Milí priatelia športu,
mám tú česť prihovárať sa k Vám v ročenke nášho Mestského športového klubu Žiar nad
Hronom, spol. s r.o., ktorý zastrešuje 16 športových klubov z pozície konateľa spoločnosti.
V uplynulom roku sa nám podarilo dosiahnuť viacero výborných výsledkov nie len na poli
športovom, ale aj v oblasti organizácie podujatí či zvyšovania záujmu o šport v našom meste.
Rok 2015 nám však ukázal aj naše priestory na zlepšenia, ktoré sa v nasledujúcom období
nepochybne budeme snažiť napraviť a naopak ich využiť v náš prospech. Celkove sme získali v súťaži jednotlivcov na súťažiach majstrovstiev Slovenska deväťkrát majstrovský titul,
sedemnásťkrát druhé miesto a osemnásťkrát tretie miesto. V súťaži kolektívov sme získali tri
krát majstrovský titul, jedenkrát druhé a tretie miesto. Na súťaži majstrovstiev Európy sme
získali trikrát majstrovský titul, dvakrát druhé miesto a päťkrát tretie miesto. O tieto úspechy
sa zaslúžili športovci zo športových klubov: karate, stolný tenis, atletika, basketbal, Jiu Jitsu
a strelci.
Potvrdili sme, že vďaka zázemiu, ktoré nám mesto Žiar nad Hronom poskytuje dokážeme
organizovať športové podujatia na vysokej úrovni (bežecké podujatia, súťaže v karate,
v basketbale-streetballe, vo volejbale, v plávaní , v streľbe, v tenise, ale i v organizovaní turistických podujatí).
Je za nami rok 2015 a verím že rok 2016 budeme môcť opäť bilancovať aspoň tak úspešný
rok, ako bol ten minulý. Za všetkými úspechmi však stojíte vy, tréneri, rozhodcovia, dobrovoľníci, rodičia a naši športovci.
Srdečné poďakovanie patrí mestu Žiar nad Hronom za vytvorenie priaznivých podmienok pre
športovanie, ako i všetkým reklamným partnerom za finančnú pomoc, bez ktorej by naši
športovci nedosiahli také úspechy, ako nám rok 2015 priniesol.
Ešte raz by som Vám chcel poďakovať za Vašu priazeň a podporu a verím, že v našej spolupráci budeme naďalej pokračovať.
Všetkým Vám prajem veľa úspechov a splnených športových, ale i osobných cieľov v roku
2016.

Ján Žiak
konateľ spoločnosti

„ Úspech nie je náhoda. Je to výsledok veľkých úmyslov, úprimnej snahy, inteligentného smerovania a správnej realizácie. Úspech predstavuje múdru voľbu z množstva alternatív.“
„ Náš najväčší úspech nespočíva v tom, že nikdy neprehráme, ale v tom, že začneme
opäť bojovať zakaždým, keď utrpíme porážku.

“ Konfucius „
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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.

3.

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

Poslaním spoločnosti je zabezpečenie rozvoja organizovaného, rekreačného ako aj
výkonnostného športu v meste Žiar nad Hronom, s dôrazom na mládežnícky šport.

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

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

Basketbalový klub
Prezident klubu
 Ing. Ivan DANKO
Námestie MS 423/25
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 918 180702
e-mail: idanko88@gmail.com

Hokejový klub
Prezident klubu
 Radoslav GRUS
935 52 Šarovce 545
Tel.: +421 911 442620
e-mail: ragrus@gmail.com
Horolezecký klub James
Prezident klubu
 Patrik ŠPANKO
J. Považana 7/19
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: +421905 482411
e-mail.: patko.s@centrum.sk
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: miroslav67@post.sk
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
 Ing. Michal ŽURAV
Janka Kráľa 35/4
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 902 376458
e-mail: mzurav@gmail.com

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_barancok@slovalco.sk
Stolnotenisový klub
Prezident klubu
 Ing. Jozef BARNIAK
Ul. Podhorská
966 22 Lutila
tel. 0905 800487
e-mail: barniakjozef@gmail.com
Športovo strelecký klub
Prezident klubu
 Marian GRÚBER
Ul. Bernolákova 2/2
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 4589, +421 904 306361
e-mail: gruberm@centrum.sk
Tenisový klub
Prezident klubu
 Ing. Štefan STRIPAJ
SNP 143/49
965 01 Žiar nad Hronom
tel. +421 911399102, +421 908 260364
e-mail: stripaj.stefan@zh.vs.sk
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

