
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milí priatelia športu,  
 

Dostáva sa Vám do rúk tretie vydanie ŠPORTOVEJ ROČENKY 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 vo zvyšovaní členskej základne a záujmu 

o športovanie. Všetky výsledky športovcov MŠK nás nesmierne tešia, ale zároveň zaväzujú k 

neustálemu sa zlepšovaniu a vytváraniu kvalitnejších podmienok pre športovanie.  

Za rok 2017 by som zo športových výsledkov rád vyzdvihol úspechy karatistov, 

basketbalistov, atlétov, plavcov, stolných tenistov, volejbalistov,  strelcov. Na majstrovstvách 

Slovenska sme v súťaži jednotlivcov získali deväť titulov majstrov Slovenska, o ktoré sa 

pričinili šesťkrát karatisti, atléti a strelci. Dominika Veisová /Karate klub/ získala titul 

majsterky Európy, ďalej máme dvoch medailistov /Buchal, Melicherčík/ z majstrovstiev 

Sveta. 

Zásluhou športových kolektívov /basketbal, karate, strelci/ sme získali tri tituly majstra 

Slovenska, dvakrát družstvá skončili na 2. mieste /volejbal, karate/, trikrát na 3. mieste 

/basketbal, atletika/ a jeden krát na 1. mieste /atletika/v Stredoslovenskom atletickom zväze. 

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. 

Po športovo organizačnej stránke sa nám v tomto roku podarilo úspešne 

zorganizovať tri záverečné turnaje o titul majstra Slovenska a to v basketbale mladších mini 

žiakov a žiakov a školské Majstrovstvá Slovenska v basketbale dievčat. 

Ďalej to boli bežecké podujatia, súťaže v karate, v basketbale-streetballe, vo volejbale, v 

plávaní , v streľbe, v tenise, ale i v organizovaní turistických podujatí. 

 

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 2017 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 

2018. 

 

 

 

 

          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, HOKEJOVÝ KLUB, 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


Hokejový klub 
Prezident klubu 
 Radoslav GRUS 
935 52 Šarovce 545 
Tel.: +421 911 442620 
e-mail: ragrus@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: judita.tabernausova@tszh.eu  
 
Klub športového rybárstva LRU  
Prezident klubu 
 Ramiz SALIU 
Ul. Rudenkova 21 
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: +421 905 777077 
e-mail:  
  
 
 
 
 
 

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  
 Ing. Peter BARANČOK  
Ul. Podhorská 33  
966 22 Lutila  
tel. +421 905 319277  
e-mail: peter.barancok@orangemail.sk   
            peter.barancok33@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     
            igor.korbela@post.sk   
 

mailto:ragrus@gmail.com
mailto:yaro.bicar@gmail.com
mailto:striezovsky@gmail.com
mailto:miroslav6767@gmail.com
mailto:daniela.hlivova@minv.sk
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mailto:barniakjozef@gmail.com
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mailto:igor.korbela@post.sk


 

 

ATLETICKÝ KLUB               

 
 
Prezident klubu: Adam Pajunk 
Tréneri klubu:   
Ing. Miroslav Rybársky1. kv. trieda                 
Adam Pajunk     1. kv. trieda                        
Marian Podolec   1. kv. trieda                        
Oliver Dávid    5. kv. trieda                     
Štefan Muha    5. kv. trieda 
Samuel Šmondrk  IAAF D.A. 
Nikola Bahnová IAAF D.A. 
 
Členská základňa 2017 
Mládež:  70 
Dospelí: 15 

 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2017 
Žiarska chôdza o pohár Jozefa Pribilinca 
Žiarsky mestský polmaratón - 8. ročník 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2017 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
 
Medailisti majstrovstiev kraja 
Mia MARČIŠINOVÁ 
Na halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu, ktoré sa konali 14. 
januára 2017 v Banskej Bystrici sa v súťaži skok vysoký umiestnila na 2. mieste. 

 

Lenka LIŠKAYOVÁ 
Na halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu, ktoré sa konali 14. 
januára 2017 v Banskej Bystrici sa v behu na 1000 m umiestnila na 2. mieste. Na 2. mieste 
sa umiestnila aj na majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu v Dubnici nad 
Váhom dňa 1.1.2017 
 
Ivan ŠLÚCH 
Na majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu v Dubnici nad Váhom dňa 
1.10.2017 sa v behu na 1000 m umiestnil na 1. mieste a na majstrovstvách Slovenska 
v cezpoľnom behu v Šamoríne sa v behu na 600 m umiestnil na 4. mieste 
 
Medailisti z majstrovstiev Slovenska 
 
Natália BIELIKOVÁ 
na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu v Šamoríne sa v behu na 600 m umiestnila 
na 3. mieste. Na halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu, ktoré sa 
konali 14. januára 2017 v Banskej Bystrici sa v behu na 600 m umiestnila na 1. mieste 
a v skoku do diaľky tiež na 1. mieste 

 

Daniel MATIS  
Na majstrovstvách Slovenska veteránov v Bratislave  na dráhe sa umiestnil v behu na 1500 
m na 3. mieste. 
 
Radoslava MÔCOVÁ 
Na halových majstrovstvách Slovenska staršieho žiactva, ktoré sa konali dňa 4.3.2017 
v Bratislave sa v behu na 150 m umiestnila na 2.mieste. 

 

 



 

 

Barbora BRNÁKOVÁ 
Na halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu, ktoré sa konali 14. 
januára 2017 v Banskej Bystrici sa v chôdzi na 1000 m v kategórii mladšie žiačky umiestnila 
na 1. mieste. Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Trenčíne 24.6.2017 sa v chôdzi 
na 2000 m umiestnila na 3. mieste. 
 
Sofia BELIANČÍNOVÁ 
Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Trenčíne 24.6.2017 sa v behu na 600 m 
umiestnila na 2.mieste. 
Na halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu, ktoré sa konali 14. 
januára 2017 v Banskej Bystrici dňa 14.1.2017 umiestnila 
v behu na 600 m na 2. mieste 
 
Majstri Slovenska 
Adam HRÍŇ 
Na majstrovstvách Slovenska družstiev  starších žiakov 
hosťujúci za Danica Zvolen sa v súťaži družstiev umiestnil na 1. 
mieste. Na majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v Nových 
Zámkoch dňa 16.9.2017 sa v skoku do diaľky umiestnil na 2. 
mieste. Na majstrovstvá Slovenska juniorov, ktoré sa konali 
24.6.2017 v Bratislave sa výkonom 644 cm umiestnil na 
2.mieste.  
 

Matej HUDEC 
Na majstrovstvách Slovenska družstiev  starších žiakov 
hosťujúci za Danica Zvolen sa umiestnil na 1. mieste 
 
Medailisti z majstrovstiev Sveta 
Vladimír BUCHAL  
Na bežeckej súťaži World Masters Mountain Running Championships, ktorá sa konala v obci 

Pruské – Vršatec dňa 2. 9. 2017 sa umiestnil v kategórii družstvá U 50 na 3. mieste.  

 

Bohuslav MELICHERČÍK  
Na bežeckej súťaži World Masters Mountain Running Championships, ktorá sa konala v obci 

Pruské – Vršatec dňa 2. 9. 2017 sa umiestnil v kategórii družstvá U 60 na 3. mieste.  

