 
Prezident klubu:  Miroslav Kramár 
Tajomník:  Július Drieňovský 
 
Členská základňa 2021: 9 
Kondičný cvičenci:  15 
Ciele a vízia klubu: 
V roku 2021 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 o najsilnejšieho stredoškoláka, žiaka. 

 
 
 
 
 

PLAVECKÝ KLUB              
      

Prezident klubu:  
PaedDr. Martina Bartková  
Výkonná rada klubu 
PaedDr. Martina Bartková – prezident plaveckého klubu, tréner 
Sylvia Bielešová - tréner, člen / do augusta 2021 
Monika Horvátová- tréner, člen / od septembra 2021 
Melisa Martina Bartková – tréner, člen /od septembra 2021 
Ing. Marián Malik  - člen 
Radovan Prachár - člen 
Róbert Šurek - člen   
 
Tréneri klubu 
PaedDr. Martina Bartková – tréner II. kvalifikačného stupňa,  
Sylvia Bielešová – tréner  I. kvalifikačného stupňa /ukončenie trénerskej činnosti august 2021 
Monika Horvátová – tréner I. kvalifikačného stupňa/ od septembra 2021 tréner  
Melisa Martina Bartková –tréner I. kvalifikačného stupňa/od septembra 2021 tréner 
 

Rozhodcovia klubu 
PaedDr. Martina Bartková - rozhodca II. Kvalifikačného stupňa 
Mgr. Miroslava Mesárošová - rozhodca II. Kvalifikačného stupňa 
Ing. Marián Malik  - rozhodca I. Kvalifikačného stupňa 
Melisa Martina Bartková - rozhodca I. Kvalifikačného stupňa 
 
Členská základňa 2021 
Mládež: 36 
Dospelí: 5 
 

Vzhľadom  k tomu, že Žiarska plaváreň je stále 
v rekonštrukcii, plavecký klub Delfín Žiar nad Hronom 
aj naďalej pokračuje v tréningovom procese 
v Banskej Štiavnici na Súkromnej základnej škole 
Guliver. Naše tréningy sa konali dva krát do týždňa 
v utorok a vo štvrtok. Kondičné tréningy sa konali 
každý pondelok.  Keďže situácia aj v roku 2021 bola 
nepriaznivá pre všetkých športovcov aj naši zverenci pociťovali úpadok na svojej kondičnej 
príprave pretože na bazéne nebolo možné trénovať. 

Na bazén sme sa opäť vrátili v máji a začali sme na novo od objemového plávania až po 
rýchlostné plávanie. Naša tréningová činnosť sa ukončila v júni, kde sme posledný tréning 



 

 

absolvovali vo Vodnom raji Vyhne, kde si deti skúsili nielen 50 m bazén, ale aj rýchlosť 
tobogánov. 

V mesiaci august sme absolvovali letné plavecké sústredenie v Štúrove. Deti plávali 
dvojfázovo. Súčasťou boli aj kondičné tréningy nielen v telocvični, ale svoje zručnosti si mohli 
vyskúšať aj na lanovom centre. Počas sústredenia sme si spravili výlet do Budapešti do 
Zoologickej záhrady. Samozrejmosťou boli masáže, ktoré sme si aj tento rok užívali. Zo 
sústredenia sme si odniesli krásne zážitky aj 
v podobe kolobežkovania nielen po areály Vadašu, 
ale aj v uliciach mesta. 

Od septembra sa naša členská základňa rozšírila 
o nových členov, ktorí mali záujem sa naučiť plávať 
a pokračovať v plaveckej príprave.  

Za rok 2021 sa náš plavecký oddiel nezúčastnil 
žiadnych plaveckých pretekov kvôli situácii, ktorá je na Slovensku. Mali sme niekoľko ponúk 
ísť trénovať do plaveckých bublín, čo sa mi ako trénerke nezdalo vhodné keďže po 
týždňovom tréningu by sme opäť nemohli trénovať pretože všetky plavárne boli zavreté. 

Dúfam, že rok 2022 bude pre šport priaznivejší a my sa konečne budeme naplno venovať 
nielen prípravke pre najmenších, ale pokračovať hlavne v rozvíjaní plaveckých talentov 
a hlavne, že sa opäť vrátime na našu materskú plaváreň v Žiari nad Hronom. 

Od septembra 2021 sa s nami rozlúčila trénerka Sylvia Bielešová a namiesto nej sa k nám 
pridala Monika Horvátová a Melisa Martina Bartková.  