ATLETICKÝ KLUB

Atletický oddiel TJ ZSNP v Žiari nad Hronom vznikol koncom roku 1962. Počas existencie vychoval veľa reprezentantov ČSSR a Slovenska v kategóriách od žiakov až po
dospelých.
Reprezentanti ČSSR: Svetozár Blažek - slovenský rekordér v maratóne, ako prvý Slovák
zdolal hranicu 2hod.15min a Emília Lajčiaková–Čížová slovenská rekordérka a reprezentantka v behu na stredné trate.
Janka Augustínová–Tesáková, Terézia Halenárová, Janka Považanová–Eckertová majsterky ČSSR a Slovenska v behu na 800 m a 1500 m od kategórie žiačok až po dospelé.
Peter Krajčovič viacnásobný reprezentant a majster ČSSR a Slovenska v krátkych šprintoch od 50 m – 200 m.
Najvýraznejšie výsledky zaznamenala atletická dvojica Lucia Ivanová a Martin Molnár, ktorí
boli a sú viacnásobní majstri Slovenska.
Martin Molnár majster Slovenska a reprezentant v šprintoch od 100m – 400 m.
Lucia Ivanová reprezentantka a viacnásobná majsterka Slovenska od kategórie žiačok až
po kategóriu žien v šprintoch a v skoku do diaľky.
Finalistka na majstrovstvách Európy juniorov v Rige v skoku do diaľky, účastníčka majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta a olympijských hrách, držiteľka najlepších ročných
výkonov v behu na 100 m a 200 m u žien v rámci Slovenska.
Prezident klubu: Adam Pajunk
Tréneri klubu:
Ing. Miroslav Rybársky 1. kv. trieda
Adam Pajunk
1. kv. trieda
Marian Podolec
1. kv. trieda
Oliver Dávid
5. kv. trieda
Štefan Muha
5. kv. trieda
Členská základňa 2015
Mládež: 30
Dospelí: 10
TOP organizované podujatia klubom
v roku 2015:
Žiarsky mestský polmaratón - 6. ročník
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky
za rok 2015
ŠPORTOVEC MESTA 2015
Barbora Brnáková
Na Medzinárodnom chodeckom mítingu „Dudinská päťdesiatka“ na 1km sa
umiestnila na 3.mieste a na Medzinárodnom
chodeckom
mítingu
v Rakúskom meste Pernitz skončila na
1. mieste.
Nina Krajčíková – Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Na majstrovstvách kraja, ktoré sa konali v Banskej Bystrici sa v disciplíne diaľka a chôdza
umiestnila na 1. mieste a stala sa majsterkou kraja. Na majstrovstvách kraja v cezpoľnom
behu, ktoré sa konali v Brezne sa umiestnila na 1. mieste a stala sa majsterkou kraja.

Vladimír Buchal – Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Na Rajeckom polmaratóne sa umiestnil
vo svojej kategórii na 1. mieste. Na
Majstrovstvách Slovenska na dráhe
v behu na 1500 m a 5000 m, ktoré sa
konali v Nových Zámkoch sa umiestnil
na 2. mieste.
Ing. Miroslav RYBÁRSKY – Atletický
klub MŠK Žiar nad Hronom
Pracuje v spoločnosti Finalcast, s.r.o,
Žiar nad Hronom na pozícii investičného pracovníka.
V súčasnej dobe pôsobí v klube na
pozícii tréner.
Od roku 1975 do roku 1982 bol aktívnym atlétom. Od roku 1985 pracuje v
klube ako tréner atletiky a do konca
roku 2012 súčasne aj ako prezident
atletického klubu.
Od roku 2013 prenechal prezidentskú
stoličku mladšiemu kolegovi, aby sa
mohol naplno venovať len tréningovému procesu.
Počas trénerskej práci vychoval mnoho
atlétov, medzi ktorými boli reprezentanti
Slovenska a majstri Slovenska ako
Martina Chmelíčková, sestry Vozárové,
Marek Hrmo, Marián Gajdošík, bratia
Kúdeloví, Juraj Černaj, Zuzana Buchalová, Peter Kováč, Jakub Forgáč.
V súčasnej dobe sa venuje hlavne trénovaniu mládeže, kde sa rodia budúce talenty ako Nina Krajčíková, Natália Bieliková, Nicol Kováčová a iné, ktoré vo svojich žiackych kategóriách a disciplínach
figurujú v celoslovenských tabuľkách na
popredných miestach.
Momentálne najväčší trénerský sen, nakoľko tento rok sa bude rušiť atletická škvárová dráha : " vybudovať novú tartanovú dráhu a
mať konečne dôstojné podmienky k športovaniu, tak ako to majú iné kluby v našom meste".
Viliam Toporcer – Atletický klub
Atletický oddiel TJ ZSNP v Žiari nad Hronom vznikol koncom roku 1962 a p. Toporcer sa stal
jeho členom od polovice roku 1963. . V roku 1969 sa oženil a spolu s manželkou Oľgou sa
presťahovali do Žiaru nad Hronom, kde pracoval na Odbornom učilišti ZSNP ako vychovávateľ mládeže a neskôr ako vedúci domova mládeže. Počas práce vychovávateľa sa postupne
dostal do pozície trénera atletiky, v ktorej pôsobil od roku 1970. Počas dlhoročnej a plodnej
trénerskej práce dosiahli jeho zverenci úspechy nielen na úrovni kraja, či Slovenska, ale aj
na medzinárodnej úrovni.
Svoju činnosť v žiarskom klube ukončili manželia Toporceroví v roku 1983 z dôvodu presťahovania sa za novou prácou do Žiliny odkiaľ aj naďalej do roku 1985 spolupracovali so žiarskymi atlétmi.

Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje p. Viliamovi Toporcerovi „ĎAKOVNÝ LIST“
za celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj atletiky v Žiari nad
Hronom.
Ciele a vízia klubu:
Vytvoriť nové zázemie klubu s kvalitným tréningovým procesom.
Reklamní partneri klubu:

BASKETBALOVÝ KLUB

Basketbalový klub bol založený v roku 1955 a na tento rok sa datuje aj prvý majstrovský zápas mužov, ktorý žiarski basketbalisti odohrali v Banskej Štiavnici v rámci krajských majstrovstiev.
V sezóne 1957 – 1958 družstvo Žiaru nad Hronom vyhralo krajské majstrovstvo a cez kvalifikáciu, ktorá bola v Košiciach, postúpilo do celoštátnej ligy, kde hralo dve sezóny.
Koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov prežíval mužský basketbal v Žiari nad Hronom
jedno z najúspešnejších období. Po postupe do Slovenskej národnej ligy (SNL) v sezóne
1985 – 1986 a postupne 9. a 5. mieste v nasledujúcich dvoch sezónach, v sezóne 1988 –
1989 a 1989 – 1990 obsadilo zhodne 2. miesto a bojovalo v kvalifikácii o postup do I. ligy
v rámci bývalého Československa.
Medzi veľké úspechy basketbalu v Žiari nad Hronom možno zaradiť aj titul Majstra Slovenska starších žiakov v sezóne 1979 – 1980 a účasť družstva na Majstrovstvách ČSSR v tejto
kategórii, kde obsadilo 2.miesto.
Z liahne žiarskeho basketbalu vyšlo niekoľko vynikajúcich hráčov, ktorí obliekali dresy nielen
prvoligových družstiev, ale aj reprezentačného výberu bývalého Československa
a súčasného
Slovenska.
Len
z nedávnej minulosti môžeme spomenúť mená:
Peter Irecký, Miloš Slávik, Juraj Horváth, Peter Dorazil, Eduard Frický, Milan Kucej Miroslav Grznár, Dušan Bohunický, Dušan Baláž, Marek Baláž,
Martin Veber, Pavol Miškovič.
V posledných rokoch dosiahol BK MŠK
výrazné výsledky hlavne v kategórii
mladších a starších minibasketbalistov,
mladších a starších žiakov .
Prezident klubu: Ing. Kubíková Oľga
Správna rada klubu
členovia SpR: Jozef Tomčáni, Mgr. Marek Baláž, Ing. Emil Vozár
Výkonná rada klubu:
Ing. Oľga Kubíková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Norbert Nagy
Neskôr: Ing. Ivan Danko, Karol Kučera

