
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Milí priatelia športu,  
 

Dostáva sa Vám do rúk ďalšie 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.  

 

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 2018 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 

2019. 

 

 

 

 

 

          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  
 PaedDr. Martina Bartková    
Ul. Sládkovičova 501/34/ 
965 01 Žiar nad Hronom 
Tel: +421907 048518  
e-mail: martina.bartkova@gmail.com   
             
 
Stolnotenisový klub  
Prezident klubu 
 Ing. Jozef BARNIAK   
Ul. Podhorská 
966 22 Lutila 
tel.  0905 800487  
e-mail: barniakjozef@gmail.com 
  
Športovo strelecký klub  
Prezident klubu 
 Marian GRÚBER 
Ul. Bernolákova 2/2 
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.  045/672 4589, +421 904 306361  
e-mail: gruberm@centrum.sk 
 
Tenisový klub  
Prezident klubu 
 Martin Šály 

Ul. M Chrásteka12/9 
965 01 Žiar nad Hronom  

tel. +421 948 141 428 
e-mail: martin.saly1969@gmail.com   
  
Volejbalový klub  
Prezident klubu 
 MVDr. Igor KORBELA 
Ul. Hviezdoslavova 13/40 
965 01 Žiar nad Hronom 
tel.: +421 911 983969 
e-mail: igor.korbela@tszh.eu     
            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:martina.bartkova@gmail.com
mailto:barniakjozef@gmail.com
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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 
 
Členská základňa 2018 
Mládež:  90 
Dospelí: 15 

 
TOP organizované podujatia klubom 
v roku 2018 
Žiarska chôdza o pohár Jozefa Pribilinca 
Žiarsky mestský polmaratón - 9. ročník 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za 
rok 2018 
ŠPORTOVEC MESTA 2018 
 
Medailisti z majstrovstiev Slovenska : 
Adam Hríň  
1.Miesto trojskok dorast Halové 
majstrovstvá Slovenska  dorastencov 25.2 
v Bratislave 
1.Miesto trojskok dorast Majstrovstvá 
Slovenska  dorastencov 26.4 v Banskej 
Bystrici 
1.Miesto trojskok juniori Majstrovstvá 
Slovenska  juniorov 1.7 v Dubnici nad 
Váhom 
2.Miesto diaľke dorast Halové majstrovstvá 
Slovenska dorastencov 25.2 v Bratislave 
2.Miesto diaľke dorast Majstrovstvá 
Slovenska dorastencov 26.4 v Banskej 
Bystrici 
1.Miesto trojskok dorast Halové 
majstrovstvá Stredoslovenského 
atletického zväzu v kategórii dorastencov 10.2 v Bratislave 
1.Miesto trojskok trojskok Halové majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
   v kategórii dorastencov 10.2 v Bratislave 
1.Miesto trojskok dorast Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii dorastencov 19.5 v Banskej Bystrici 
1.Miesto trojskok trojskok Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii dorastencov 19.5 v Banskej Bystrici 
 
Mladšie žiačky 
Ema Černajová 
2.Miesto 2000m chôdza mladšie žiačky Majstrovstvá Slovenska mladších žiačok 30.6  
v Michalovciach  
3. Miesto 1000m chôdza mladšie žiačky Halové majstrovstvá Slovenska  mladších žiačok 



 

 

28.1.v Bratislave 
2.Miesto 1000m chôdza mladšie žiačky Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii mladšieho žiactva 13.1 v Banskej Bystrici 
 
Medailisti z majstrovstiev Stredoslovenského zväzu:  
Staršie žiačky 
 
Barbora Brnáková 
1.Miesto 3km chôdza staršie žiačky 
Majstrovstvá Stredoslovenského 
atletického zväzu  v kategórii staršieho 
žiactva 24.3 v Dudinciach 
4. Miesto 2000m chôdza staršie žiačky 
Halové majstrovstvá Slovenska  starších. 
žiačok 28.1 v Bratislave 
4. Miesto 3000m chôdza staršie žiačky 
Majstrovstvá Slovenska starších žiačok 
16.9 v Trnave 
 
Nina Krajčíková 
1.Miesto 1500m prekážky staršie žiačky Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii staršieho žiactva 19.5 v Banskej Bystrici 
5. Miesto 1500m prekážky staršie žiačky Majstrovstvá Slovenska starších. žiačok 16.9 
v Trnave 
2.Miesto trojskok dorast Halové majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii starších. žiačok 10.2 v Bratislave 
 
Mladšie žiačky 
Natália Bieliková 
1.Miesto diaľka mladšie žiačky Majstrovstvá 
Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii  mladšieho žiactva 30.9 
v Dubnici nad Váhom 
1.Miesto diaľka mladšie žiačky Halové 
majstrovstvá Stredoslovenského atletického 
zväzu v kategórii mladšieho žiactva 13.1 v 
Banskej Bystrici 
1.Miesto 600 mladšie žiačky Halové 
majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu v kategórii mladšieho žiactva 13.1 v 
Banskej Bystrici 
4.Miesto viacboj mladšie žiačky Majstrovstvá Slovenska vo viacboji mladších žiačok 23.9 
v Michalovciach 
6.Miesto hod kriketkou mladšie žiačky Majstrovstvá Slovenska mladších žiačok 30.6  
v Michalovciach 
6.Miesto skok do diaľky mladšie žiačky Majstrovstvá Slovenska mladších žiačok 30.6 
v Michalovciach Najmladšie žiačky: (ich najvyššia súťaž) 
 
Vivien Ivaničová 
3.miesto skok do diaľky Najmladšie žiačky Majstrovstvá Stredoslovenského atletického 
zväzu v kategórii najmladšieho žiactva 30.9 v Dubnici nad Váhom 
4.miesto 1km cezpoľný beh Najmladšie žiačky Majstrovstvá Stredoslovenského atletického 
zväzu v kategórii najmladšieho žiactva 3.11 v Brezne 
4.miesto 600 Najmladšie žiačky Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii najmladšieho žiactva 30.9 v Dubnici nad Váhom 
 
 
 



 

 

Hanka Kubovčíková 
3.Miesto 1000m najmladšie žiačky Halové majstrovstvá Stredoslovenského atletického 
zväzu v kategórii najmladšieho žiactva 13.1 v Banskej Bystrici 
 
Najmladší žiaci 
Ján Kolár 
1.Miesto 1000m najmladší žiači Halové majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii najmladšieho žiactva 13.1 v Banskej Bystrici 
1.Miesto skok do diaľky najmladší žiači Halové majstrovstvá Stredoslovenského atletického 
zväzu v kategórii najmladšieho žiactva 13.1 v Banskej Bystrici 
 
Samuel Kolár 
3.Miesto 1000m chôdza najmladší žiači Halové majstrovstvá Stredoslovenského atletického 
zväzu v kategórii najmladšieho žiactva 13.1 v Banskej Bystrici 
3.Miesto 1km najmladší žiači Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu 
v kategórii najmladšieho žiactva 24.3 v Dudinciach 
 
Kolektív 
Medailisti z majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu: 
1.Miesto štafeta 4x60m v Stredoslovenskom atletickom zväze v kategórii staršie žiačky 
v zložení: Bartková Paulína, Bieliková Natália, Halčinová Daniela, Môcová Radoslava 
 
Družstvo najmladších žiačok ročník nar. 2007 prípraviek dievčat , ktoré sa umiestnilo 
na 1.mieste v Stredoslovenskom atletickom zväze z celkového počtu 12 klubov 
Vedúci družstva, Palášthy 
Beliančinová Nela, Hrmová Nina, Ivaničová Viviene, Jakušová, Sofia, Kubovčíková Hanka, 
Marušková Sára, Polakovičová Diana, Bratková Lýdia, Petríková Dominika, Bieliková 
Patrícia, Boboková Ela, Varsová Viktória, Kadlecová Radka, Kadlecová Lucia, Mlynarčíková 
Radka, Krátka Karin, Haschová Nina 
 
Družstvo mladších žiačok , ktoré sa umiestnilo na 2.mieste v Stredoslovenskom 
atletickom zväze z celkového počtu 18 klubov 
Vedúci družstva Podolec 
Bieliková Natália, Briešková Johana, Černajová Ema, Halčinová Daniela, Kubovčíková 
Hanka, Líškayová Lenka, Beliančinová Nela, Marčišinová Mia, Adamcová Terézia, 
Hrnčiríková Lea, Kubovčíková Katarína, Bieliková Rebeka, Raffajová Michaela, Haschová 
Nina, Garguliaková Alžbeta, Krátka Karin, Marušková Sára 
 
Družstvo starších žiačok , ktoré sa umiestnilo na 1.mieste v Stredoslovenskom 
atletickom zväze z celkového počtu 13 klubov a postup na Slovensko, kde sa 
umiestnili na 5. mieste 
Vedúci družstva Pajunk / Rybársky 
Bianka Šemetková, Daniela Halčinová, Paulína Bartková, Zuzana Maruniaková, Natália 
Bieliková, Lenka Urblíková, Viktória Futáková, Timea Varsová, Paulína Galusová, Radoslava 
Môcová, Mia Marčišinová, Nina Krajčíková, Hanka Kubovčíková, Viktória Beňová, Katarína 
Kubovčíková, Alžbeta Garguláková, Ema Černajová, Alexandra Nemčoková, Zuzana 
Maruniaková, Beliančínová Sofia, Brnáková Barbora. Anna Chvanová, Nina Jakušová 
  
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:     
Mgr. Ján Valent 
 
Výkonná rada/zloženie/:      
Mgr. Ján Valent,  
Mgr. Juraj Horváth,  
Mgr. Tomáš Fábry,  
Mgr. Norbert Nagy, 06/2018 
Mgr. Jozef Oravec, 
Zuzana Kucejová 08/2018 
 
Správna rada /zloženie/:     
Ján Žiak – predseda SpR 
Ing. Emil Vozár – člen SpR 
Mgr. Marek Baláž – člen SpR 
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 
Mgr. Norbert Nagy – 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 – I. trieda 
      