Kolektív: 
Družstvo ml. žiačok Atletického klubu 
MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska 
v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo dňa 
19. 11. 2017 v Šamoríne sa družstvo 
umiestnilo na 3.mieste. 
O úspech sa pričinili:  
Sofia Beliančinová, Nina Krajčíková, 
Katarína Kuboučíková, Paulína 
Galúsová, Barbora Brnákova 
 
Družstvo najmladších žiačok Atletického klubu MŠK Žiar nad Hronom  
- prípraviek dievčat ročník narodenia 2006  
v Stredoslovenskom atletickom zväze  z celkového počtu 13 klubov dievčatá suverénne 
vyhrali všetky štyri kolá počas celého roka a umiestnili sa na 1. mieste 
O úspech sa pričinili:  
Nela BELIANČÍNOVÁ, Natália BIELIKOVÁ, Johana BRIEŠKOVÁ, Nina HRMOVÁ, Viviene 
IVANIČOVÁ, Sofia JAKUŠOVÁ, Hanka KUBOUČÍKOVÁ, Zoja Danae LAKOSILOVÁ, Lenka 
LÍŠKAYOVÁ, Mia MARČIŠINOVÁ, Sára MARUŠKOVÁ, Kristína PUŤOŠOVÁ, Diana 
POLAKOVIČOVÁ, Evelína Anna SÝKOROVÁ - Vedúci družstva Marián Podolec 



 

 

Družstvo mladších žiačok 3. miesto v Stredoslovenskom atletickom zväze  
z celkového počtu 15 klubov 
Beliančínová Sofia, Beliančínová  Nela, Bieliková Natália, Briešková Johana, Brnáková 
Barbora, Černajová Ema, Futáková Viktória, Galusová Pavlína, Halčínová  Daniela, 
Ivaničová Viviene,  Knapová Adriana, Krajčíková Nina, Kuboučíková Hanka, Kuboučíková  
Katarína, Liškayová Lenka, Marčišinová Mia, Nemčoková Alexandra, Peničková Paulína, 
Podhradská Sara, Raffajová Michaela  
Vedúci družstva Rybársky Miroslav 
 
Družstvo starších žiačok 2.miesto v Stredoslovenskom atletickom zväze z celkového 
počtu 13 klubov a postup na Slovensko , kde sa umiestnili na 6. mieste a boli jediný 
klub bez tartanovej dráhy. 
Bartková Paulína, Beliančinova Sofia, Beňová 
Viktória, Brnáková Barbora, Černajová Ema, 
Danielová Nina, Futáková Viktória, Gálusová 
Pavlína, Halčínová Daniela, Jakušová Nina, 
Knapová Adriana, Kováčová Nicol, Krajčíková 
Nina, Kuboučíková Katarína, Môcová 
Radoslava, Pavlendová Miroslava, Peničková 
Paulína, Podhradská Sara, Raffajová 
Michaela, Nemčoková Alexandra 
Vedúci družstva Pajunk Adam 
 
Družstvo cezpoľného behu v detskej atletike 1. miesto v kraji z pomedzi 18 družstiev 
a postup na Slovensko , ktoré sa konalo ako predbeh ME v cezpoľnom behu 
v Šamoríne , kde sa umiestnilo na 4.mieste z celkového počtu 24  
(Bieliková Natália, Liškayová Lenka , Sklenka Natanael, Šluch Ivan) 
 
Tréner mesta Žiar nad Hronom 2017 
Marian PODOLEC  
Marian Podolec, manžel a otec dvoch detí. Do atletiky sa zamiloval už v piatom ročníku na 
základnej škole. Najviac sa venoval šprintu a skoku do diaľky. Po základnej škole sa 
rozhodol v svojej záľube, vášni zdokonaľovať a s tým mu pomohlo jeho štúdium na 
športovom gymnáziu v Trenčíne. Trénerstvu sa začal venovať tesne po ukončení štúdia v 
Dubnici nad Váhom. Tvrdí, že sám nevie ako sa to stalo ale ocitol sa v Žiari nad Hronom, 
kde v miestnom atletickom klube trénuje už 12 rokov. 
 
Ocenenie dlhoročných funkcionárov, trénerov a pracovníkov v oblasti športu 
Ciele a vízia klubu:  
Vylepšovať tréningové miestnosti a získať medaile z majstrovstiev Slovenska. Zviditeľniť a 
priblížiť atletiku na základných školách a všetkých domácnostiach  

 
 

Reklamní partneri klubu: 
 

      
 

   
 

 

 



 

 

BASKETBALOVÝ KLUB          

 
Prezident klubu:      
Ing. Ján Valent           
 
Výkonná rada/zloženie/:      
Mgr. Ján Valent,  
Mgr. Juraj Horváth 
Mgr. Tomáš Fábry 
Mgr. Norbert Nagy 
Mgr. Jozef Oravec 
 
Správna rada /zloženie/:     
Ján Žiak,  
Ing. Emil Vozár 
Mgr. Marek Baláž 
 
Tréneri klubu + kvalifikačná trieda: 
Karol Kučera – IV. trieda 
Mgr. Juraj Horváth – III. trieda 
Mgr. Tomáš Fábry – III. trieda 
Valéria Fridrichová – III. Trieda 
Miloš Slávik – III. Trieda 
Martin Šály – II. trieda 
Július Kucej – II. trieda 
Ladislav Balogh – I. trieda. 
Peter Vívoda – I. trieda 
Ing. Peter Kaňa – II. trieda 
Marek Marko – II. trieda 
Jozef Oravec – II. trieda 
Ing. Ivan Danko – II. trieda 
Mgr. Ján Valent 
      
Členská základňa 2017 
Mládež: 181 
Dospelí:18 
 
TOP podujatia organizované klubom v roku 2017 
Majstrovstvá Slovenska v Basketbale mladších mini žiakov 
Majstrovstvá Slovenska v Basketbale žiakov 
Školské Majstrovstvá Slovenska v Basketbale dievčat 
organizátor 21. ročníka Žiarskeho streetballu 

 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2017 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
 
Kolektív: 
Družstvo žiakov Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom   
na Majstrovstvách Slovenska v basketbale starších žiakov, ktoré sa konali v dňoch 19. až 21. 
mája 2017 v Žiline sa družstvo umiestnilo na 3.mieste 
O úspech sa pričinili:  
hráči: Marek Novák, Juraj Greguš, Marek Grochal, Hugo Kucej, Matej Golebiowski, Juraj 
Kret, Pavel Király, Jakub Babiak, Jakub Švec, Richard Truben, Adam Lehotský, Boris 
Balogh, Sebastián Šonkol, Samuel Barcík, Štefan Bajnok, Martin Holic, Adam Dekýš 
tréner: Mgr. Juraj Horváth, asistent: Mgr. Tomáš Fábry 
 
 



 

 

Družstvo žiakov  Basketbalového klubu MŠK BK Žiar nad Hronom 
na Majstrovstvách Slovenska v basketbale žiakov, ktoré sa konali v dňoch 26. až 28. mája 
2017 v Žiari nad Hronom sa družstvo umiestnilo na 3.mieste. 
O úspech sa pričinili:  
hráči: Boris Balogh, Juraj Kret, Patrik 
Ďurica, Martin Holic, Matej Bobok, 
Tomáš Baláž, Marián Sirotný, Adam 
Dekýš, Patrik Herich, Marcus Ziman, 
Michal Kosmeľ, Richard Kosmeľ, Adam 
Galko, Matej Tončík,  Šimon Melaga, 
Adrián Kňažko, Sebastián Šon kol, 
Beniamín Žemľa  
tréner: Marek Marko, asistent: Mgr. 
Jozef Oravec 
 