Trénerská rada:
šéftréner Karol Kučera, členovia: Mgr. Juraj Horváth, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Valéria Fridrichová, Ing. Ivan Danko, Tomáš Fábry
Športový odborník: Tréneri klubu:
Karol Kučera
FIBA licencia
Mgr. Norbert Nagy
tréner III. kvalifikačného stupňa
Mgr. Juraj Horváth
tréner III. kvalifikačného stupňa
Tomáš Fábry
tréner III. kvalifikačného stupňa
Mgr. Valéria Fridrichová
tréner III. kvalifikačného stupňa
Ing. Ivan Danko
tréner I. kvalifikačného stupňa
Ladislav Balogh
tréner I. kvalifikačného stupňa
Peter Vívoda
tréner I. kvalifikačného stupňa
Rozhodcovia klubu: Matejka Marek rozhodca 1. ligy
Členská základňa 2015:
Mládež: 96
Dospelí:20
Počet družstiev v súťaže
Sezóna 2015/2016 - výsledky družstiev:
Mladší mini žiaci ročník 2005 a mladší
/krajské majstrovstvá/- umiestnenie:
3. miesto v kraji
Starší mini žiaci ročník 2004
a mladší/súťaž krajské majstrovstvá/ umiestnenie: 5. miesto na majstrovstvách SR.
Mladší žiaci ročník 2003
/krajské majstrovstvá/ - umiestnenie:
2. miesto na majstrovstvách SR. Žiaci ročník 2002 /krajské majstrovstvá/ - umiestnenie:
1. miesto na majstrovstvách SR.
Kadeti ročník 2000 / dorastenecká liga/ - umiestnenie: 13. miesto. Muži /1. slovenská liga/ umiestnenie: 7. miesto
Vzhľadom na rekonštrukciu športovej haly, klub neorganizoval žiadne významné podujatie.
Pre žiakov 1. stupňa klub organizoval 1. ročník Žiarskej basketbalovej mikroligy.
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2015
ŠPORTOVEC MESTA 2015
Jakub KÁDAŠI – Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
"Má síce len 16 rokov, no už teraz patrí do zostavy jedného z najlepších mužských extraligových tímov Bc Prievidza. Je kapitánom Slovenskej reprezentácie do 17 rokov a s reprezentáciou Slovenska sa mu podarilo umiestniť na prvom mieste na turnaji Crystal Bohemia Cup
a Jakub sa stal najužitočnejším hráčom turnaja, najlepším strelcom turnaja a patril aj do najlepšej päťky turnaja".
Družstvo starších mini žiakov BK
MŠK Žiar nad Hronom Na Majstrovstvách Slovenska starších mini žiakov,
ktoré sa uskutočnili v Leviciach sa za
účasti 6 družstiev /BK Inter Bratislava,
ŠBK JUNIOR Levice, MBK VICTORIA
Žilina, KAC JEDNOTA Košice, BK 04
AC LB Spišská Nová Ves/ sa družstvo
starších mini žiakov umiestnilo na 2.
mieste.
Zloženie družstva:
Matej Krahulec, Adam Galko, Matej

Bobok, Marcus Ziman, Juraj Kret,
Sebastián Šonkoľ, Patrik Herich, Adam Dekýš, Richard Kosmeľ, Martin Holic, Patrik Ďurica,
Matej Tončík, Tomáš Baláž, Boris Balogh, Michal Kosmeľ, Marián Sirotný
Tréner: Mgr. Norbert Nagy, asistent: Ladislav Balogh
Ciele a vízia klubu:
Do prípravky zaradiť čo najviac detí. V mládežníckych kategóriách postup na záverečné turnaje Majstrovstiev Slovenska. V mužskej kategórii / 1. Liga/ – umiestnenie do 8 miesta.

Reklamní partneri klubu:

HOKEJOVÝ KLUB
Počiatky ľadového hokeja v našom meste sa datujú od rokov 1952-53, kedy nadšenie
niektorých mladých ľudí pre tento šport dalo podnet na založenie hokejového oddielu. Utvorené družstvo mužov súťažilo v rámci okresu i kraja. Celá organizačná práca spočívala na
niekoľkých dobrovoľných funkcionároch a samotných hráčoch, ktorí si sami pripravovali ľad i
osvetlenie. O rozvoj hokeja v Žiari nad Hronom sa v tomto čase pričinili hlavne: Barboráš,
Zyl, Hlocký, Kopecký, Kukučka, Putiš, Tuček, Vopravil a iní.