Tiež by som sa chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí podporujú nielen náš klub, ale 
celý MŠK, mestu Žiar nad Hronom, rodičom a hlavne deťom, ktoré nevzdali dochádzanie na 
tréningy do Banskej Štiavnice. 

Vízia a ciele:  

Získať kvalifikovaného plaveckého trénera, zvyšovanie kvalifikácie pre trénerov v podobe 
školení a kurzov, 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, 
čo najväčšie obsadenie na majstrovstvách SR, podporu z MŠK, ale aj mesta Žiar nad 
Hronom v podobe neplatenia za prenájom bazéna. 

 

 

 

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. 
 
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 2021 
Mládež a dospelí: 23 
 
Ciele – vízia klubu:  
Pokračovať v činnosti, osloviť čo najširšiu verejnosť pre skupinové cvičenie aerobicu a jogy. 
 
 
 
 
 

STOLNOTENISOVÝ KLUB          

      
Prezident klubu: Ing. Jozef Barniak  
Výkonná rada:  
Ing. Jozef Barniak, Ing. František Kvak, Ľubomír 
Majerčík 
 
Športový odborník:  
Tréneri klubu : 
Ing. Jozef Barniak – III. kvalifikačný stupeň 
Ľubomír Majerčík – I. kvalifikačný stupeň 
Igor Valuška - 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 2021 
Mládež: 20 
Dospelí: 12 
 
Počet družstiev v súťaži /úroveň súťaže/  
Počet družstiev v súťaži /úroveň súťaže/  

 „A“ mužstvo – III.liga, BB kraj 

 „B“ mužstvo – V. liga, oblasť ZH, ZC, BŠ 

 „C“ mužstvo – V. liga, oblasť ZH, ZC, BŠ ( mládež ) 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 



 

 

Linda Majerčíková,  kategória – staršia žiačka  

1. miesto na medzinárodnom turnaji Grand Prix Praha 2021, Praha, 5.7. 2021 
1. miesto na majstrovstvách SR v štvorhre starších žiačok, Bratislava, 5.6. 2021  
2. miesto na majstrovstvách SR v zmiešanej štvorhre staršieho žiactva, 5.6. 2021  

  

Patrik Hrabaj,  kategória – dorast,  

1. miesto na majstrovstvách BB kraja v dvojhre dorastencov, Žiar, 3.7. 2021  
1. miesto na majstrovstvách BB kraja v štvorhre dorastu, Žiar, 3.7. 2021 

 

Martina Hrabajová, kategória – najmladšia žiačka,  

1. miesto na majstrovstvách SR v dvojhre najmladších žiačok, 10.7. 2021 
2. miesto na majstrovstvách SR v štvorhre najmladších žiačok, 10.7. 2021 
 
Adam Dekýš, kategória – dorast  
1. miesto na majstrovstvách BB kraja v štvorhre dorastu, Žiar, 3.7. 2021 
2. miesto na majstrovstvách BB kraja v dvojhre dorastu, Žiar, 3.7. 2021 
 
Ing. Jozef BARNIAK 
 
Začiatky p. Barniaka a práca so stolným tenisom v 
meste sa datujú od roku 1971 kedy začínal na  II. 
Základnej škole, kde pôsobil aj vo funkcii trénera-
meniara.  
V roku 1974 sa stal členom TJ ZSNP Žiar nad 
Hronom ako  aktívny hráč „B“ mužstva. 
Založil krúžok stolného tenisu na I. ZŠ, kde klub aj 
v súčasnosti pôsobí, trénuje, hrá svoje majstrovské zápasy a turnaje, kde im riaditeľstvo I. 
ZŠ vytvorilo výborné podmienky pre svoju činnosť. 
V roku 2003, keď bol založený MŠK Žiar nad Hronom, sa stal prezidentom klubu a túto 
funkciu vykonáva do dnes. Je trénerom 3. kvalifikačnej triedy a rozhodca s licenciou „A“. 
p. Barniak je členom výkonného výboru Oblastného stolnotenisového zväzu v Žiari nad 
Hronom, výkonného výboru Krajského stolnotenisového klubu v Banskej Bystrici a od roku 
2015 je aj predsedom Krajského stolnotenisového zväzu. 
Je zakladateľom a organizátorom stolnotenisovej školskej ligy, Slovenského pohára mládeže 
a Majstrovstiev Slovenska mládeže, ktoré stolnotenisový klub MŠK organizuje v našom 
meste. Klub za posledné roky dosiahol nemalé úspechy a môže sa pochváliť úspechmi a 
prvými medailami zo súťaží Majstrovstiev Slovenska. 
 