KOLEKTÍV – MAJSTRI SLOVENSKA 
Družstvo žiakov Basketbalového klubu MŠK BK Žiar nad Hronom 
Na Majstrovstvách Slovenska v basketbale mladších minižiakov, ktoré sa konali v dňoch 2.-
4. júna 2017 v Žiari nad Hronom sa 
družstvo umiestnilo na 1. mieste a stali 
sa majstrami Slovenska.  
O úspech sa pričinili:  
hráči: Kňažko Marek, Melaga Matúš, 
Barcík Jakub, Horváth Filip, Valent 
Matej, Kaša Alex, Ondrík Oliver, Danko 
Matej, Kret Matej, Kartík Marián, Herich 
Adam, Kondra Alex, Truben Dávid, 
Ščepko Jakub 
tréner: Ing. Ivan Danko, asistent: Mgr. 
Ján Valent 
 
Funkcionári: 
Ing. Miroslav Buček – Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom 
Narodil sa v Lipovom, okres Komárno. Po skončení strednej školy študoval na Hutníckej 
fakulte na Vysokej školy banskej v Ostrave, kde aktívne hrával basketbal za VŠB Ostrava. 
V roku 1955 prišiel pracovať do Závodu SNP v Žiari nad Hronom. Prišiel v čase, keď sa na 
novej III. Základnej deväťročnej škole dokončila telocvičňa. Keďže na škole hrával súťažne 
basketbal, zorganizoval družstvo mužov, ktoré v roku 1956 prihlásil do krajského 
majstrovstva. V rokoch 1967-75 vykonával funkciu predsedu oddielu. V roku 1986 s trénerom 
Mariánom Pavúkom znovu doviedli mužov do Národnej ligy. 
Ing. Miroslav Buček účinne pomáhal budovať basketbalový oddiel podľa vopred 
vypracovanej koncepcie. Boli to nesporne zlaté roky basketbalu v Žiari nad Hronom. 
Ing. Miroslav Buček žije na dôchodku v Žiari nad Hronom a hlavne na chalupe v Štiavnických 
Baniach. 
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje p. Miroslavovi Bučekovi „ĎAKOVNÝ LIST“ za 

celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj basketbalu v Žiari nad Hronom 

 
Ing. Peter Dubeň   
V Bratislave a v Liptovskom Mikuláši vyštudoval vysokú školu elektrotechnickú.  
S basketbalom začínal v roku 1978 ako hráč žiarskeho basketbalového klubu.  S družstvom 
staršieho dorastu SVŠT Bratislava získal titul majster Československa. Basketbal hrával aj 
v Čechách, kde za basketbalový klub Přeloč hral II. Ligu.  
Po skončení aktívnej činnosti v 90. rokoch min storočia  sa najskôr venoval trénerstvu - 
trénoval kadetov a juniorov žiarskeho basketbalového klubu a následne sa stal funkcionárom 
klubu - bol členom výkonnej rady, a v dvoch obdobiach v r. 2005 – 2007 zastával funkciu 
prezident klubu a v roku 2015 bol poverený vedením basketbalového klubu Žiar nad 
Hronom. V roku 2002 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 



 

 

a túto funkciu vykonáva do dnes. Ako poslanec bol členom, ale i predsedom komisie pre 
šport a mládež pri mestskom zastupiteľstve. 
Srdcovou záležitosťou Ing. Dubeňa bola príprava a organizovanie žiarskeho streetballu. Bol 
hlavným organizátorom turnaja a túto zodpovednú úlohu vykonával nepretržite 20 rokov – do 
roku 2016.  
Po 20 rokoch tento záväzok s prípravou a organizovaním streetballu v meste Žiar nad 
Hronom prebral Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom. 
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje Ing. Petrovi Dubeňovi „ĎAKOVNÝ LIST“ za 

osobný prínos pre rozvoj basketbalu v Žiari nad Hronom a za organizovanie 20. ročníkov 

Žiarskeho Streetballu. 

 
Ing. Ivan Hrdý   
V roku 1972 bol  členom prvej športová basketbalová triedy a v roku 1975 sa stal majstrom 
Slovenska základných škôl. Za Gymnázium  Žiar nad Hronom v roku 1977 vybojoval 3. 
miesto a 5. miesto na majstrovstvách Československa stredných škôl. 
V rokoch 1979 -1983 hrával  za VŠT Košice a od roku 1984 až do 1989 hrával za domáci 
basketbalový klub Žiar nad Hronom. Od roku 1990 pôsobil vo funkcii - vedúci mužstva 
mužov a muži v sezóne 1988 – 1989  a  1989 – 1990  obsadilo zhodne 2. miesto a bojovalo 
v kvalifikácii o postup do I. ligy v rámci bývalého Československa. 
10 rokov aktívne pôsobil  pri organizácii žiarskeho STREETBALU. Spolu s Ing. Dubeňom 
založili Občianske združenie Šport a mládež Žiar a od roku 2013 finančne podporovalo 
organizovanie  streetballu a spolu s mestom sa pričinili o vybudovanie basketbalového 
ihriska na II. Základnej škole, Ul. M.R. Štefánika. 
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje Ing. Ivanovi Hrdému „ĎAKOVNÝ LIST“ za 

osobný prínos pre rozvoj basketbalu v Žiari nad Hronom a za organizovanie Žiarskeho 

Streetballu. 

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 o niekoľko rokov v mužskej. 
 
Reklamní partneri klubu:  

 

 

 
PIZZA PALUBA 

  

 

 
 

 

 

KLUB JIU JITSU          

 
Prezident klubu:      
Jaroslav Bičár 
Tréneri klubu + kvalifikačná trieda: 
Jaroslav Bičár 
 
Členská základňa 2017 
Mládež: 17 
Dospelí: 7 



 

 

 
TOP podujatia organizované klubom v roku 2017   
klub neorganizoval 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2017 
4.3.2017 Valachien Chellenge účasť 5 zápasnici.1x striebro,3x bronz. 
17.4.-23.4.2017 ABU DHABI World professional Jiu Jitsu championchip.  
Ako jediní mali chlapci 17 rokov, bohužiaľ sa ráta rok narodenia a tak museli zápasiť 
v mužoch. Andrej Tončík kat.do 77kg bleu belt z 77 účastníkov 17.iesto,Samuel Frindt kat.do 
69kg bleu belt z 49 účastníkov -33. miesto 
29.4.2017 VI.BJJ Cap Trojanovice 1zápasník 1x zlato. 
19.11.2017 Poľsko Liga BJJ 3zápasníci 1x striebro. 
 

 
 
 
KARATE KLUB      

 
 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom pokračoval aj v roku 2017 vo vytýčených cieľoch 
z predchádzajúcich rokov. 
 