Členská základňa 2018 
Mládež: 177 
dospelí: 20 
 
TOP podujatia organizované klubom v roku 2018 

Majstrovstvá Slovenska v Basketbale starších mini žiakov, organizátor 22. ročníka 
Žiarskeho streetballu, Školské Majstrovstvá Slovenska v Basketbale dievčat, 
organizátor 21. ročníka Žiarskeho streetballu   
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za 
rok 2018 
Basketbalové družstvo starších  mini žiakov 
MŠK BK Žiar nad Hronom  na 
Majstrovstvách Slovenska v basketbale 
žiakov vyhrali 1.miesto 
Basketbalové družstvo mladších mini žiakov 
MŠK BK Žiar nad Hronom  na 
Majstrovstvách Slovenska v basketbale 
žiakov vyhrali 2.miesto 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2018 
 
Kolektív: 



 

 

Družstvo žiakov Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom   
Na Majstrovstvách Slovenska v Žiline dňa 1.-3. júna 2018 sa umiestnili na 2.mieste. 
Zoznam členov družstva: 
Barcík Jakub, Brumlich Andrej, Dekýš 
Adrian, Dibdiak Timotej, Ďurčov Ján, 
Golebiowski Marek, Herich Adam, Horváth 
Filip, Huraj Alex, Huraj Max, Chrobák 
Jakub, Juhász Bruno, Kovalčík Boris, Mališ 
Branislav, Roško Roderik, Škriniar Samuel, 
Tapfer Jakub, Valent Matej.  
tréner: Mgr. Tomáš Fábry,  
asistent: Mgr. Juraj Horváth,  
vedúci družstva: Mgr. Ján Valent 
 
 

Basketbalové družstvo žiakov  MŠK 
BK Žiar nad Hronom   
Na Majstrovstvách Slovenska v basketbale starších mini žiakov v Žiari nad Hronom v 
dňoch 26. až 28. mája 2018 získali titul MAJSTRI SLOVENSKA 
Zoznam členov družstva: 
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, Olajec Patrik, Juhász Bruno, Ďurčov Ján. 
tréner:  
Mgr. Jozef Oravec,  
asistent: Ladislav Balogh,  
vedúci družstva: Mgr. Ján Valent 
 
Funkcionári: 

Jozef Štábel  
Basketbalový klub MŠK Žiar nad 
Hronom    
Do Žiaru nad Hronom sa prisťahoval v roku 
1968 po absolvovaní základnej vojenskej 
služby.  
Od roku 1969 začal pracovať 
v basketbalovom oddiely ako hospodár, 
neskôr pôsobil ako vedúci družstva 
a asistent trénera. 
Po absolvovaní trénerského kurzu III. 
Triedy začal trénovať družstvo žiakov. 
V roku 1975 družstvo mladších dorastencov 
získalo titul majstra Stredného Slovenska a postúpilo do Slovenskej ligy mladšieho dorastu, 
kde sa umiestnilo n a 3. mieste. Neskôr sa stal aj rozhodcov a pískal dorasteneckú ligu. 
V roku 1980 a 1981 pracoval ako predseda komisie mládeže pri Stredoslovenskom 
basketbalovom zväze. 
V sezóne 1989/1990 bol poverený vedením družstva mužov, ktoré postúpilo do Slovenskej 
národnej ligy, kde sa družstvo mužov umiestnilo na 8. mieste, v sezóne 1990/1991 na 5. 
mieste, v sezóne 1991/1992 na 2. mieste a postúpilo na kvalifikáciu o postup do Federálnej 
celoštátnej ligy.  
Tieto úspechy boli o to cennejšie, že to vybojovali odchovanci Žiaru. 
V sezóne 2006 trénoval družstvo mladšieho dorastu, ktoré postúpilo do dorasteneckej ligy 
a v sezóne 2006/2007 družstvo sa umiestnilo na 3. mieste. 
V basketbale pracoval 44 rokov a vychoval veľa kvalitných hráčov, ktorí hrávali celoštátnu 
ligu na čo je patrične HRDÝ. 



 

 

Primátor mesta udeľuje ĎAKOVNÝ LIST Jozefovi ŠTÁBELOVI za celoživotnú prácu, 
angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj basketbalu v Žiari nad Hronom 
 
Ciele a vízia klubu: 
Ciele a vízia klubu:  Hlavnou  ambíciou klubu je udržať úroveň basketbalu vo všetkých 
kategóriách na takej úrovni, aby sme sa zaradili medzi najlepších na Slovensku nielen 
v mládežníckych kategóriách ale o niekoľko rokov v mužskej kategórii 
 
 
Reklamní partneri klubu:  

 
 

 
 

  

 
 
 
 

KLUB JIU JITSU          

 
Prezident klubu:      
Jaroslav Bičár 
Tréneri klubu + kvalifikačná trieda: 
Jaroslav Bičár 
 
Členská základňa 2018 
Mládež: 25 
Dospelí: 7 
 
TOP podujatia organizované klubom v roku 2018   
klub neorganizoval 
 
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2018 
Súťaž Martin – 10.02.2018 
Účasť : Sedem našich zápasníkov. 
Umiestnenie :  
1x zlato Gabo Stajnik. 
1x striebro Hanka Műhl. 
1x bronz Markus Holic. 
 
Medzinárodná súťaž Martin–Sai storm -12.05.2018 
Účasť : Jedenásť našich zápasníkov. 
Umiestnenie :  2x striebro, 2x bronz 
Medzinárodná súťaž Martin  – Kids storm6 - 01.12.2018 
Účasť : trinásť našich zápasníkov. 
Umiestnenie : 1x zlato (Michal Valent) 
2 x striebro(Hanka Műhl, Andrej Toncik) 
2xbronz(Dano Kollar, Frederika Fridrichova) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KARATE KLUB      

 
 
 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom pokračoval aj v roku 2018 vo vytýčených cieľoch 
z predchádzajúcich rokov. 
 
Prezident klubu: 
Ľubomír Striežovský 
Trénerská rada: 
Hlavný tréner  
Mgr. Ľubomír Striežovský – držiteľ 5. danu, 
tréner 2 triedy, skúšobný komisár 1A triedy.  
Je členom výkonného výboru 
Stredoslovenského  a Slovenského zväzu 
karate. 
 
Tréneri: 
PeadDr. Miliš Viglašský – držiteľ 3. danu, tréner 3 trieda 
Radovan Černák – držiteľ 3.danu, tréner 2. 
triedy a rozhodca  najvyššej kvalifikačnej 
triedy na Slovensku. 
Vladimír Neudeker – držiteľ 1. danu, tréner 
3.triedy 
Ivan Tatár – držiteľ 3.danu, tréner 3.triedy   
Anton Urblík – držiteľ 1.danu, tréner 3.triedy 
Ivan Červenka – držiteľ 2.danu, tréner 
3.triedy 
Radovan Jelža – zástupca rodičov 
Laura Podhorcová – zástupca rodičov a 
technická pomoc pri udržiavaní stránky 
karate 
 
Členská základňa 2018 
Mládež – 70 
Dospelí – 8  / tréneri + prezident / 
 
TOP podujatia organizované klubom v roku 2018:  
Karate klub MŠK sa už roky zaraďuje medzi špičku slovenského mládežníckeho karate na 
Slovensku. Za svojej 44 ročnej histórie sme 
získali celkove 4006 medailových 
umiestnení na úrovni od majstrov 
a medailistov okresu, kraja, Slovenska 
a Európy, z toho na medzinárodných 
súťažiach 941 umiestnení / 268 zlatých, 
263 strieborných a 410 bronzových V roku 
2018 sme získali 323 medailových 
umiestnení / 95 zlatých, 79 strieborných 
a 149 bronzových /, z toho na 
medzinárodných súťažiach 54 umiestnení / 
9 zlatých, 13 strieborných a 32 bronzových 
/.Na majstrovstvách Slovenska 2018 sme získali 7 titulov majstrov Slovenska jednotlivcov – 
Hudec Adam, Kalamárová Alexandra, Sečkár Šimon, Rajčanová Natália, Jelžová Nina, 
Veisová Dominika a Vanka Zdeno, 2 tituly majstrov Slovenska družstvá – kadeti – Sečkár 
Šimon, Dolnický Adam a Kováč Simon – hosťovanie zo Šurian a družstvo starších žiačok – 
Gahírová Ivana, Černáková Bibiana, Kučerová Radka a Buchtová Štefánia – hosťovanie 
z Myjavy. 



 

 

Ďalej 9 medailových umiestnení jednotlivcov – Ďurian Šimon, Uhrík Maxim, Dolnický Adam, 
Veisová Natália, Kučerová Radka, Kršiaková Nikola, Vanková Patrícia, Bugárová Kornélia 
a Aris Nikolas Čela,3 medailové umiestnenia družstiev – kadetky – Gahírová Ivana, Ariana 
Nikoleta Čela a Vanková Patrícia, juniorky – Jelžová Nina, Veisová Dominika a Bugárová 
Kornélia, juniori – Vanka Zdeno, Aris 
Nikolas Čela a Szabó Kristián, hosťovanie                                                           
z Kachi Nitra. 

Majstrovstvá Európy v štýle Shito Ryu 
karate v talianskej Lanciane, kde sme 
získali 6 medailí 

Pretekári – Nina Jelžová - kumite, Natália 
Rajčanová - kumite , Patrícia Vanková – 
kumite, Šimon Sečkár – kata aj kumite, 
Ivana Gahírová – kumite a Olívia Černáková – agility, sa stali vo svojich kategóriách celkoví 
víťazi Slovenského pohára. 

Naši pretekári – Jelžová Nina, Veisová Dominika, Rajčanová Natália a Vanka Zdenko, sú 
členmi  reprezentácie Slovenska. Dievčatá 
sa zúčastnili majstrovstiev Európy v Soči, 
kde vo  
svojich kategóriách obsadili zhodne 5. 
miesta. Majstrovstvá  Slovenska – majstri 
Slovenska a medailisti za rok 2018 spolu s 
trénermi. Prácu našich trénerov nenechala 
bez povšimnutia ani ministerka školstva a 
športu Martina Lubyová a riaditeľ 
Národného športového centra Boris 
Čavajda, ktorí ocenili Mgr. Ľubomíra 
Striežovského za jeho trénerskú činnosť 
a Dominiku Veisovú za vzornú 
reprezentáciu Slovenska .               Natália Rajčanová v športovom zápase 
          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Spoločne s ministerkou  p. Lubyovou /v strede/pri preberaní ocenenia 
Ocenenie tréner NŠC si prevzal Mgr. Striežovský, ako tréner Dominiky Veisovej. 