Primátor mesta udeľuje Ďakovný LIST Ing. Jozefovi BARNIAKOVI za rozvoj stolného 
tenisu v meste Žiar nad Hronom. 
 
Ciele – vízia klubu na najbližšie obdobie – rok 2022 

 Získať medaile z MSR mládeže 

 Zabezpečiť tréningový proces pre Hrabaja a Majerčíkovú v NSTCM Nitra 

 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: Praha, Linz, Budapešť. 

 Zabezpečiť účasť talentovanej mládeže na WTT turnajoch. 

 Zorganizovať letné sústredenie mládeže v rámci BB kraja 

 Podporiť tréningový proces mládeže na ZŠ Jilemnického a ostatných ZŠ v Žiari nad 
Hronom  

 
 
 
 



 

 

ŠPORTOVO STRELECKÝ  
KLUB                               

 
Prezident klubu:  
Marián Grúber 
Výkonná rada: 
Mgr. Ondrej Lipták,  Ing. Ľuboš Perina, Bc. Pavel Okuliar  
 
Členská základňa 2019: 
Mládež: 24, dospelí: 97 
 
Tréneri:   
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:   
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, Ing. 
Rastislav Grúber  III. VT/C,  Ivan Švec III. VT/C, 
Katarína Balážová III. VT/C, Milan Miškóci,  III. VT/C.   
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2021 
Slovenská liga talentovanej mládeže /celoslovenské 
2 dňové podujatie /280 štartov/. 
1.Slovenská strelecká liga /celoslovenské  2 dňové podujatie 295 štartov/. 
Plánované podujatia ŠSK: 
ŠSK plánoval uskutočniť 32 streleckých podujatí. Realizovaných bolo len 16 súťaží. Ostatné 
boli zrušené z dôvodu „ covid opatrení“. 
 
TOP - NAJ umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
Poradie  10 najlepších strelcov ŠSK : Marián Grúber, Ing. Rostislav Burian,  Ing. Róbert 
Láska, Filip Šulek, JUDr. Karol Ihring, MUDr. Marianna Grúberová,  Jana Gáliková, Stanislav  
Silný, Katarína  Balážová,  Ing. Ľuboš Perina. 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 
Marián GRÚBER  

Na troch kolách Extraligy v disciplíne Ľubovoľná pištoľ 40 výstrelov získal dvakrát 1. miesto 
a v disciplíne športová pištoľ 30 + 30 výstrelov sa 
umiestnil tiež na 1. mieste. Vystrieľal si titul Majster 
banskobystrického kraja v disciplíne ľubovoľná pištoľ 
40 výstrelov.  
Medzinárodných Majstrovstvách Slovenska seniorov, 
ktoré sa konali v dňoch 17.-19.9.2021 v Príbelciach 
v  spoločnej disciplíne športová pištoľ 30 + 30 
výstrelov a vzduchová pištoľ 15 výstrelov sa 
umiestnil na 2. mieste a v samostatnej disciplíne 
športová pištoľ 30 + 30 výstrelov získal 3. miesto.  
Je niekoľko násobným Majstrom Slovenska a držiteľom I. výkonnostnej triedy v rôznych 
pištoľových disciplínach. 

 
Ing. Rostislav BURIAN   

Je víťazom Krajskej streleckej ligy BB kraja v  streľbe zo vzduchovej pištole 40 výstrelov. 
V rovnakej disciplíne získal 2. miesto na Majstrovstvách nitrianskeho kraja. A v rovnakej 



 

 

disciplíne sa na 2. mieste umiestnil aj na 1. Slovenskej streleckej lige a LTM, ktoré sa 
organizovali v októbri v Žiari nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali dňa 
17.-19.9.2021 v Príbelciach v disciplíne ľubovoľná 
pištoľ 40 výstrelov vystrieľal 2. miesto a v disciplíne 
vzduchová pištoľ 15 výstrelov sa umiestnil na 4. 
mieste.  
Je niekoľkonásobným Majstrom SR a držiteľom I. 
výkonnostnej triedy. 
 