Prezident klubu: 
Ľubomír Striežovský 
Trénerská rada: 
Hlavný tréner  
Mgr. Ľubomír Striežovský – držiteľ 4. danu, tréner 2 triedy, skúšobný komisár 2A triedy.  Je 
členom výkonného výboru Stredoslovenského  a Slovenského zväzu karate. 
 
Tréneri: 
PeadDr. Miliš Viglašský – držiteľ 2. 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 2.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 2017 
Mládež – 83 
Dospelí – 8  / tréneri + prezident / 
 
TOP podujatia organizované klubom v roku 
2017:   
Súťaž na úrovni Slovenska – memoriál Jozefa 
Juhaňáka 
V doterajšej histórii klub dosiahol 3696 
medailových umiestnení, z toho 883 umiestnení 
na medzinárodných súťažiach. 
V roku 2017 sa klub zúčastnil na 30 súťažiach, kde získali celkom 332 medailových 
umiestnení, z toho 118 zlatých, 81 strieborných a 133 bronzových.     
Klub má medailistov z majstrovstiev Európy, Slovenska, víťazov európskych a svetových 
pohárov. 
Zúčastnili sa majstrovstiev Slovenska Shito ryu asociácie karate, kde získali 7 zlatých,  



 

 

2 strieborné a 5 bronzových umiestnení a majstrovstiev Európy  Shito ryu asociácie karate, 
kde získali 1 zlatú, 1 striebornú a 3 bronzové umiestnenia. 
V širšom výbere reprezentácie Slovenska má klub 5 pretekárov. 
Okrem týchto ocenených športovcov sa klub naďalej venuje mladším pretekárom od 5 rokov, 
ktorí sa tiež začali zúčastňovať na súťažiach poriadaných Slovenským zväzom karate a 
dosiahli výborné výsledky.  
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2017 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
 
Medailisti z majstrovstiev Slovenska 
 
Maxim UHRÍK 
súťaží v  súborných cvičeniach KATA a v športovom zápase KUMITE mladší žiaci. 
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Košiciach 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline 
2. miesto v 1. kole Slovenského pohára v Trenčíne 
     
Výsledky v súborných cvičenia KATA 
3. miesto na Pohári SNP v Banskej Bystrici 
3. miesto Karate Zvolen Cup 

 

Alexandra BIELA 
súťaží v športovom zápase KUMITE  staršie 
žiačky.        
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v 
Košiciach 
3. miesto v 2. kole Slovenského pohára v 
Šuranoch 
3. miesto na Galanta karate Cupe 

 

Ivana GAHÍROVÁ 
súťaží športovom zápase KUMITE   staršie žiačky.  
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Košiciach 
1. miesto na majstrovstvách Slovenskej Shito ryu karate asociácie v Šuranoch 
2. miesto na majstrovstvách kraja v Tvrdošíne 
3. miesto na Pohári SNP v B. Bystrici 
3. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline 

 

Alexandra KALAMÁROVÁ 
súťaží v športovom zápase KUMITE mladšie žiačky.  
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na majstrovstvách Slovenska v Košiciach 
3. miesto na Budapešť open 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline 
2. miesto na Pohári SNP v B. Bystrici 

 

Timea KUČEROVÁ 
súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii kadetky.  
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
2. miesto v Slovenskom pohári v Trenčíne 
2. miesto na Karate Zvolen Cup  

 



 

 

Patrícia VANKOVÁ 
súťaží v  športovom zápase KUMITE v kategórii kadetky. 
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
3. miesto v Slovenskom pohári v Šuranoch 
3.  miesto na Karate Zvolen Cup 
3. miesto na Oravský Pohár v karate 
 
Zdenko VANKA 
súťaží v  športovom zápase KUMITE v kategórii juniori. 
Dosiahnuté výsledky : 
2. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
1. miesto na majstrovstvách kraja v Tvrdošíne 
2. miesto na Zagreb Karate Cup v Chorvátsku 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline 
Je celkovým víťazom Slovenského pohára. 

 

Kornélia BUGÁROVÁ 
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii juniorky. 
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
2. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline 
2. miesto na majstrovstvách kraja v Tvrdošíne 
1. miesto v Slovenskom pohári v Košiciach 
3. miesto v 2. kole v Slovenskom pohári v Šuranoch 
Je celkovou víťazkou Slovenského pohára. 

 

Michal VÝROSTKO 
súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii juniori.  
Dosiahnuté výsledky : 
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline 
3. miesto na Veľkej cene Slovenska v Bratislave 
Je členom reprezentácie Slovenska.   
 
Kolektív: 
Družstvo starších žiačok Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 
na majstrovstvách Slovenska športovom zápase KUMITE dňa 14.5.2017 v Košiciach sa 
družstvo umiestnilo na 2. mieste 
O úspech sa pričinili:  
Ivana Gahírová, Alexandra Kalamárová, Ariana Nikolete Čela  
 
KOLEKTÍV – MAJSTRI SLOVENSKA 
Družstvo junioriek Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska družstiev v športovom zápase KUMITE, ktoré sa konali dňa 
2.12.2017 v Trnave sa družstvo umiestnilo na 1. mieste a stali sa majsterkami Slovenska. 
O úspech sa pričinili:  
Nina Jelžová, Natália Rajčanová, Monika Pekarčíková 
 
 
Majstri Slovenska 
Šimon SEČKÁR 
Súťaží v  športovom zápase KUMITE a v súborných cvičeniach  KATA v kategórii starší žiaci 
a mladší kadeti.  
Je členom reprezentácie Slovenska a celkovým víťazom Slovenského pohára 
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Košiciach a Trnave 



 

 

1. miesto na majstrovstvách Slovenskej Shito ryu karate asociácie v Šuranoch 
1. miesto na Pohári SNP v B. Bystrici 
1. miesto v 2.  kole Slovenského pohára v Šuranoch 
1. miesto v 3.  kole Slovenského pohára v Starej Ľubovni 
1. miesto na majstrovstvách kraja v 
Tvrdošíne 

 
Výsledky v športovom zápase KUMITE - 
2. miesto na majstrovstvách Slovenska v 
Trnave 
2. miesto na Hungarian open v Budapešti 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand 
Prix v Žiline 

 
Aris Nikolas ČELA 
Súťaží v športovom zápase KUMITE kadeti. 
Je členom reprezentácie Slovenska. 
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
3. miesto na Zagreb Karate Cupv Chorvátsku 
3. miesto Golden Belt Zlatni Pojas v Srbsku 
1. miesto na majstrovstvách kraja v Tvrdošíne 
1. miesto na majstrovstvách Europskej Shito ryu karate asociácie v N.Zámkoch 

 

Natália RAJČANOVÁ  
Súťaží v  športovom zápase KUMITE kadetky. Je členka reprezentácie Slovenska. 
Je celkovou víťazkou Slovenského pohára. 
Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v 
Trnave 
1. miesto na Budapešť open 
2. miesto na International Union Cup v 
Ľvove na Ukrajine 
1. miesto na majstrovstvách Slovenskej 
Shito ryu karate asociácie v Šuranoch 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Grand 
Prix v Žiline 

   

Nina JELŽOVÁ  
Súťaží v športovom zápase KUMITE 
juniorky. Členka reprezentačného výberu 
Slovenska. 
Reprezentovala nás na ME 2016 na Cypre a na majstrovstvách Sveta v Španielsku. Je 
celkovou víťazkou Slovenského pohára. 
Dosiahnuté výsledky:     
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
1. miesto na International Union Cup v Ľvove na Ukrajine 
1. miesto na Budapešť open 
1. miesto na majstrovstvách Slovenskej Shito ryu karate asociácie v Šuranoch 
1. miesto na majstrovstvách kraja v Tvrdošíne 
1. miesto na Veľkej cene Slovenska v Bratislave 
 
Medailisti z Majstrovstiev Európy  
Dominika VEISOVÁ 
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii juniorky. Je reprezentantkou Slovenska. 
Reprezentovala nás na majstrovstvách Európy v Bulharsku a majstrovstvách Sveta v 
Španielsku. 