 

Klub organizuje súťaž Memoriál Jozefa Juhaňáka, kde si spoločne s klubmi z celého 
Slovenska pripomíname prácu  nášho trénera, ktorý vychoval generáciu terajších trénerov. 
Po ukončení súťažnej sezóny, pravidelne organizujeme posedenie pri guláši spolu s rodičmi, 
rodinnými príslušníkmi a sponzormi, čo nám dáva príležitosť k spoločným hrám, rozhovorom, 
ako aj poďakovaniu za spoluprácu počas celého roka.  



 

 

Osvedčila sa nám aj akcia – Mikuláš – ktorú organizujeme za účasti cvičencov a rodičov, kde 
sa konajú súťaže medzi trénermi 
a cvičencami.  
Mikuláš v klube – súťaže pretekárov 
s trénermi. V letných mesiacoch sa 
organizujeme letné sústredenie, kde si 
naši členovia oddýchnu, ale aj zatrénujú 
v peknom prostredí okolia Terchovej.  
V budúcnosti radi privítame nových členov, 
z ktorých by sme chceli vychovať 
súťažiacich na úrovni terajších našich 
pretekárov. Latka je nasadená vysoko, ale 
podliezať ju v budúcnosti určite nechceme. 

ŠPORTOVEC MESTA 2018 
Šimon ĎURIAN  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v športovom zápase KUMITE mladší žiaci.  
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline sa umiestnil na 1. mieste 
Na medzinárodnej súťaži Orava Cup v Dolnom Kubíne sa umiestnil na 3. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali 19.5.2018 v Košiciach sa umiestnil na 3. 
mieste 
 
Maxim UHRÍK  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v Súborných cvičeniach KATA a v 
športovom zápase KUMITE mladší žiaci.  
Dosiahnuté výsledky : 
Súborné cvičenia KATA 
Na medzinárodnej súťaži Zvolen Cup sa 
umiestnil na 2. mieste 
Na medzinárodnej súťaži Grand Prix 
Žilina sa umiestnil na 3. mieste 
Na medzinárodnej súťaži Orava Cup 
v Dolnom Kubíne sa umiestnil na 3. 
mieste 
Športový zápas KUMITE 
V 1. kole Slovenského pohára v Trenčíne sa umiestnil na 2. mieste 
V 2. kole Slovenského pohára v Partizánskom sa umiestnil na 2. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska  v Košiciach dňa 19.5.2018 sa umiestnil na 2. mieste 
 
Adam  DOLNICKÝ 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v športovom zápase KUMITE starší žiaci.  
Dosiahnuté výsledky : 
na majstrovstvách Slovenska v Trnave sa umiestnil na 3. mieste a na otvorených 
majstrovstvách Slovenska v Shito ryu karate v Dunajskej Strede sa umiestnil na 3. mieste 
Na medzinárodnej súťaži Orava Cup v Dolnom Kubíne sa umiestnil na 3. mieste 
Na majstrovstvách Európy Shito ryu karate, ktoré sa konali v Taliansku sa umiestnil na 3. 
mieste 
 
Natália  VEISOVÁ 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v športovom zápase KUMITE mladšie žiačky.  
Dosiahnuté výsledky : 



 

 

Na medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline sa umiestnila na 2. mieste, v  3. kole 
Slovenského pohára v Starej Ľubovni sa umiestnila 3. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Košiciach dňa 19.5.2018 sa umiestnila na 2. 
mieste 
 
Radka KUČEROVÁ  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v športovom zápase KUMITE staršie žiačky.  
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina sa umiestnila na 1. mieste a na medzinárodnej 
súťaži Memoriál Rudolfa Farmadína v Nitre sa umiestnila na 2. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska v Košiciach dňa 19.5.2018 sa umiestnila na 3. mieste a na 
otvorených majstrovstvách Slovenska v Shito ryu karate v Dunajskej Strede sa umiestnila na 
2. mieste. 
 
Nikola KRŠIAKOVÁ  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Všetok voľný čas venuje karate, ako sama hovorí: "KARATE JE MOJ ŽIVOT!"  
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina sa umiestnila na 2. mieste, na medzinárodnej 
súťaž Bratislavský pohár v karate sa umiestnila na 2. mieste a na medzinárodnej súťaži 
Orava Cup v Dolnom Kubíne sa umiestnila na 2. mieste. 
Na majstrovstvách Slovenska v Košiciach dňa 19.5.2018 sa umiestnila na 3. mieste. 
 
Patrícia VANKOVÁ  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v  športovom zápase KUMITE kadetky. 
Dosiahnuté výsledky : 
V 1. kole Slovenského pohára 
v Košiciach sa umiestila na 1. mieste 
Na medzinárodnej súťaži Zvolen Cup, na 
medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
na medzinárodnej súťaži Budapešť open 
sa umiestnila na 3. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska v Trnave 
sa umiestnila na 3. mieste a na 
otvorených majstrovstvách Slovenska 
v Shito ryu karate v Dunajskej Strede sa 
umiestnila na 2. mieste. 
 
Kornélia BUGÁROVÁ  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v športovom zápase KUMITE juniorky.  
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Zvolen Cup v kategória nad 68 kg sa umiestnila na 2. mieste, 
3. miesto získala na medzinárodnej súťaži Zvolen Cup v kategórii open a na medzinárodnej 
súťaži Grand Prix Žilina. 
Na majstrovstvách Slovenska v Trnave sa umiestnila na 3. mieste a na otvorených 
majstrovstvách Slovenska v Shito ryu karate v Dunajskej Strede sa umiestnila na 3. mieste. 
 
Aris Nikolas ČELA 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v  športovom zápase KUMITE juniori.  
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina sa umiestnil na 1. mieste 



 

 

2. miesto získal na medzinárodnej súťaži Budapešť open a 3. miesto na medzinárodnej 
súťaži Hungarian Karate Cup. 
Na majstrovstvách Slovenska v Trnave sa umiestnil na 3. mieste 
Družstvo juniorov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska v športovom zápase KUMITE v Trnave dňa 1.12.2018 sa 
umiestnili na 2. mieste  
Zoznam členov družstva: 
Zdenko Vanko, Aris Nikolas Čela, Kristián Szabó 
 
Družstvo junioriek Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom  
Na majstrovstvách Slovenska v športovom zápase KUMITE v Trnave dňa 1.12.2018 
umiestnili na 3. mieste 
Zoznam členov družstva: 
Nina Jelžová, Kornélia Bugárová, Dominika 
Veisová  
 
Družstvo mladších kadetiek Karate klubu 
MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska v športovom 
zápase KUMITE v Trnave dňa 1.12.2018 sa 
umiestnili na 3. mieste 
Zoznam členov družstva: 
Ivana Gahírová, Ariana Nikoleta Čela, 
Patrícia Vanková  
 
Medailisti z majstrovstiev Slovenska 
Družstvo mladších kadetov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska v športovom zápase KUMITE v Trnave dňa 1.12.2018 získali 
titul MAJSTRI SLOVENSKA  
Zoznam členov družstva: 
Sečkár Šimon, Dolnický Adam, Kováč 
Šimon 
 
Družstvo starších žiačok Karate klubu 
MŠK Žiari nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska v športovom 
zápase KUMITE v Košiciach dňa 19.5.2018 
získali titul MAJSTERKY SLOVENSKA  
Zoznam členov družstva: 
Gahírová Ivana, Černáková Bibiana, 
Kučerová Radka, Buchtová Štefánia  
 
Adam HUDEC 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží   v súborných cvičeniach KATA mladší žiaci.  
Dosiahnuté výsledky : 
na medzinárodnej súťaži Bratislavský pohár a Orava Cup získal 3. miesto 
na majstrovstvách Slovenska v súborných cvičeniach KATA získal  1. miesto 
na majstrovstvách Slovenska v štýle Gaju Ryu v Košiciach získal 1. miesto 
 
Šimon  SEČKÁR 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v  športovom zápase KUMITE a v súborných cvičeniach  KATA v kategórii starší  žiaci 
a mladší kadeti.  
 
Dosiahnuté výsledky : 
Súborné cvičenia KATA 



 

 

Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave sa umiestnil na  2. mieste 
Na medzinárodnej súťaži Zvolen Cup sa umiestnil na 1. mieste, na medzinárodnej súťaži 
Zágreb Karate Cup sa umiestnil na 2. mieste a na medzinárodnej súťaži Budapešť open sa 
umiestnil na 2. mieste 
2. miesto získal na otvorených majstrovstvách Slovenska v Shito ryu karate v Dunajskej 
Strede 
a na majstrovstvách Európy Shito ryu 
karate v Taliansku sa umiestnil na 3. mieste 
 
Športový zápas KUMITE 
V 1. kole Slovenského  pohára v Košiciach 
sa umiestnil na 1. mieste, v 2. kole 
Slovenského  pohára v Šuranoch sa 
umiestnil na 1. mieste. 
Na medzinárodnej súťaži Budapešť open 
sa umiestnil na 3. mieste, na  
medzinárodnej súťaži memoriál Rudolfa 
Farmadína v Nitre sa umiestnil na 2. mieste 
a medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina sa umiestnil na 3. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov a družstiev v Trnave získal 1. miesto 
Na otvorených majstrovstvách Slovenska v Shito ryu karate v Dunajskej Strede získal 1. 
miesto 
a na majstrovstvách Európy Shito ryu karate v Taliansku sa umiestnil na 3. mieste. 
Je   člen reprezentácie Slovenska.  Je celkovým víťazom Slovenského pohára .   
 