Ciele a vízia klubu: 
Klub sa bude uchádzať o možnosť realizovať ponuku 
SSZ organizovať Majstrovstvá SR a  EXTRALIGU v streľbe zo vzduchových zbraní v ZUS 
aréne. Ponuka SSZ je podmienená organizovaním Slovenskej ligy talentovanej mládeže a 1. 
Slovenskej streleckej ligy  v termíne 22. a 23. októbra 2022. Na strelnici v ZH plánujeme 
uskutočniť 1. Slovenskú streleckú ligu v disciplíne športová pištoľ 30+30 výstrelov. 
Plánujeme dobudovať strelnicu po stránke materiálnej a technickej (prístrešok a soc. 
Zariadenie), a budeme hľadať vhodné priestory na tréningovú činnosť mládeže v streľbe zo 
vzduchových zbraní s možnosťou dennodenného používania s kapacitou aspoň 5 
streleckých stanovíšť. 
 

 
 
 
 

TENISOVÝ KLUB: 
      
Prezident klubu:  
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.  
Tréneri klubu:  
Mgr. Perháč Peter - 1 kvalifikačný 
stupeň  
Ing. Perháčová Zuzana, PhD. - 1 
kvalifikačný stupeň  
Dominika Demková -1.kvalifikačný 
stupeň 
Martin Čakovský -1.kvalifikačný st 
Kondičná príprava: spolupráca 
s Akadémiu kondičného trénera 
Samuelom Šmondrkom 
Fyzioterapeutka:  Simonou Vasilišinovou,  
Mentálna príprava: Peter Bielik –sport mental coach Zvolen 
 
Členská základňa 2021 
Mládež: 40 
Dospelí: 17 
 
Podujatia organizované klubom v roku 2021:  
Tenisový klub MŠK využíva na svoju činnosť v letnej 
sezóne 3 antukové tenisové kurty na plážovom 
kúpalisku v zimnej sezóne telocvičňu v Lovči. 
V sezóne 2020/2021 postavil klub do súťaží 
riadených Stredoslovenským tenisovým zväzom 
rekordných 10 družstiev, má 57 registrovaných 
hráčov vo veku od 6 do 62 rokov. 



 

 

Pričom družstvo detí do 10 rokov v zložení (Futáková, Rošková, Bystričan, Prachár, Hricová, 
Vallová, Vasilova, Urgela, Kostoláni) skončilo na 2. 
mieste v súťaži Stredoslovenského regiónu. 
Klub zorganizoval 2 celoslovenské turnaje 
dorastencov a starších žiakov, aj s účasťou 
domácich hráčov –Petrom Perháčom a Jakubom 
Petránom. 
 
Ostatné aktivity klubu 
Klub organizuje letné kempy, vianočné posedenie, 
fašiangový karneval, priateľské turnaje, jesenný 
turnaj dospelých a detí. Organizuje pravidelnú 
kondičnú prípravu, mentálnu prípravu a fyzioterapiu 
pod dohľadom odborníkov. 
 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2021 
 
Terézia PERHÁČOVÁ 

Je hráčkou Tenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom 
od roku 2010, v sezóne 2021 hosťujúcou hráčkou 
extraligového družstva žien LTC Lieskovec.   
Je finalistkou 10  celoslovenských turnajov 
dorasteniek a žien. Z toho víťazkou 5 turnajov 
najvyššej kategórie (v Žiline 22.5.2021, v Levoči 
22.6.2021, v Žiline 13.7.2021, v Prešove 14.6.2021 a 
v Nitre 28.8.2021).   
Najcennejším víťazstvom je triumf na prestížnom 
celoslovenskom turnaji triedy A v Prešove (14.6.- 
18.6.2021) a finále štvorhry na medzinárodnom 
turnaji ITF v Žiline 
(3.8 - 9.8.2021). V svetovom rebríčku juniorov si 
započítala prvé body, v rebríčku SR figuruje na 13 
mieste.  
 

Jaroslav ČIERNY 

Je dlhoročným hráčom Tenisového klubu MŠK Žiar 
nad Hronom. Dlhodobo dosahuje vynikajúce 
výsledky a  v sezóne 2021 sa mu podarilo 
prebojovať do finále dvojhry  a stal  sa víťazom 
štvorhry na letných Majstrovstva Slovenska dňa 
27.6.2021 v Piešťanoch. 
 