 

 

Dosiahnuté výsledky: 
1. miesto na oficiálnych majstrovstvách Európy v Bulharskej Sofii 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
1. miesto na Grand Prix Croatia v Samobore 
2. miesto na International Union Cup v Ľvove na Ukrajine 
2. miesto na Zagreb Karate cup Chorvátsko 
2. miesto na Golden Belt Zlatni Pojas v Srbsku 

                                            
                                 

Tréneri: 
Anton URBLÍK 
Trénuje pretekárov v športovom zápase KUMITE.  
Je držiteľom 1. danu . Bývalý výborný reprezentant mesta v športovom zápase  KUMITE. 
Vychoval niekoľko generácií výborných  reprezentantov nášho mesta, ako aj Slovenska. Za 
všetkých spomeňme reprezentantov Slovenska : Ninu Jelžovú, Dominiku Veisovú,  Arisa 
Čelu, Zdena Vanku, Miška Výrostku, Milana Laurova a mnoho iných. Pracuje ako predák vo 
FY Fagor pri výrobe hliníkových odliatkov. Mimo karate sa venuje  turistike. O prírode a 
slovenských  horách by vedel hovoriť ako nikto iný.   
 
Reklamní partneri klubu: 

 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
KLUB SLOVENSKÝCH  
TURISTOV           

 
 
Turistické akcie klubu zabezpečuje výkonná rada – výbor a sú zapracované do kalendára 
turistických podujatí. V súčasnosti okrem pešej a vysokohorskej turistiky klub združuje 
aj  zložku cykloturistiky a značkovanie turistických trás. 
K úspešnej činnosti klubu svojou snahou prispievajú aj cvičitelia turistiky. 
Klub organizuje nielen podujatia miestneho charakteru, ale aj autobusové zájazdy. V zimnom 
období je to lyžiarska turistika. 
Z hľadiska materiálno – technického zabezpečenia nároky turistov nie sú vysoké. 
 
Prezident klubu: Robert Maroši,  
Manažér klubu:  
Judita Tabernausová,  
Členovia výboru:  
Robert Maroši, Peter Olejárnik, Mirko Škunda, Štefan Žipaj, Jolana Škrteľová, Daniela 
Hlivová, Judita Tabernausová 



 

 

Cvičitelia klubu:  Peter Olejárnik, Štefan Žipaj – kvalifikačný preukaz pešej turistiky 
 
Členská základňa 2017 
Mládež: 10 
Dospelí: 110 

 

 

 

KLUB ŠPORTOVÉHO  

RYBÁRSTVA LRU          

 
Prezident klubu: Ramiz Saliu 
 

Športové rybárske družstvo  sa zúčastnilo v roku 2017 viacero domácich, ale 
i zahraničných súťaží, v ktorých dosiahlo nasledovné výsledky: 
Za rok 2017 KŠR dosiahol niekoľko pekných výsledkov, ale boli i preteky, ktoré sa pre klub 
mohli skončiť v konečnom umiestnení na poprednejších  umiestneniach. 
Prvý krát sa konali na súkromnom jazere Pri Dolnom Bare. Druhé kolo sa konalo vo Zvolene 
na nádrži Môtovej tam sa nám podarilo zachytať celkom dobre. Po dvoch kolách sme sa 
umiestnili na 9. mieste v súťaži družstiev.  
Ostatné preteky boli po celom Slovensku väčšina bola na východe Slovenska. Konkrétne v 
Košiciach boli majstrovstvá Slovenska aj Cassovia cap v týchto pretekoch sme sa len 
zúčastnili. Na východe Slovenska bol zaujímavý ale najťažšie pretek v Humenom na 
Laboreci a tieto preteky družstiev sme vyhrali.  Z ďalších zaujímavých pretekov bol v 
Trenčíne Laugaricio cap Tam sme skončili celkom slušne na 4.mieste. Ďalší preteky boli v 
Leviciach na Hrone kde sme sa len zúčastnili. Tento rok sme posilnili žiarsky tím. Do klubu 
prišiel Janko Sámel, Andrea Botti, Miloš Finďo, Marek Gabona. 
 
 
 
 
 

KULTURISTICKÝ KLUB         

 
Prezident klubu:  Miroslav Kramár 
Tajomník:  Július Drieňovský 
Tréner: Peter Antal 
 
Členská základňa 2017: 10 
 
Výsledky za rok 2017   
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. pre rok 2017 neposkytol Kulturistickému 
klubu MŠK Žiar nad Hronom žiadny finančný príspevok.  
Pretože v roku 2017 Kulturistický klub nedostal žiadne finančné prostriedky, cvičenci ktorí 
boli v prípravke a nebola možnosť im prispieť na vitamíny a proteiny potrebné na doplnenie 
stravy, opustili klub za účelom lepších podmienok. 
Príprava pretekárov v kulturistike je dlhodobá záležitosť, trvá niekoľko rokov a je podmienená 
správnou životosprávou a tvrdým tréningom. 
 
Ciele a vízia klubu: 
V roku 2018 plánujeme usporiadať súťaž o najsilnejšieho žiaka. Získať pretekárov do 
prípravky. To podľa finančných možností klubu. 

 
 



 

 

KLUB VODÁCTVA A  
RAFTINGU – KVR       

 
Prezident klubu: Ing. Lívia Klimentová 
Tréneri:  
Peter Drblík, Mária Drblíková 
Inštruktor raftingu:  
Daniela Kolháneková, Peter Abrahám, Tomáš Gálik, Ing. Lívia Klimenetvá 
 
Členská základňa 2017 
Mládež: 6 
Dospelí: 20, Čestný člen: 1 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 
2017: 
Medzinárodný pohár vodáckeho viacboja o 
Cvrčovický džbánek vyhrali naši vodáci 
10 účastníkov nášho klubu súťažiacich vo viacboji  
dvojčlenných posádok pramíc v Českej republike 5. 
augusta 2017 úspešne reprezentovalo naše mesto 
a získalo 1. miesto v kategóriách ženy, muži 
a seniori. Súťaž vo vodáckych zručnostiach na toku 
rieky Jihlavy je každoročným medzinárodným 
podujatím organizovaným vodáckym klubom Ichtiandr Cvrčovice pod záštitou Svazu vodákú 
Moravy a Slezska. 
 
Medzinárodné majstrovstvá sit on top 
Víťazstvo v jazde na kajaku  sit-on-top v máji v Cvrčoviciach v Českej republike v kategórii 
muži a ženy obhájili z minulého roka naši športovci. Tento rok nimi boli Milica Abrahámová 
a Peter Abrahám. 
 