Alexandra   KALAMÁROVÁ 
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v športovom zápase KUMITE staršie žiačky.  
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina a na medzinárodnej súťaži memoriál Michala 
Buzogáňa v Košiciach získala 3. miesto 
na otvorených majstrovstvách Slovenska v Shito ryu karate v Dunajskej Strede sa umiestnila 
na 3. mieste 
Na majstrovstvách Európy Shito ryu karate v Taliansku sa umiestnila na 2. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave získala 1. miesto a na na majstrovstvách 
Slovenska v štýle Gaju Ryu v Košiciach získala 1. miesto. 
 
Nina JELŽOVÁ  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v športovom zápase KUMITE juniorky 
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Budapešť open, 
na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina 
a na na medzinárodnej súťaži Veľká cena 
Slovenska v Bratislave získala 1. miesto. 
Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov 
v Trnave získala 1. miesto, na otvorených 
majstrovstvách Slovenska v Shito ryu 
karate v Dunajskej Strede sa umiestnila na 
2. mieste a na na majstrovstvách 
Európy Shito ryu karate v Taliansku získala  
2. miesto. 
Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov 
v Trnave kategória open a na 
majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Žiline v kategórii seniori získala 1. miesto 
Je účastníčkou majstrovstiev Európy v Soči, kde sa umiestnila na 5. mieste 



 

 

Je členka reprezentačného výberu Slovenska a celkovou víťazkou Slovenského 
pohára. 
 
Natália RAJČANOVÁ  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v  športovom zápase KUMITE juniorky 
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži memoriál Michala Buzogáňa v Košiciach získala 1. miesto 
Na medzinárodnej súťaži Budapešť open a na na medzinárodnej súťaži Grand Prix Croatia 
v Samobore získala3. miesto 
Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave sa umiestnila na 1. mieste a na  
otvorených majstrovstvách Slovenska v Shito ryu karate v Dunajskej Strede sa umiestnila na 
1. mieste. Je účastníčkou majstrovstiev 
Európy v Soči, kde sa umiestnila na 5. 
mieste 
Je členkou reprezentácie Slovenska a 
celkovou víťazkou Slovenského pohára.  
 
Dominika VEISOVÁ  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 

Súťaží v  športovom zápase KUMITE 
juniorky 
Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Budapešť open 
získala 1. miesto, na medzinárodnej súťaži Croatia open v Rijeke a na medzinárodnej súťaži 
Veľká cena Slovenska v Bratislave  získala 3. miesto. Na majstrovstvách Slovenska 
jednotlivcov v Trnave sa umiestnila na 1. mieste 
Je účastníčkou majstrovstiev Európy v Soči, kde sa umiestnila na 5. mieste 
Je reprezentantkou Slovenska 
 
Zdenko VANKA  
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom, súťaží v športovom zápase KUMITE juniori.  

Dosiahnuté výsledky : 
Na medzinárodnej súťaži Pohár SNP 
v Banskej Bystrici, na medzinárodnej súťaži 
Grand Prix Žilina, medzinárodnej súťaži 
Zvolen Cup a na medzinárodnej súťaži 
Orava Cup v Dolnom Kubíne sa umiestnil 
na 1. mieste 
Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov 
v Trnave sa umiestnila na 1. mieste 
Je členom reprezentácie Slovenska. 
 
Ocenenie tréner mesta 
Radovan Černák    
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom 
Je držiteľom majstrovského stupňa 3. dan. Karate sa venuje 28 rokov. Cvičiť začal vo 
Zvolene a po skončení školy prestúpil do Žiarskeho klubu za ktorý aj pretekal. Po 
presťahovaní sa do Hornej Trnávky založil pobočku žiarskeho klubu v Hornej Ždani a neskôr 
v Hliníku nad Hronom, kde trénuje spolu s Ivanom Tatárom do dnes. Okrem trénovania je aj 
rozhodca s najvyššou Slovenskou licenciou a rozhoduje aj na medzinárodných turnajoch.  
Ciele - absolvovať a získať svetovú rozhodcovskú licenciu, budovať lásku k športu nielen u 
detí ale aj ich rodičov.  
Motto: Rob veci poctivo a zo zápalom, výsledky ich budú nasledovať. 
 
 
 



 

 

Reklamní partneri klubu: 

 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
KLUB SLOVENSKÝCH  
TURISTOV           

 
 
 

Vznik turistiky v Žiari nad Hronom sa datuje v rokoch 1954 – 1955. Milovníci prírody 
sa začali stretávať a organizovať spoločné výlety. Na začiatku v okolí Žiaru nad Hronom, 
neskôr aj do vzdialenejších častí Slovenska. V súčasnosti je KST Žiar nad Hronom združený 
pod hlavičku Mestského športového klubu Žiar nad Hronom s.r.o Turistické akcie klubu 
zabezpečuje výkonná rada – výbor, ktorý v roku 2018 pracoval v zložení: Robert Maroši, 
ktorý je súčasne aj prezident KST Žiar nad Hronom, ďalej členmi výboru sú Peter Olejárnik, 
Mirko Škunda, Štefan Žipaj, Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita Tabernausová. 
Cvičitelia klubu sú Peter Olejárnik, Štefan Žipaj, Robert Maroši, Janka Halušková  – majú 
kvalifikačný preukaz pešej turistiky. 
Žiarski turisti ďakujú vedeniu Mesta Žiar nad Hronom a konateľovi MŠK Jánovi Žiakovi za 
podporu turistiky, ústretovosť a finančnú pomoc pri niektorých turistických podujatiach. Veľká 
vďaka patrí aktívnym cvičiteľom a všetkým, ktorí sa svojou prácou podieľajú na úspešnosti 
turistických podujatí. Spokojnosť turistov a záujem o podujatia je viditeľný najmä v počte 
turistov, ktorí sa na podujatia prihlásia.   
Prezident klubu: Robert Maroši, tel. 0903048992, mail.: robo.marosi@gmail.com 
Manažér klubu: Judita Tabernausová, tel. 0918 697 598, mail.: tabernausova.zh@gmail.com  
Členovia výboru: Robert Maroši, Peter Olejárnik, Mirko Škunda, Štefan Žipaj,                         
Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita Tabernausová 
 
Členská základňa: 
Členskú základňu v roku 2018 tvorilo 195 turistov, z toho deti 4, študenti 9, dospelí 94 
členov, ZŤP 10, dôchodcovia od 62 do 69 rokov 45, nad 70 rokov 33. 
Turistické podujatia: 
V turistickom kalendári na rok 2018 bolo 55 turistických podujatí, z toho 12 jednodňových a 1 
týždenný autobusový zájazd. Podľa účasti, ale aj spokojnosti účastníkov môžeme radiť 
medzi najvydarenejšie: týždenný zájazd do Zuberca, Donovaly, Veľká Javorina, Devín – 
Gabčíkovo, Jahňací štít, Kráľova Hoľa, Salatín. 
Ciele a plány na rok 2019: 
KST plánuje turistické podujatia napr.:Pustý hrad Zvolen, Uhrovec – Jankov vŕšok, Borišov, 
Krakova Hoľa, Demänovská jaskyňa, Dobročský prales, Bardejov -týždenný pobyt, Sedlo 
Sedielko, Východná Vysoká – Poľský hrebeň, Rozsutce, Smrekovica, Predná Hora,                                                    
Vianočné posedenie, Skalka - Štefánska lyžovačka  

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


 

 

KLUB ŠPORTOVÉHO  

RYBÁRSTVA LRU          

 
Prezident klubu: Ramiz Saliu 
 

Zloženie pretekárskeho družstva v disciplíne LRU  plávaná pre rok 2018 pozostávalo 
zo šiestych  pretekárov menovite: Ján Sámel, Ramis Saliu, Pavel Košáň, Jozef Václavek, 
Miloslav Finďo a Marek Gabona kde posledný dvaja menovaní posilnili naše rady na tento 
rok a ďalšie nasledujúce obdobia. Pretekárske družstvo sa tento rok zúčastnilo všetkých 
postupových aj pohárových pretekov organizovaných Radov Žilina kde v ťažkej konkurencii 
obstálo nasledovne: 
Dňa 12.05.2018 sa na VN Môťová konal 
Memoriál J.Chrenka jednodňový pretek 
dvojčlenných družstiev kde naša 
organizácia nasadila dva družstvá v zložení 
1.) Ján Sámel + Miloslav Finďo a 2.) Marek 
Gabona + Ramis Saliu. Prvé družstvo sa 
z pomedzi  konkurencie 30 družstiev 
umiestnilo celkovo na 2.mieste kde Miloslav 
Finďo s váhou 24.000,- kg celkovo vyhral 
sektor A. Druhé družstvo sa umiestnilo na 
5.mieste. 
Dňa 2.-3.06.2018 sa na rieke Nitra 
uskutočnilo jarné dvojkolo I.ligy LRU 
plávaná kde naše družstvo nastúpilo v plnom počte a po prvom dvojkole sa po 
nepochopiteľných chybách ocitlo na 7. pre nás tragickom mieste. Jesenné dvojkolo I.Ligy 
LRU plávaná sa uskutočnilo 22.-23.9.2018 na rieke Váh v Šali kde naše družstvo ponaučené 
s chýb s jarného kola vyhralo jesenné kolo a celkovo sa umiestnilo na 4. mieste. 
Dňa 1.-2.07.2018 sa na rieke Váh v Žiline 
uskutočnili medzinárodné Majstrovstvá SR 
kde sa naše družstvo v silnej konkurencii 
umiestnilo na 2.mieste po nešťastnom 
žrebovaní z prvého dňa. 
Dňa 25.-26.08.2018 sa na rieke Váh 
v Trenčíne uskutočnil dvojdňový pretek 
dvojčlenných družstiev LAUGARICIO CUP 
kde naša organizácia postavila jedno 
družstvo v zložení Ján Sámel + Miloslav 
Finďo, ktoré sa celkovo  umiestnilo na 
3.mieste. 
 