Rebríčky pre rok 2021 
Jaroslav Čierny-seniori 55+ 
3. miesto (SR)  pri počte turnajov 2 
Perháč Peter- starší žiaci  
13 mieste (RR),  63 mieste (SR) –pri počte turnajov 7 
Perháčová Terézia-dorastenky,  
10 miesto (RR), 31 mieste (SR) – pri počte turnajov 20 
Perháčová Terézia – ženy 
10 miesto (RR), 49 miesto (SR) – pri počte turnajov 6 
 
 
 
 
 



 

 

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: 
Vladimír Baran, Ing. Peter Uhrovič 
Trénerská rada:  
Alena Bieliková, Eva Bieliková, Peter 
Kollárik, Valéria Šestáková, Beata 
Šikeťová, Renáta Mariničová, Matúš 
Tesák, Andrea Kosorinská  
 
Športový odborník:  
Alena Bieliková – IV. stupeň 
Eva Bieliková – II. stupeň 
Peter Kollárik – II. stupeň 
Andrea Kosorinská -  II. stupeň 
Valéria Šestáková – I. stupeň 
Matúš Tesák - I. stupeň 
Renáta Mariničová - inštruktor športu 
Branislav Beňo,  – bez tr.  kvalifikácie 
 
Členská základňa 2021 
Mládež:  64 
Dospelí: 21 
Prípravka: 25 
 
Počet družstiev v súťaži /úroveň súťaže/ - pri 
kolektívnych športoch: 
Jedno  družstvo  - celoslovenská súťaž - 1. liga ženy   
Jedenásť  družstiev   - oblastné súťaže 
banskobystrického a žilinského kraja: kadetky „A“, „B“, staršie žiačky „A“, „B“, mladšie žiačky 
„A“, „B“ MIDI 4-kový –„A“, „B“, MINI 3-kový - „A“, „B“,“C“. 
 
 
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.  
Veríme, že spoločnými silami sa nám v budúcnosti podarí, aj napriek dnešnej situácii 
s COVID-19, nadviazať na pekné úspechy žiarskeho ženského volejbalu, že nájdeme hlavne 
perspektívne vysoké hráčky odhodlané obetovať iné záujmy pre volejbal, že budú zapálení 
tréneri i funkcionári volejbalu, ktorí za pomoci súčasných, ale i nových sponzorov, udržia 
ženský a dievčenský  žiarsky volejbal  aspoň na súčasnej úrovni.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Dimitrij UTEŠENÝ 
IN MEMORIAM 
Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom 
Mgr. Dimitrij UTEŠENÝ nar. 4. 7. 1930 

Už od svojej mladosti inklinoval k športu. 
Ako študent hrával aktívne futbal, hokej, 
basketbal a bol aj atlétom. 
V roku 1953 po ukončení štúdia telesnej 
výchovy na Univerzite Palackého v 
Olomouci bol pridelený ako vyučujúci na 
rôznych školách dorastu a  v roku 1958 
nastúpil ako vyučujúci telesnej výchovy 
na novozaloženej Jedenásťročnej škole v 
Žiari nad Hronom. 
V rokoch  1971-1973 vyučoval na SEŠ /strednej ekonomickej škole/ v Žiari nad Hronom a 
zároveň pôsobil ako tréner družstva žien, hrajúcich v súťaži krajského majstrovstva. 
V rokoch  1973-1990 postupne pracoval ako pracovník TJ ZSNP Žiar nad Hronom vo funkcii 
metodika TJ, tréner družstva žien, ktoré postúpilo do II. SNL. 
V roku 1977 bol zakladateľom volejbalovej prípravky dievčat a na II. ZŠ založil ŠŠS /školské 
športové stredisko/ vo volejbale. 
V roku 1997-2002 bol pri vzniku športových tried na IV. ZŠ a zároveň bol aj trénerom 
mládežníckych družstiev a  tréner Extraligy žien. 
V ročníku 2000/2001 s družstvom starších žiačok získal titul Majsteriek Slovenska. 
p. Dimitrij Utešený okrem profesionálnej pedagogickej činnosti po celý svoj život aktívne 
pracoval v športovej oblasti ako športovec/aj cvičiteľ na spartakiádach/, v metodike športu 
a tréner v mládežníckych i najvyšších celoslovenských súťažiach. 
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje Mgr. Dimitrijovi UTEŠENÉMU „ĎAKOVNÝ 
LIST - IN MEMORIAM“ za celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj 
volejbalu v meste Žiar nad Hronom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI  
MŠK ŽIAR NAD HRONOM, spol. s  r.o. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKLAMNÍ PARTNERI 
MŠK ŽIAR NAD HRONOM, spol. s  r.o. 
 
 
 
 
 

                         

                                   

                                        

 
 

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. 
2022 
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