Júnová akcia na Hrone - XIX. ročník HVM 
Tohtoročná vodácka akcia na Hrone dopadla 
skvelo.  Ďakujeme sponzorom  - mestu Žiar nad 
Hronom za skvelé ceny a pivovaru Steiger za 
občerstvenie počas akcie. Skúsení vodáci, aj 
čerstvo zaučení nováčikovia si užili zábavu, 
slniečko aj splavovanie,  dobrú kapustnicu aj 
kúpanie. Všetci úspešne došli do cieľa v lodenici 
v Hliníku nad Hronom a ukázali svoje vodácke či 
záchranárske zručnosti. Hoci splavovanie riek 
na lodiach mnohým naháňa strach a rešpekt, pri 
dodržaní základných pravidiel bezpečnosti 
ovládania plavidiel prináša príjemný zážitok spojený s poznávaním prírody okolo našej rieky 
Hron.  
Tohtoročná pravidelná akcia vodákov organizovaná Klubom vodáctva a raftingu MŠK Žiar 
nad Hronom sa konala počas slnečného víkendu 9.-11.júna 2017. Medzi účastníkmi akcie sa 
okrem skúsených vodákov našli aj takí, ktorí si to prvýkrát vyskúšali najprv pod dozorom 
inštruktorov na žiarskom rybníku a potom aj na tečúcej vode Hrona. Prvenstvo a pohár 
primátora mesta Žiar nad Hronom obhájili minuloroční víťazi do 18 rokov posádka double 
Klimenti a najrýchlejšou posádkou sa stala posádka Abrahámovci s časom 1 hod: 19 min: 6 
sek. 
 
Vízia a ciele 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. 



 

 

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 
sprostredkovať príležitosti pre objavovanie krás prírody spojené s pobytom v prírode a 
pohybom na vode. 
K tomu potrebujeme: zvýšiť zdroje financií na obnovu a nákup plavidiel a tréningy, získať 
nových trénerov, rozšíriť členskú základňu. 
 
 
 
 

PLAVECKÝ KLUB              
      

Prezident klubu:  
Ing. Peter Barančok 
Výkonná rada klubu 
Výkonná rada :            
PaedDr. Bartková Martina, Mgr. Mesárošová Miroslava, Ing. Malik Marián, Prachár 
Radoslav, Kmeť Petrer, Šurek Róbert    
 
Tréneri klubu 
Mgr. Miroslava Mesárošová (2 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 2017 
Mládež: 42 
Dospelí: 6 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2017 
Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti Žilina  
Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti najmladší žiaci Handlová 
Štiavnický kahanec 
Jesenné majstrovstvá stredoslovenskej 
oblasti Rimavská Sobota 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
Medailisti majstrovstiev kraja 
Hana KMEŤOVÁ 
Na majstrovstvách stredoslovenskej 
oblasti sa v disciplíne 50 m prsia 
umiestnila na 1. mieste a v disciplíne 
100 m prsia sa umiestnila na 2. mieste 
 
Medailisti z majstrovstiev Slovenska 
Jakub KUKUČKA 
Na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach vo svojej kategórii získal v disciplíne 200 m prsia 
2. miesto a v disciplíne 100 m prsia 3. miesto Na Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti 
získal 4 strieborné medaile v disciplíne 50m a 100m prsia,100 polohový pretek,200 voľný 
spôsob. 



 

 

Funkcionári 
Ing. Peter Barančok – Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom 
Stál pri zrode Plaveckého klubu MŠK, ktorý vznikol  1. januára 2004 a vytvoril sa 
z Mestského plaveckého klubu Delfín, ktorý bol zaregistrovaný na Slovenskej plaveckej 
federácii od januára 2001. Ing. Barančok bol jeho prvým prezidentom, členmi plaveckého 
klubu sa stali plavci, tréneri a členovia výkonnej rady, ktorí sú zaregistrovaní na Slovenskej 
plaveckej federácii. Aj napriek krátkemu obdobiu existencie, klub sa začal aktívne 
zúčastňovať na regionálnych súťažiach, najlepší jednotlivci sa zúčastňovali aj majstrovstiev 
Slovenska a súťaží s medzinárodnou účasťou, kde niektorí plavci dosiahli popredné 
umiestnenia. Plavecký klub v súčasnosti organizuje dvakrát do roka Veľkonočné a Vianočné 
plavecké preteky.  Za celú existenciu a pôsobenie Ing. Barančoka v plaveckom klube a za 
pomoci trénerov plaveckého klubu p. Mesárošovej a Bartkovej bola ocenená tridsiatka 
športovcov, ktorí získali popredné umiestnenie na súťažiach v rámci kraja a Slovenska.  
Ing. Barančok pôsobil a pracoval na poste prezidenta klubu nepretržitých 17 rokov za čo mu 
patrí poďakovanie za vykonanú prácu a veríme, že aj v ďalších rokoch bude pomáhať klubu 
možno na inej pozícii v klube tak, aby plavecký šport v našom meste napredoval. 
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje Ing. Petrovi Barančokovi  „ĎAKOVNÝ LIST“ 

za prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj plávania v Žiari nad Hronom. 

Ciele a vízia klubu: 
Cieľom nášho plaveckého klubu je nielen odstrániť plaveckú negramotnosť, ale pripraviť deti 
na rôzne plavecké súťaže. Zdokonaliť trénerov v ich činnosti tým, že sa zúčastnia kurzov pre 
trénerov prípadne sa zúčastnia na školení pre rozhodcov. 

 
  

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. 
RTVŠ vytvára a ponúka cvičebné programy, 
organizuje podujatia so zameraním na upevnenie 
zdravia a zlepšenie telesnej zdatnosti a 
pohybovej výkonnosti obyvateľstva.  
V súčasnosti má RTVŠ dva oddiely – oddiel 
aerobicu a oddiel jogy.  
Cvičenie aerobicu sa konali pravidelne 2x do 
týždňa v telocvični Gymnázia v Žiari nad 
Hronom. Ide o aerobno-posilňovacie cvičenie, pri 
ktorých sa využívajú rôzne fitness náradia ako 
stepy, činky, overbaly a gumové pásy. 
Cvičenia jogy  sa konali pravidelne 3x do týždňa 
v priestoroch POS 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 2017 
Mládež a dospelí: 33 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2017 
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. V nedeľu 
25.06.2017 sa uskutočnil 3. ročník osláv Medzinárodného dňa jogy. 
Podujatie sa konalo od 10:00 do 13:00 v priestoroch POS Žiar nad 
Hronom vonku na trávnatom povrchu. Verejného cvičenia sa zúčastnilo 20 záujemcov. 
Aktivity 3. 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 2017 
Mládež: 15  
Dospelí: 15 
 
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 
 
Pri súťažiach jednotlivcov – účasť športovcov – mládež z nášho klubu: 
MSR – najmladšie žiactvo – Linda Majerčíková – 2. Miesto v štvorhre 
Majstrovstvá BB kraja mladšie žiactvo - 14 účastníkov, majster kraja – Hrabaj,  
Slovenský pohár mládeže – 6 účastníkov v rôznych vekových kategóriách 

 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2017: 
M-SR najmladšie žiactvo, SPM mladšie žiačky, MK dospelých 
 