Dňa 28.-29.07.2018 sa na rieke Hornád  v Košiciach  uskutočnil dvojdňový pretek 
štvorčlenných družstiev CASOVIA CUP kde naša organizácia spolu s organizáciou Levice 
postavila zmiešané družstvo, ktoré sa celkovo  
umiestnilo na 1.mieste a v jednotlivcoch obsadilo 
prvé tri miesta. 
Dňa 29.09.2018 sa na rieke Hron v Želiezovciach 
uskutočnil jednodňový pretek dvojčlenných 
družstiev Želiezovský pohár kde naše družstvo 
v zložení Ján Sámel + Miloslav Finďo sa 
umiestnilo na 1.mieste a suverénnym rozdielom 
každý jeden pretekár vyhral svoj sektor. 
 
Dňa 6.-7.10.2018 sa na vodnej nádrži Môťová 
uskutočnil dvojdňový pretek dvojíc Pohár Jozefa 
Gartnera kde sa naše družstvo v zložení Ján Sámel + Miloslav Finďo umiestnilo 2. mieste. 



 

 

Dňa 21.10.2018 sa na VN Tajch Nová Baňa uskutočnil jednodňový pretek dvojčlenných 
družstiev Pohár J.Lisičana a I.Michalovského kde naše družstvo v zložení Marek Gabona + 
Miloslav Finďo sa umiestnilo na 3.mieste kde pretekár Miloslav Finďo vyhral svoj sektor. 
 
V dňoch 25.- 27.05.2018 a 12.-14.10.2018 sa na riekach Laborec v Humennom a rieke Hron 
v Želiezovciach konali nominačné preteky SR – výber reprezentácie pre rok 2019 kde naša 
organizácia postavila štyroch pretekárov: Ján Sámel, Miloslav Finďo, Ramis Saliu, Marek 
Gabona kde v ťažkej konkurencii sa prví traja menovaní budúci rok zúčastnia MS v Srbsku 
a ME v Írsku ako reprezentanti Slovenskej Republiky. 
V dňoch 03.- 04.10.2018 sa v meste OSTELLATO v Taliansku konali medzinárodné 
Majstrovstvá Talianska štvor členných družstiev kde naša organizácia nasadila družstvo 
v zložení: Ján Sámel, Miloslav Finďo, Ramis Saliu, Marek Gabona kde s celkovým súčtom 7. 
obsadilo 12. miesto s pomedzi 120 družstiev. Dvojici Ramis Saliu, Marek Gabona sa podarilo 
vyhrať svoj sektor. 
Touto cestou sa družstvo MsO Žiar nad Hronom chce organizácií poďakovať za finančnú 
podporu v roku 2018 . 
 
 
 
 
 

KULTURISTICKÝ KLUB         

 
Prezident klubu:  Miroslav Kramár 
Tajomník:  Július Drieňovský 
Tréner: Peter Antal 
 
Členská základňa 2018: 10 
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. pre rok 2018 nám poskytol menší 
finančný príspevok, ktorý bol použitý na vitmíny a proteiny pre cvičencov v prípravke, 
potrebné na doplnenie stravy. 
 Príprava pretekárov v kulturistike je dlhodobá záležitosť, trvá niekoľko rokov a je 
podmienená správnou životosprávou a tvrdým tréningom. 
Pretože v roku 2018 Kulturistický klub dostal minimálne finančné prostriedky, nebolo možné 
financovať plánovanú súťaž o najsilnejšieho žiaka stredných škôl ktorú sme plánovali 
usporiadať.  
Ciele a vízia klubu: 
Získať nových pretekárov do prípravky. 
V roku 2019 pri príležitosti 50 výročia založenia oddielu, plánujeme usporiadať súťaž  
Silový päťboj žiakov stredných škôl. Päťboj pozostáva z disciplín: 1. ZHYB NA HRAZDE   2. 
TLAK V ĽAHU NA LAVIČKE  činka o 60% telesnej hmotnosti pretekára.    3. BICEPSOVÝ 
ZHYB S EZ ČINKOU  činka sa naloží 40% hmotnosťou pretekára  4. KĽUKY NA 
BRADLÁCH  5. DREP S ČINKOU NA PLECIACH  činka vážiaca 80% telesnej hmotnosti 
pretekára. 
To podľa finančných možností klubu. 

      

 
 



 

 

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:  
Peter Abrahám 
 
Členská základňa 2018 
Počet členov - 27 
Dospelí: 20, Čestný člen: 1 
 

TOP organizované podujatia klubom v roku 2018: 
Hronský vodácky maratón, XX. ročník, 8.6.-
10.6.2018: 

 

24 účastníkov: 8 
posádok 

  Umiestnenia našich 
posádok: 

        

 
 
 
 
Činnosť klubu: 
           Klub je členom Zväzu vodáctva a raftingu SR. Svojich členov učí správne čítať vodu a na 
základe toho efektívne ovládať vodné plavidlo na vymedzenej trase rieky bezpečne bez ohrozenia 
zdravia ľudí a narušenia prírody. S viacdennými vodáckymi akciami je spojený aj  zážitkovo 
bohatý pobyt v prírode pri vode s turistickými výletmi do okolia. 
Klub organizuje splavy na slovenských aj zahraničných riekach, zúčastňuje sa vodáckych súťaží 
doma aj v zahraničí, hlavne v Českej republike. Jeho členovia sú inštruktori raftingu na divokej 
vode s akreditovaným osvedčením a skúsení kanoisti, ktorí si dlhodobo prinášajú z 
celoslovenských  a medzinárodných vodáckych pretekov tie najvyššie ocenenia. 

Klub v minulom roku zorganizoval už okrähly 20. ročník Hronského vodáckeho maratónu ako 
súťaže v splavovaní rieky Hron s hlavnou disciplínou - splavenie vymedzeného dlhšieho úseku 
Hrona v čo najkratšom čase. Súčasťou vodáckych súťaží viacbojov je aj osvojenie a upevnenie si 
ďalších vodáckych zručností ako je ovládanie lode pri slalome na vode, šprint na vode, hod 
záchranným prostriedkom na cieľ, plávanie. 
Na tzv. divokej vode  s vyššou obtiažnosťou splavovania sa využívajú nafukovacie člny - rafty, 
ktoré sú svojou konštrukciou prispôsobené  vyšším vlnám. U nás máme takúto rieku Belú a umelo 
vytvorené divoké rieky  v Čunove a Liptovskom Mikuláši. V minulosti boli preferovaným plavidlom 
pramice, ktoré sa používali na hromadnú vodnú turistiku, tzv. splavovanie úsekov riek ľahkej a 
strednej obtiažnosti. V súčasnosti na väčšine splavných riek Slovenska, vrátane Hrona, sú 
postavené vodné elektrárne, ktoré znemožňujú vodákom splavovať dlhšie úseky riek. NA 
splavovanie používame nafukovacie alebo pevné 2-miestne, 4-miestne alebo 6.miestne lode, 
ktorými je možné bezpečne splaviť prakticky splaviteľnú rieku na Slovensku aj v zahraničí. 
Členovia klubu sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží jednotlivcov na sit-on-topoch na prakticky 
stojatej "tichej" vode na riekach susednej Moravy, kde obsadzujú každý rok prvé miesta. 
Na tzv. tichej vode sa rozbiehajú súťaže v sit-on topoch (SOT), aj v stand-up topoch "SUP", na 
divokej vode vodné ródeo na kajakoch. 



 

 

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

   Muži R2 - 1.,2. 
miesto 

(1. posádka Abrahámovci: P. Abrahám,P. Thonhauser (čas 
1h:34min:42sec; 2. posádka Zvolen: Rovňan, Jánoš (ZV)) 

  Dorast R2 - 1. 
miesto 

(1.posádka Klimentovci: J.Kliment, M.Kliment, čas: 
1h:29min:24sec) 

  Mix C2 - 1. 
miesto 

posádka 
Lukáčovci 

       mix R6 - 1. 
miesto 

(1.posádka Brňáci + Žarnovica: P.Hrubjaková, M.Roško, 
J.Ditteová, Š.Kliman) 

  mix R6 - 2. 
miesto 

(2.posádka Spolužiaci:L.Klimentová, L. Kasarová, 
V.Schwarz, S.Jančo+2) 

  Víťazi v splavení najdlhšieho úseku 
Hrona : 

Thonhauser, Rovňan, Klimentová,  
M.Kliment (33,10 km) 

 Špeciálna cena súťaže: M.Kliment (splavenie najdlhšieho úseku Hrona a 
najrýchlejšia posádka) 

  Organizátor: KVR MŠK Žiar nad Hronom, Zväz vodáctva a 
raftingu SR 

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

   
           Ďalšie podujatia organizované 
klubom: 

       máj 2018 - Otvorenie sezóny splavom na rieke Hron   
z Nemeckej 

     júl 2018 - Letné sústredenie na 
rieke Váh 

       
           Vodácky viacboj - medzinárodné preteky: 

      
           Medzinárodné majstrovstvá sit-on-top 2018 Cvrčovice 
(ČR)26.5.2018: 

6 účastníkov:  
3 súťažiaci SOT 

  Umiestnenia našich členov v medzinárodnej súťaži - 
jednotlivcov SOT: 

    Muži SOT - 
1.miesto 

 
(P.Abrahám) 

      Ženy SOT - 
2.miesto 

 
(M.Abrahámová) 

      Veteráni SOT - 2. miesto (P.Thonhauser) 
      Organizátor: Ichtiandr Cvrčovice, Svaz vodákú Moravy a Slezska, obec 

Cvrčovice 
   

           Cvrčovický džbánek P2, XIX. ročník, 
04.08.2018: 

 

10 účastníkov:  
9 posádok  

  
Muži veteráni -  1. miesto 

(J.Haburaj, J. 
Lukáč) 

      
Muži - 1.,2.,4. miesto 

(J.Haburaj, V. Lukáčová 2x, J.Lukáč, 
P.Abrahám) 

   
Ženy - 1., 2.,3. miesto 

(M. Abrahámová 2x,V.Lukáčová, L. Klimentová,  
P.Hrubjaková, P.Urblíková) 

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

   Vízia klubu: 
       Vodácky klub ako základňa priaznivcov vodných športov  a pobytu v prírode v okolí Žiaru nad 

Hronom, organizujúca záujmové aktivity na vode a pri vode, záchranárske a bezpečnostné 
výcviky a materiálne vybavenie pre priaznivcov vodáctva a raftingu. 