TOP - NAJ umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2017: 
1. Miesto na medzinárodnom turnaji Prague Grand Prix – Linda Majerčíková 
2. Miesto na M-SR najmladšie žiačky v štvorhre – Linda Majerčíková 
Majster BB kraja v kategórii mladší žiaci – Patrik Hrabaj 

 
Ciele – vízia klubu na najbližšie obdobie –rok 2018 
Udržanie  „A“ mužstva v II. Lige 
Získať medailu z MSR mládeže 
Presadiť sa na medzinárodných mládežníckych turnajoch 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
 
Medailisti majstrovstiev kraja 
Patrik HRABAJ 
na majstrovstvách Banskobystrického kraja mladšieho žiactva, ktoré sa konali 19.3.2017   
Hliníku nad Hronom sa umiestnila na 1. mieste v dvojhre, na 2. mieste vo štvorhre a na 
majstrovstvách Banskobystrického kraja v Lučenci sa umiestnil vo štvorhre tiež na 2. mieste 
 
 
Medailisti z majstrovstiev Slovenska 
Linda MAJERČÍKOVÁ 
Dosiahnuté výsledky : 
1. miesto v súťaži družstiev na 
medzinárodnom turnaji 
PRAGUE GRAND PRIX 2017, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 26.-
28.05. 2017 
2. miesto v súťaži jednotlivcov 
na medzinárodnom turnaji 
PRAGUE GRAND PRIX 2017, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 26.-
28.05. 2017 
3. miesto v súťaži družstiev na 
medzinárodnom turnaji 
SLOVAK OPEN MALACKY 2017, konaný v dňoch 13.-15.03. 2017. 
2. miesto v štvorhre na majstrovstvách Slovenska najmladšieho žiactva konané v dňoch 17.-
18.6. 2017 v Žiari nad Hronom. 
 

 

Reklamní partneri klubu: 
 
 
 
 
 



 

 

ŠPORTOVOSTRELECKÝ  
KLUB                               

 
Prezident klubu: Marián Grúber 
Výkonná rada: 
Lukáš Nárožný, Pavol Okuliar a Ondrej Lipták. 
 
Členská základňa 2017 
Mládež do 16 rokov: 26  
Mládež do 23 rokov : 14 
Dospelí: 78 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2017: 
Činnosť klubu bola zameraná na realizáciu kalendára športových podujatí na rok 2017. Bolo 
v ňom zahrnutých 28 streleckých podujatí okresného, krajského, oblastného 
a celoslovenského významu. Tieto podujatia klub organizoval za spoluúčasti mesta, SSZ 
a SPOLSTRELU. Najvýznamnejšími boli tie, ktoré boli organizované z poverenia 
Slovenského streleckého zväzu za spoluúčasti mesta Žiar nad Hronom. Boli to najmä 1. 
Slovenská strelecká liga a zároveň Cena primátora mesta Žiar nad Hronom, ktoré sme 
uskutočnili 19. a 20. novembra v ŠH v disciplíne VzPu 40, 60 výstrelov a VzPi 40, 60 
výstrelov. Vyše 170 súťažiacich súperilo  vo všetkých vekových kategóriách o umiestnenie 
a splnenie stanovených limitov postupu, keďže sa jednalo o kvalifikačné preteky na 
Majstrovstvá SR. Je potešiteľné, že nominácie si „vystrieľali“ aj  členovia nášho klubu : R. 
Burian, M. Grúber, K. Ihring, M. Grúberová, Ľ. Perina a F. Šulek. Túto akciu podporil 
osobnou účasťou konateľ MŠK pán Ján Žiak a F. Šulek. 
Medzi vydarené podujatie, ktoré klub organizoval v apríli na strelnici SPOLSTRELU patrí aj 
Cena mesta Žiar nad Hronom, čo bolo zároveň I. kolo KSL BB kraja v streľbe z guľových 
zbraní. V disciplíne ŠPi 30+30 a Vpi 15+15 súperilo viac ako 20 strelcov. 
 
TOP - NAJ umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2017: 
Boli to najmä Majstrovstvá SR, Extraliga, Liga talentovanej mládeže, I. Slovenská strelecká 
liga, Majstrovstvá BB kraja a Krajská 
strelecká liga BB kraja. 
Tí, ktorí reprezentovali klub mali viac ako 30 
štartov na súťažiach, ktoré boli určené ako 
kvalifikačné v organizačnej štruktúre SSZ. 
V porovnaní počtu štartov na súťažiach 
a umiestnenia sa naši strelci radia  medzi 
najlepších  v rámci SSZ. Najväčším 
úspechom našich strelcov bolo umiestnenie 
na Majstrovstvách SR v streľbe zo 
vzduchových zbraní, ktoré sa uskutočnili 
v Šali 24. až 26.februára 2017. V disciplíne 
vzduchová puška 40 výstrelov v kategórii 
strelcov nad 46 rokov zvíťazil Róbert Láska 
a získal titul Majster SR. Rovnako 
v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov zvíťazil Rostislav Burian a získal titul Majster SR. 
V súťaži trojčlenných družstiev v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov zvíťazilo družstvo 
našich strelcov v zložení : Rostislav Burian, Marián Grúber a Karol Ihring. Získali titul Majstri 
SR. Pekný výsledok dosiahol aj Filip Šulek, ktorý sa vo finále v disciplíne vzduchová pištoľ 
60 výstrelov umiestnil na 6 mieste, čo je v rámci Slovenska veľmi pekné umiestnenie. Našim 
strelcom sa darilo aj na Medzinárodných majstrovstvách SR strelcov nad 46 rokov, ktoré sa 
konali v Príbelciach v dňoch 22.- 24.septembra. Tu exceloval náš strelec Rostislav Burian, 
keď v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov získal prvenstvo, a tým aj titul Majster SR. Rovnako 
zvíťazil a získal titul Majster SR aj v disciplíne vzduchová pištoľ 15 výstrelov. Karol Ihring 
získal v disciplíne VzPi 15 výstrelov 2.miesto a v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov 5.miesto. 
Marián Grúber sa umiestnil v disciplíne VzPi 15 výstrelov na 4.mieste a v disciplíne ŠPi 



 

 