 

 

         
         Hlavný cieľ klubu: 

       
         Cieľom vodáckeho klubu je vybudovanie ohľaduplného a bezpečného správania sa ľudí na 
vode, zlepšenie ich vodáckych zručností a s tým spojeného fyzického a duševného zdravia a 
vytvorenie príležitostí pre objavovanie krás prírody spojené so zdravým pobytom v prírode a 
pohybom na vode. 
K tomu potrebujeme : hľadať zdroje financií na obnovu a nákup plavidiel a tréningy a hľadať 
nové vhodné vodné podmienky kvôli kolísajúcemu stavu vody v rieke Hron 
 

 
 
 
PLAVECKÝ KLUB              

      
Prezident klubu:  
PaedDr. Martina Bartková  
Výkonná rada klubu 
Výkonná rada :            
PaedDr.Bartková Martina, Mgr. Mesárošová 
Miroslava, Ing. Malik Marián, Prachár 
Radoslav,  Šurek Róbert    
 
Tréneri klubu 
Mgr. Miroslava Mesárošová (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 2018 
Mládež: 39 
Dospelí: 5 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2018 

5. kôl Banskobystrického pohára, Jarná cena Žiliny, Jarné majstrovstvá SSO Žilina, 
kategórii A,J,S, Jarná majstrovstvá 
SSO, Banská Štiavnica kategória C,D  
Pohár Priateľstva Rimavská Sobota, Veľká 
cena Liptova, Veľkonočné preteky Žiar nad 
Hronom, Vianočné preteky Žiar nad 
Hronom, Štiavnický kahanec 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2018 
Medailisti majstrovstiev kraja 
 
Hana KMEŤOVÁ 
Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom 

 
Na majstrovstvách SR v kategórii mladšie žiačky sa v disciplíne 100 m prsia umiestnila na 6. 
mieste. Na letných majstrovstvách SR v disciplíne 100 m prsia sa umiestnila na 8. mieste. 



 

 

V súťaži Banskobystrický plavecký pohár, ktorý má 5 kôl sa v celkovom hodnotení umiestnila 
za rok 2018 na 3. mieste. 
 
Jakub KUKUČKA 
Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom 

Na súťaži Banskobystrický plavecký pohár za 2018 sa v kategórii žiaci C umiestnil na 1. 
mieste. 
Ako prvý plavec žiarskeho plaveckého klubu vyhral Štiavnický kahanec s časom 1:16.38 na 
100m voľný spôsob, ďalej sa umiestnil na 1. mieste v disciplínach 50 m voľný spôsob, 50m 
prsia a 100 m prsia. 
Zaplával nové rekordy Banskobystrického plaveckého pohára v disciplínach 100 m prsia, 
400 m voľný spôsob, 400 m polohové preteky, 200 m prsia – 
najlepší čas v rámci Banskobystrického pohára za rok 
2018 (3:16.59) 
 
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 
Mgr. Miroslava Mesárošová  
Plavecký klub MŠK Žiar nad Hronom 
 
Vyštudovala Vysokú školu – Univerzitu Palackého v Olomouci 
– odbor telesná výchova a ruský jazyk. 
Venovala sa športovej gymnastike a je majsterkou 
Československa. Je rodená Moraváčka a dvojnásobná stará 
mama.  
Po skončení vysokej školy sa vydala do Žiaru nad Hronom a nastúpila učiť na Gymnázium, 
kde pracovala viac ako 40 rokov a priznáva, že mala povesť prísnej profesorky. Po príchode 
do Žiaru nad Hronom už nepokračovala v športovej gymnastike, ale ihneď sa zapojila do 
športového diania v meste a to do volejbalu a tenisu. Pracovala aj pre mestské kultúrne 
stredisko, kde si založila vlastnú tanečno – akrobatickú skupinu AMI a v meste pôsobila aj 
ako trénerka fitness. 
Po otvorení krytej plavárne začala pôsobiť v plaveckom klube ako trénerka plávania od jeho 
začiatku t.j. od r. 2001. Dlhé hodiny svojho voľného času venovala výučbe plávania detí - od 
tých najmenších až po dorast. Za toto obdobie svojou systematickou prácou vychovala 
niekoľko vynikajúcich plavcov, ktorí vzorne reprezentovali naše mesto na rôznych 
plaveckých súťažiach na Slovensku, ale i v zahraničí – možno spomenúť – plavci: 
Doletina, Piatriková, Kabinová, Karkuš, Považan, Barančoková, Orság, Andreánsky, Veselá 
a ďalší. 
Klub má v súčasnosti 51 členov vo veku od 7 rokov. S deťmi trénujú 8 hodín týždenne. Aj 
keď sa klub neradí medzi väčšie v porovnaní s inými klubmi dosahujú veľmi pekné výsledky.  
Primátor mesta udeľuje ĎAKOVNÝ LIST Mgr. Miroslave Mesárošovej za dlhoročnú 
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, kde si môžu svoje návyky a zručnosti následne 
otestovať aj v praxi to znamená na rôznych plaveckých podujatiach. Ďalej cieľom nášho 
plaveckého oddielu DELZH je zorganizovať jarné sústredenie spojené s lyžovaním vo Svite. 
Na letnom plaveckom sústredení, ktoré sa bude organizovať už po šiestykrát v Štúrove by 
sme chceli pre deti zobrať na jeden tréning do Budapešti. Na toto sústredenie by sme si 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=resultDetail&id=105513590
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=611154&gender=1&styleId=2
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=611154&gender=1&styleId=1
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=611154&gender=1&styleId=12
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=611154&gender=1&styleId=12
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=611154&gender=1&styleId=13


 

 

chceli prizvať aj plavecký klub Handlová. V roku 2018 sa nám podarilo začať s organizáciou 
základného plaveckého výcviku. Následne na to po základnom plaveckom výcviku sme 
otvorili aj zdokonaľovací kurz. O tieto kurzy je záujem zo strany verejnosti.  
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. 
V súčasnoti RTVŠ vytvára a ponúka cvičebné programy, organizuje podujatia so zameraním 
na upevnenie zdravia a zlepšenie telesnej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti 
obyvateľstva.  
RTVŠ má dva oddiely – oddiel aerobicu a 
oddiel jogy.  
 
Aerobik je kondičné cvičenie pri hudbe 
zamerané na zvýšenie vytrvalosti a 
výkonnosti. Je to aeróbno-posilňovacie 
cvičenie. V rámci hodiny sa cviči Interval 
aerobic training, ktorý kombinuje striedanie 
aerobného cvičenia so silovým a tiež Body 
forming - aerobic s posilňovacími prvkami 
zameraný na tvarovanie postavy pri použití fitness pomôcok ako stepperov, činiek, 
overballov a gumových pásov.   
Joga je jeden z najstarších systémov na svete zjednocujúci telo, dušu a myseľ. Je 
kombináciou práce s mysľou, energiou a telom. Joga prináša okrem skutočných fyzických 
kvalít aj vnútornú silu, jasnosť a pokoj. Cvičenia a aktivity jogy sú určené pre širokú verejnosť 
bez ohľadu na vek a sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu a udržanie zdravia 
pod vplyvom civilizačných faktorov. 
 
Cvičenie aerobicu sa konali pravidelne 2x 
do týždňa v telocvični Gymnázia v Žiari nad 
Hronom a v ZH –FIT športovo-relaxačno-
poradenskom centre zdravia v Žiari nad 
Hronom.   
Cvičenia jogy  sa konali pravidelne 3x do 
týždňa v priestoroch Pohronského 
osvetového strediska v Žiari nad Hronom. 
 
Prezident klubu: Daniela Hlivová  
Výkonná rada klubu  
Daniela Hlivová, Janka Fekiačová, Peter 
Vinarčík,  
 



 

 

Cvičitelia klubu  
Janka Fekiačová /I. kvalif. trieda/, Anna Líšková /I. kvalif. trieda/, Peter Vinarčík /II. kvalif. 
trieda/, Vincent Čierny /III. kvalif. trieda/.  
 
Členská základňa 2018 
Mládež a dospelí: 34 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2018 
17.06.2018 sa uskutočnil 4. ročník osláv Medzinárodného dňa jogy. 
Podujatie sa konalo od 10:00 do 13:00 v priestoroch Pohronského osvetového strediska 
v Žiari nad Hronom vonku na trávnatom povrchu. Verejného cvičenia sa zúčastnilo 20 
záujemcov. 
Aktivity 4. 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 2018 
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 
„D“ 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 2018: 
Pri súťažiach jednotlivcov – účasť športovcov – mládež z nášho klubu: 
MSR – mladšie žiactvo – Linda Majerčíková – 3. Miesto v štvorhre 
Majstrovstvá BB kraja najmladšie žiactvo – 6 účastníkov 
Majstrovstvá BB kraja mladšie žiactvo – 7 účastníkov 
Majstrovstvá BB kraja staršie žiactvo – 7 účastníkov 
Majstrovstvá BB kraja dorast – 6 účastníkov 
Slovenský pohár mládeže – 6 účastníkov v rôznych vekových kategóriách 

 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2018: 

 SPM mladší žiaci  

 MK dospelých 
 
TOP - NAJ umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2018: 
5.-8.Miesto na medzinárodnom turnaji Prague Grand Prix – Linda Majerčíková 
5.-8. Miesto na medzinárodnom turnaji Hungarian open 2018 - Linda Majerčíková  
3. Miesto na M-SR mladšie žiačky 
v štvorhre – Linda Majerčíková 
Majster BB kraja v kategórii mladší žiaci – 
Patrik Hrabaj 
Majster BB kraja v štvorhre najmladších 
žiakov – Peter Perháč 
Majster BB kraja v dvojhre a štvorhre 
dorastu – Šimon Kostka 

 
Ciele – vízia klubu 2019 
Získať medailu z MSR mládeže 
Zapojiť mládež do dlhodobej súťaže 
dospelých 
Zvýšiť počet mládežníkov na KBT BB 
a spoločných KBT ZA+BB 
Presadiť sa na medzinárodných mládežníckych turnajoch 
Zvýšiť kvalifikáciu trénerov 
Zorganizovať letné sústredenie mládeže v rámci BB kraja 
Zapojiť krúžok pri ZŠ do súťaže – liga ZŠ v okrese Žiar nad Hronom 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2018 
 
Medailisti majstrovstiev kraja 
Patrik HRABAJ 
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 

Na Majstrovstvách Banskobystrického kraja staršieho žiactva, ktoré sa konali dňa 4.3.2018 v 
Hliníku nad Hronom sa umiestnil vo dvojhre na 3. mieste. 
Na 3. mieste sa umiestnil aj vo dvojhre a na 1. mieste vo štvorhre na Majstrovstvách 
Banskobystrického kraja dorastu, ktoré sa konali dňa 18.3.2018 v Lučenci 
 
Peter PERHÁČ 
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 

Na Majstrovstvách Banskobystrického kraja v kategórii najmladšieho žiactva, ktoré sa konali 
dňa 4.3.2018 v Hliníku nad Hronom sa umiestnil na 3. mieste vo dvojhre a na 1. mieste vo 
štvorhre. 
Na Majstrovstvách Banskobystrického kraja mladšieho žiactva, ktoré sa konali dňa 
18.3.2018 v Lučenci sa umiestnil na 2. mieste vo štvorhre. 