30+30 výstrelov na 5.mieste. Mária Humená získala 2.miesto v zmiešanej disciplíne. Na 
Majstrovstvách BB kraja v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa konali 28.a 29.januára 
bolo umiestnenie našich strelcov nasledovné : V disciplíne VzPi 40 výstrelov získal  R.Burian 
1.miesto, M.Grúber 2.miesto. V rovnakej disciplíne v kategórii ženy zvíťazila M.Grúberová. V 
disciplíne VzPu 40 výstrelov zvíťazil R.Láska. V disciplíne VzPi 60 výstrelov v kategórii 
juniorov zvíťazil F.Šulek. Na majstrovstvách BB kraja v streľbe z guľových zbraní, ktoré boli 
1. a 2.júla v Príbelciach náš klub reprezentovali : M.Grúber 1.miesto v disciplíne ĽPi 40 
a 2.miesto v disciplíne VPi 30+30. M.Grúberová 1.miesto v disciplíne ŠPi 30+30. O.Lipták 
v disciplíne ŠtPi 3x20 výstrelov 1.miesto a v disciplíne ŠPi 30+30 výstrelov 3.miesto. F.Šulek 
v disciplíne ŠPi 30+30 v kategórii juniorov získal 2.miesto. K.Ihring v disciplíne ŠtPi 3x20 
výstrelov získal 2.miesto a v rovnakej disciplíne získal D.Majliš 3.miesto. Úspechy, ktoré 
dosiahli vyššie uvedení strelci v roku 2017 určili poradie 10 najúspešnejších – 1. Rostislav 
Burian, 2. Róbert Láska, 3. Marián Grúber, 4. Karol Ihring, 5. Marianna Grúberová, 6. Filip 
Šulek, 7. Ondrej Lipták, 8. Dušan Majliš, 9. Ľuboš Perina a 10. Zdenek Kluzáček. Majstri SR 
a BB kraja budú navrhnutí na prijatie najúspešnejších športovcov za rok 2017 primátorom 
mesta Žiar nad Hronom. 
 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
KOLEKTÍV – MAJSTRI SLOVENSKA 
Družstvo Športovo streleckého klubu MŠK Žiar nad Hronom 
na majstrovstvách Slovenska v súťaži trojčlenných 
družstiev v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov 
v kategórii strelcov nad 45 rokov, ktoré sa konali 
v Šali 24.až 26.februára 2017sa družstvo umiestnilo 
na 1.mieste a získalo titul majstri Slovenska 
O úspech sa pričinili:  
Ing. Rostislav BURIAN, Marián GRÚBER, JUDr. 
Karol IHRING   
 
Majstri Slovenska  
Ing. Róbert LÁSKA 
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom    

Na majstrovstvách Slovenska v streľbe zo 
vzduchových zbraní, ktoré sa konali v Šali 24.- 
26.februára 2017 v disciplíne vzduchová puška 40 
výstrelov v kategórii strelcov nad 45 rokov zvíťazil 
a bol mu udelený titul Majster SR. Je niekoľko 
násobným Majstrom SR v „guľových“ puškových disciplínach. 
 
Ciele a vízia klubu: 
Na základe dosiahnutých výsledkov budeme plánovať činnosť aj v roku 2018. V našom 
streleckom kalendári bude možno menej akcií okresného významu, ale o to viac bude súťaží 
pre našich mladých strelcov. Strelecká liga žiakov bude samozrejmosť, ktorou chceme splniť 
určené podmienky, aby sme sa mohli uchádzať o finančný príspevok od štátu, prideľovaný 
prostredníctvom SSZ. Našou prioritou budú súťaže, ktoré organizujeme z poverenia SSZ a 
sú zaplánované v ročnom kalendári SSZ. Sú to najmä 1. Slovenská strelecká liga, Slovenská 
liga talentovanej mládeže a všetky žiacke súťaže. V neposlednom rade budeme organizovať 
okresné súťaže pre našich strelcov s cieľom zvyšovať počet účastníkov, čím dosiahneme 
vyššiu aktivitu a zainteresovanosť našich členov na týchto súťažiach. K dosiahnutiu tohto 
cieľa máme vytvorený káder kvalifikovaných rozhodcov a organizátorov podujatí. 
 
Tréneri: 
Marián GRÚBER 
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom    
 



 

 

Je predsedom Spoločnosti všestrannej streleckej prípravy /SPOLSTREL/ a prezidentom 
Športovo streleckého klubu MŠK v Žiari nad Hronom. 
Je držiteľom licencie I. triedy pre trénerov a  rozhodcov s medzinárodnou pôsobnosťou 
v oblasti športovej streľby.  
V pôsobnosti Združenia technických a športových činností Slovenska vykonáva vedúceho 
školiteľa trénerov s rozhodcov. Je niekoľko násobným držiteľom I. výkonnostnej triedy a titulu 
Majster SR v disciplíne ľubovoľná pištoľa 60 výstrelov. Svoje bohaté skúsenosti a vedomosti 
odovzdáva svojim zverencom, ktorí pod jeho vedením dosiahli tituly Majster Slovenska.  
Sú to:  
Pavel Okuliar – držiteľ slovenského rekordu, niekoľko násobný majster SR,  
Sandra Stančeková – prvá majsterka Slovenska z nášho okresu 
Lukáš Nárožný – niekoľko násobný majster SR v puškových disciplínach 
Rastislav Grúber – šesťnásobný majster SR v streľbe „snajper“ puškou 
Majstrovské tituly si vystrieľali aj mnohí ďalší, prijatí na tejto pôde v predchádzajúcich rokoch 
a priraďujú sa k ním aj  dnes ocenení.   
Menovaný má nezastupiteľný podiel na skutočnosti, že strelci žiarskeho MŠK získavajú 
každoročne niekoľko majstrovských titulov v rôznych streleckých disciplínach a vekových 
kategóriách. V roku 2017 to boli 2  majstrovské tituly na medzinárodných súťažiach, 4 tituly 
Majster SR a 16 titulov Majster kraja. 
 
 
 
 

TENISOVÝ KLUB: 
      
Prezident klubu: Martin Šály 
Členská základňa 2017 
Mládež: 31 
Dospelí: 22 
 
Tréneri klubu: 
Perháč Peter - 1 kvalifikačný stupeň    
Ing. Perháčová Zuzana, PhD. - 1 kvalifikačný stupeň  
Stripaj Štefan -   1 kvalifikačný stupeň  
 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 
2017: 
Tenisový klub MŠK využíva na svoju činnosť 
antukové tenisové kurty na plážovom kúpalisku. 
Tenisový turnaj mládeže 
Tenisový turnaj mužov 
Memoriál Michala Šprocha 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
Terézia PERHÁČOVÁ 
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 

na turnaji najvyššej triedy A v kategórií staršie žiačky, ktoré sa konali v Prešove dňa 
17.7.2017 si  vybojovala 2. miesto a na turnaji triedy C v Prešove dňa 19.8.2017 sa 
umiestnila na 1. mieste. 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOLEJBALOVÝ KLUB                       

  
Prezident klubu:   
MVDr. Igor Korbela 
Správna rada klubu: 
Ján Žiak, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Katarína Drienková  
Výkonná rada klubu: 
Členovia výkonnej rady: Vladimír Baran 
Trénerská rada: Alena Bieliková, Pavel Dobrovič, Monika Hrčková, Monika Dobrovičová, Eva 
Bieliková, Peter Kollárik, Valéria Šestáková, Elena Rozenbergová, Beata Šikeťová 

 
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 2017 
Mládež:  82 
Dospelí: 21 
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, 
„B“, MIDI 4-kový –„A“, „B“, 
MINIMAX 3-kový - „A“, „B“ 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2017 
Kolektív: 
 
Družstvo mladších žiačok“ mini“ 
Volejbalového klubu MŠK Žiar 
nad Hronom 
na Majstrovstvách Slovenska, ktoré 
sa konali 3 – 4 .6.2017 vo Zvolene 
sa družstvo umiestnilo na 2. mieste a stali sa vicemajsterkami Slovenska     
O úspech sa pričinili:  
Veronika Petrášová, Erika Hlaváčová, Nina Petorová, Barbora   Kosmeľová, Ema 
Fleischmannová, Karin Skalošová, Petra Uličná. 
Tréneri: Peter Kollárik, Valéria Šestáková   
 

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.  

 
Reklamní partneri klubu: 
 



 

 

HLAVNÍ 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. 
2018 
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