 

 

 
Medailisti z majstrovstiev Slovenska 
 
Linda MAJERČÍKOVÁ 
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad 

Hronom 

Súťaží v kategórii – mladšia žiačka 
Dosiahnuté výsledky : 
V súťaži družstiev na 
medzinárodnom turnaji PRAGUE 
GRAND PRIX 2018, (Praha, 26.-
28.05. 2018 ) skončila na 5.-8. 
mieste. 
V súťaži družstiev na 
medzinárodnom turnaji 
HUNGARIAN MINI CADET 2018, (Budapešť, 4.-6.januára 2018 ) sa umiestnila na 5—8.. 
mieste 
Vo štvorhre na M-SR mladšieho žiactva, ktoré sa konali v Bratislave dňa 2.júna 2018 sa 
umiestnila na 3. mieste. 
Je členka širšieho výberu reprezentačného družstva kadetiek Slovenska pre rok 2019 
 
 

 

Reklamní partneri klubu: 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVO STRELECKÝ  
KLUB                               

 
Prezident klubu: Marián Grúber 
Výkonná rada: 
Lukáš Nárožný, Pavol Okuliar a Ondrej Lipták. 
Členská základňa 2018 
Mládež: 49  
Dospelí: 76 
 
TOP organizované podujatia klubom v roku 2018: 
Činnosť klubu bola zameraná na realizáciu kalendára športových podujatí na rok 2018. Bolo 
v ňom zahrnutých cca 30 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, Cena primátora mesta Žiar nad Hronom.  
Medzi vydarené podujatie, ktoré klub organizoval v apríli na strelnici SPOLSTRELU patrí aj 
Cena mesta Žiar nad Hronom 
TOP - NAJ umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2018: 
Boli to najmä Majstrovstvá SR, Extraliga, Liga talentovanej mládeže, I. Slovenská strelecká 
liga, Majstrovstvá BB kraja a Krajská strelecká liga BB kraja. 
V klube boli žiaci vedení k športovej streľbe v dvoch strediskách, a to v Žiari nad Hronom na 
1. ZŠ, ktoré viedli tréneri A. Rozina, M. Grúber a F. Šulek.  



 

 

V CVČ Kremnica viedol stredisko M. Miškóci. Jeho zverenci sa pod jeho vedením pravidelne 
zúčastňovali oblastných a krajských súťaží, kde sa umiestňovali v prvej 15 medzi 50 až 80 
štartujúcimi.  
Žiarsky mladí strelci sa pod vedením M. Grúbera zúčastnili 1.Slv, LTM a SNLM. Je 
potešiteľné, že Tomáš Fáber sa v disciplíne VzPi 40 výstrelov umiestnil na 2. mieste 
v Slovenskej národnej lige mládeže. Ráta sa aj to, že naši mladí strelci mali odvahu nastúpiť 
a súperiť v Extralige, LTM, 1. Slv a SNLM. Na týchto dôležitých pretekoch získavali 
skúsenosti na návyky, ktoré dúfajme v budúcnosti zúročia. Pri organizovaní súťaží pre 
dospelých členov sme vychádzali z ich požiadaviek a námetov. Zorganizovali sme MO Žiar 
nad Hronom v streľbe ľubovoľnou veľkokalibrovou puškou.  
Žiarsky strelci bodovali aj na Majstrovstvách Banskobystrického kraja v streľbe zo 
vzduchových zbraní. R. Láska získal 1.miesto v disciplíne VzPu 40 výstrelov, F.Šulek získal 
1.miesto v disciplíne VzPi 60 výstrelov v kategórii juniori, M. Grúberová získala 1.miesto 
v disciplíne VzPi 60 výstrelov, M. Grúber získal 1.miesto v disciplíne VzPi 40 výstrelov. 
Všetkým bol udelený titul Majster BB kraja. R. Burian si vystrieľal 2.miesto v disciplíne VzPi 
40. Na otvorených Majstrovstvách Nitrianskeho kraja získali majstrovské tituly R. Láska 
v disciplíne VzPu 40 výstrelov a F. Šulek v disciplíne VzPi 60 výstrelov v kategórii juniori. Na 
Majstrovstvách Žilinského kraja získali majstrovské tituly R. Burian v disciplíne VzPi 40 
výstrelov, R. Láska v disciplíne VzPu 40 výstrelov, F. Šulek v disciplíne VzPi 60 výstrelov 
v kategórii juniori. V disciplíne VzPi 40 výstrelov patrili našim strelcom ďalšie umiestnenia : 
M. Grúber obsadil 2.miesto a K. Ihring 3.miesto. Na druhý deň súperenie pokračovalo 
v Martine 1. Slovenskou streleckou ligou. Náš klub reprezentoval iba  R. Láska, ktorý  získal 
1.miesto v disciplíne VzPu 40 a K. Ihring získal tiež 1.miesto v disciplíne VzPi 40 výstrelov.  
Na 1. Slv vo Vištuku nás úspešne reprezentovali: M. Grúber, ktorý získal 1.miesto 
v disciplíne VzPi 40 výstrelov, F. Šulek sa umiestnil v disciplíne VzPi 60 výstrelov v kategórii 
muži na 2.mieste a K. Balážová tiež na 2.mieste v kategórii ženy v rovnakej disciplíne (VzPi 
60 výstrelov). Na Extralige v streľbe zo vzduchových zbraní v Martine v prvom kole bodovali : 
R. Burian 1.miesto, M. Grúber 2.miesto a K. Ihring 3.miesto - všetci v disciplíne VzPi 40 
výstrelov. V Rovnakom meste na druhom kole Extraligy znova zvíťazil R. Burian. Na treťom 
kole Extraligy, ktoré bolo zorganizované v Košiciach náš klub reprezentovali naši najlepší 
strelci : R. Burian získal 1.miesto, M. Grúber získal 2.miesto a K. Ihring si vybojoval 3.miesto. 
Všetci v disciplíne VzPi 40 výstrelov. F. Šulek sa v disciplíne VzPu 60 v kategórii mužov 
umiestnil na 4.mieste. Aj na štvrtom kole Extraligy v Košiciach boli naši strelci úspešní. M. 
Grúber si vystrieľal 1.miesto, K. Ihring sa umiestnil na 3.mieste a M. Grúberová v disciplíne 
VzPi 60 výstrelov získala 4.miesto. Je potešiteľné, že naši členovia dokázali vytvoriť na 
Extralige v Martine a Košiciach nové Slovenské rekordy v športovej streľbe. SSZ vydal 
Osvedčenie M. Grúberovi, ktorý v disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii seniori „B“ 60-69 
rokov vytvoril Slovenský rekord. Stanislavovi Silnému SSZ vydal Osvedčenie 3 krát 
o vytvorení Slovenského rekordu a 1 krát o vyrovnaní Slovenského rekordu v disciplíne VzPi 
40 v kategórii „C“  70 a viac rokov. 
Na Majstrovstvách SR v streľbe zo vzduchových zbraní bodoval R. Burian, ktorý sa umiestnil 
na 2.mieste v disciplíne VzPi 40. Najviac si ceníme víťazstvo v súťaži trojčlenných družstiev, 
ktoré v zložení R. Burian, M. Grúber a K. Ihring získalo titul Majstri SR. Na Medzinárodných 
majstrovstvách SR v streľbe z guľových a vzduchových zbraní bodovali :  R. Burian, ktorý 
zvíťazil v disciplíne VzPi 15 výstrelov a v disciplíne LPi 40 výstrelov získal 2.miesto. M. 
Grúber sa umiestnil na 3.mieste v disciplíne VzPi 15 výstrelov a tiež na 3.mieste v disciplíne 
LPi 40 výstrelov.  
Okrem účasti našich strelcov na vyššie uvedených podujatiach bol náš ŠSK z poverenia SSZ 
organizátorom významných celoslovenských súťaží v streľbe zo vzduchových zbraní. Boli to 
najmä kvalifikačné preteky na Majstrovstvá SR, a to 1. Slovenská strelecká liga a Liga 
talentovanej mládeže. Sú to celodenné dvojdňové súťaže, kde štartuje denne 150 
súťažiacich. Medzi top podujatia patrí práve LTM + 1.Slv + Cena primátora mesta Žiar nad 
Hronom, ktoré organizujeme v ŠH Žiar nad Hronom. 
Toto podujatie sa radí medzi najlepšie v rámci SR. Je maximálne náročné na organizačnú 
prácu a technické zabezpečenie. Preto sa javia slabšie výsledky našich strelcov v porovnaní 
s počtom štartov opodstatnené. A napriek tomu naši najlepší strelci bodujú každoročne i keď 
„len“  posledné  2.miesto R. Burian a 3.miesto K. Ihring. 
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KOLEKTÍV – MAJSTRI SLOVENSKA 
Družstvo Športovo streleckého klubu MŠK Žiar nad Hronom 
Na majstrovstvách Slovenska v Martine v dňoch 16.-18.marca 2018  v súťaži trojčlenných 
družstiev v disciplíne vzduchová pištoľ 40 získali titul MAJSTRI SLOVENSKA. 
Zoznam členov družstva: 
Ing. Rostislav BURIAN, Marián GRÚBER, JUDr. Karol IHRING   
 
Majstri Slovenska  
Ing. Róbert LÁSKA 
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom    

Na majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré organizovala Slovenská Poľovnícka Komora 
dňa 9.9.2018 v Sielnici  v guľových streleckých disciplínach  : G – 200 zvíťazil Róbert Láska, 
keď nastrieľal 199 bodov z 200 možných 
a zároveň získal titul Majster SR.  
V disciplíne M – 800,  nastrieľal 797 bodov 
z 800 možných, čo ho zaradilo na 3. miesto 
so stratou len dva body pred víťazom. 
Menovaný bol po porovnaní umiestnenia v 
oboch disciplínach  vyhodnotený ako 
najúspešnejší účastník M SR. Je niekoľko 
násobným Majstrom SR v „guľových“ 
puškových disciplínach a v streľbe zo 
vzduchových zbraní. 
 
Ing. Rostislav BURIAN 
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad 

Hronom    

Na majstrovstvách Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa konali v Martine 16. 
až 18.marca 2018 v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov v kategórii strelcov nad 45 rokov 
sa umiestnil na II. mieste. Na Medzinárodných Majstrovstvách SR v streľbe z guľových a 
vzduchových zbraní, ktoré sa konali 14.až 16.septembra 2018 získal v kategórii strelcov nad 
45 rokov v disciplíne ľubovoľná pištoľ 40 výstrelov II. miesto. Najlepšie sa mu darilo 
disciplíne vzduchová pištoľ 15 výstrelov, v ktorej zvíťazil a bol mu udelený titul Majster SR. 
V rebríčku „TOP 10“ najlepších strelcov roka 2018 bol vyhodnotený za najúspešnejšieho 
strelca MŠK-ŠSK Žiar nad Hronom. Je niekoľkonásobným Majstrom Slovenska 
a držiteľom I. výkonnostnej triedy. 
 
Ciele a vízia klubu: 
Na základe dosiahnutých výsledkov budeme plánovať činnosť aj v roku 2019. 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

TENISOVÝ KLUB: 
      
Prezident klubu: Martin Šály 
Členská základňa 2018 - 52 
Mládež: 33 
Dospelí: 19 
 
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 2018: 
Tenisový klub MŠK využíva na svoju 
činnosť antukové tenisové kurty na 
plážovom kúpalisku. 
Tenisový klub v sezóne 2018/2019 postavil 
do súťaží riadených Stredoslovenským 
tenisovým zväzom 5 družstiev, deti do 8 
rokov, deti do 10 rokov, mladší žiaci, starší žiaci a muži. Trénermi a kapitánmi družstiev sú 
Peter Perháč a Zuzana Perháčová. Prezidentom klubu Martin Šály. 
Deti do 8 rokov hrali v zostave:  Rebrošová Veronika,  Futáková Hana, Klenková Leona, 
Bystričan Martin a Adam Prachár. 
Deti do 10 rokov hrali v zostave:  Kukučková Alžbeta, Rebrošová Veronika,  Futáková Hana, 
Klenková Leona, Bystričan Martin a Adam Prachár. 
Mladší žiaci hrali v zostave:  Peter Perháč, Martin Vanka, Marek Repiský, Hugo Demko, 
Ľudovít Kostoláni, Tobias Pružina, Jakub Petrán 
 
Starší žiaci hrali v zostave:  Jakub Petrán, 
Tobias Pružina, Peter Perháč, Martin 
Vanka, Marek Repiský, Hugo Demko, 
Ľudovít Kostoláni, 
Dorastenky hrali v zostave: Terézia 
Perháčová, Lea Žabková, Emma Kollárová, 
Ema Kubáňová 
 
Muži hrali v zostave:  Koňarik Nikolas, 
Čierny Jaroslav, Roško Róbert, Kúštik 
Samuel, Kravár Lukáš, Henč  Pavel, Ivan Roman, Lovčičan Lukáš, Perháč Peter, Petrán 
Michal 
V individuálnych súťažiach klub reprezentovala Terézia Perháčová, víťazka celoslovenského 
turnaja starších žiačok triedy C v Ružomberku, finalistka štvorhry starších žiačok turnaja v 
Ružomberku a štvorhry dorasteniek turnaja v Piešťanoch, semifinalistka dvojhry 
celoslovenského turnaja žien v Slovenskej Ľupči. 
Na úvod sezóny sme spoločnými silami a za finančnej pomoci Technických služieb spol. s 
r.o., postavili nový prístrešok a náraďovňu. 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2018 
 
Terézia PERHÁČOVÁ   
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 

Je semifinalistkou dvojhry celoslovenského turnaja žien, ktoré sa konali 10.3.2018 v 
Slovenskej Ľupči 



 

 

Stala sa víťazkou celoslovenského turnaja starších žiačok triedy C  a finalistkou štvorhry 
starších žiačok turnaja ktoré sa konali 27.6.2018 v Ružomberku a finalistkou štvorhry 
dorasteniek turnaja, ktoré sa konali 7.8.2018 v Piešťanoch. 
 
 

 

 
 

 



 

 

VOLEJBALOVÝ KLUB                       

  
Prezident klubu:   
MVDr. Igor Korbela 
Správna rada klubu: 
Ján Žiak – predseda SpR 
MUDr. Ladislav Kukolík – člen SpR 
Peter Čamaj – člen SpR 
Výkonná rada klubu: 
Členovia výkonnej rady: Vladimír Baran, Ing. Peter Uhrovič 
Trénerská rada: Alena Bieliková, Pavel Dobrovič, Monika Dobrovičová, Eva Bieliková, Peter 
Kollárik, Valéria Šestáková, Elena Rozenbergová 
Športový odborník:  
Tréneri klubu + kvalifikácia: 
Alena Bieliková – IV. stupeň 
Pavel Dobrovič -  II. stupeň 
Eva Bieliková – II. stupeň 
Peter Kollárik – II. stupeň 
Monika Dobrovičová – I. stupeň 
Valéria Šestáková – I. stupeň 
Elena Rozenbergová – II. stupeň 
Beata Šikeťová – I. stupeň                                
Členská základňa 2018 
Mládež:  72 
Dospelí: 26 
Počet družstiev v súťaži /úroveň súťaže/ - 
pri kolektívnych športoch: 
Jedno  družstvo  - celoslovenská súťaž - 1. 
liga ženy   
Deväť  družstiev   - oblastné súťaže 
banskobystrického a žilinského kraja: 
kadetky, staršie žiačky „A“, „B“, mladšie 
žiačky „A“, MIDI 4-kový –„A“, „B“, MINIMAX 
3-kový - „A“, „B“ 
 
ŠPORTOVEC MESTA 2018 
Kolektív: 
 
Družstvo mladších žiačok Volejbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom 
Na Oblastnom finále v Žiline a v Poltári dňa 29.4. 2018 a 6.5.2018 sa umiestnili na 3. mieste. 
Oblastné finále v kategórii mladšie žiačky je 
najvyššou súťažou pre túto kategóriu. 
Hráčky: 
Erika Hlaváčová, Veronika Petrášová, 
Vanesa Hurajová, Lucia Hricová, Nina 
Petorová, Petra Uhrovičová, Terézia 
Čiliaková, Sabina Debnárová, Karin 
Skalošová, Nikola Mrenicová, Ema 
Fleischmannová, Petra Uličná. 
Tréner: Peter Kolárik 
 
Funkcionári 
Mgr. Jaroslav Hlaváč 
Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom 

Mgr. Jaroslav Hlaváč bol mimoriadne úspešný, ako aktívny hráč a neskôr ako úspešný 
tréner.  



 

 

Ako aktívny hráč mal tú česť a šťastie, že hrával pod takými volejbalovými osobnosťami, 
akými boli : Golian, Mazúr, Labuda ale aj Kukučka a Utešený vo farbách Slávie UK 
Bratislava, SVŠ Žiar nad Hronom a Hliník nad Hronom. 
Ako tréner si prešiel postupne všetkými 
mládežníckymi kategóriami v Žiari nad 
Hronom, aby v roku 1990 začal trénovať 
družstvo žien v SNL / Slovenská národná 
liga /, s ktorými dosiahol najväčšie úspechy 
v ženskom Žiarskom volejbale: 3.miesto 
v SNL, 2. miesto v SNL, semifinále 
Slovenského pohára, účasť v extralige 
ČSFR.  
Úspechy v zahraničí: 2. miesto v Holandsku 
– 1991, 1. miesto v Holandsku – 1998.  
Účasť na turnajoch: Nemecko, Rakúsko, 
Taliansko a Česko. 
Mgr. Jaroslav Hlaváč vďaka svojim mimoriadnym hráčskym skúsenostiam sa stal jedným 
z najúspešnejších trénerov v histórii Žiarskeho ženského volejbalu. Jeho základnými 
charakteristikami boli vždy – trénerská odbornosť, profesionálny prístup a pri každom 
stretnutí neopakovateľná túžba po víťazstve. 
Primátor mesta udeľuje ĎAKOVNÝ LIST Mgr. Jaroslavovi HLAVÁČOVI za celoživotnú 
prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj volejbalu v Žiari nad Hronom 
 

Ciele – vízia klubu: 
Hrať pre divákov, produkovať peknú hru spojenú s úspešnými výsledkami, zlepšovať 
podmienky pre prípravu mládežníckych družstiev, výchova jednotlivkýň pre najvyššie súťaže 
a reprezentačné výbery.  
Udržať  družstvo žien, aby hráčky, ktoré vychádzajú z mládežníckych družstiev mohli 
pokračovať v športovej činnosti v družstve dospelých.  
 
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. 
2019 
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