Veľkou premenou v rozvoji hokeja je odovzdanie nového zimného štadióna s umelou ľadovou plochou, ktorú otvárali slávni československí krasokorčuliari Hana Mašková a Ondrej
Nepela v roku 1971. Začala sa hrávať súťaž na krajskej úrovni a tá pokračovala v seniorských kategóriách donedávna.
Podmienky na zimnom štadióne v tomto období neumožňovali zapojenie ďalších družstiev
do súťaže pre nedostatok vhodných sociálnych priestorov. Tie však boli nedostačujúce, a tak
sa ešte pred rokom 1989 podarilo presadiť výstavbu tribúny, v ktorej sa nachádzajú šatne a
sociálne zariadenia.
Hokejový klub v meste pôsobil do roku
2009, svoju činnosť obnovil 3.marca
2014
Prezident klubu:
Radoslav Grus
Členovia výkonnej rady:
Ing. Ján Víťazka, Ing. Štefan Stripaj,
Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Peter Uhrovič
Členská základňa 2015
Mládež:0
Mládež trénuje individuálne
v spolupráci so ŠKK Zvolen a HKM
Zvolen. Nie sú zatiaľ členovia MšK ZH.
Dospelí:32
Hokejový klub hrá Amatérsku hokejovú ligu AHL POHRONIE- počet mužstiev 6, konečné
umiestnenie: 5. miesto
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky
za rok 2015
ŠPORTOVEC MESTA 2015
(FUNKCIONÁRI)
Baltazár Laca – Hokejový klub MŠK
Žiar nad Hronom
K žiarskemu športu sa dostal v roku
1973 a hokeju zostal verný až do dnes, teda dlhých 42 rokov. Od roku 1975 začal pracovať
aj v stredoslovenskom zväze ľadového hokeja, kde sa angažuje ešte aj v súčasnosti. Nesporne patrí k dlhodobým žiarskym hokejovým funkcionárom a ikonám.
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje p. Baltazárovi Lacovi „ĎAKOVNÝ LIST“ za
celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj hokeja v Žiari nad Hronom.
Reklamní partneri klubu:
DESIGN ENGINEERING, s.r.o., Žiar nad Hronom

HOROLEZECKÝ KLUB JAMES

Horolezecký klub James Žiar nad Hronom vznikol dňa 16.5.1995. Založilo ho 6 členov okolitých klubov, James Kremnica, HK PROMETEUS Handlová.

Neskôr sa klub rozrástol o nových, hlavne mladých členov a priaznivcov lezenia na skalách
a vo veľkých horách od Vysokých Tatier až po zdolávanie vrcholov v Alpách a na Urale.
Lezecký klub HK JAMES ZH má vo svojich radoch v súčasnej dobe, nie len lezcov, ale aj
priaznivcov skialpinizmu a zimného lezenia. Členskú základňu tvorí 40 členov. V lezeckej
prípravke , detský lezecký krúžok „ Žiarske kamzíky „ si deti, ale aj mladý lezci skúšajú prvé
lezecké kroky na našej umelej stene na Cirkevnej škole ,ale aj na skalách. Naši inštruktori
skalného lezenia učia mladé nádeje nie len liezť, ale aj správny a bezpečný pohyb na skalách, istenie sa pri lezení a zlanovanie. Samozrejmosťou je aj prednáška prvej pomoci na
horách, ale aj správne zbalenie sa na lezecký výstup a zimnú horolezeckú túru.
Prví členovia
predseda: Mgr. Emil Trubač
tajomník: Peter Nešpor
hospodárka: Ing. Katarína Drienková
Peter Drienko
Ivan Hrmo
Miroslav Kúdela
Súčasné vedenie klubu:
Prezident klubu: Patrik Španko
Ekonóm: Ing. Katarín Drienková
Členovia výkonnej rady: Ivan Hrmo,
Ján Grolmus
Trénerská rada: Peter Bača – tréning
detí, Španko Patrik – tréning mládeže
Tréneri klubu: Peter Bača a Peter Magyar – tréning detí,
Španko Patrik – tréning mládeže
Cvičitelia klubu: Peter Bača, Patrik Španko - Inštruktor
skalného lezenia.
Členská základňa 2015
Mládež: 7
Dospelí: 33
Podujatia organizované v roku 2015
 Detský lezecký tábor na Kalmárke
 7. ročník Memoriál Emila Trubača
lezenie detí
a mládeže na skalách – Prochot
 Lezenie vo Vysokých Tatrách – leto
 Sústredenie mládeže a detí Manínska tiesňava
 20. výročie klubu + ukončenie letnej lezeckej sezóny
Počúvadlo – Sitno
 Mikulášske preteky v lezení detí
 Zimné oddielové sústredenie – chata na Skalke
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2015
Slovenský pohár v Lezení Mládeže: Matej Ihring - 4. miesto.
Memoriál Emila Trubača: Matej Galko – 2. miesto
Kalamárkap – beh + lezenie: Veronika a Peter Matejíčkovci – 1. miesto
ŠPORTOVEC MESTA 2015
FUNKCIONÁRI – IN MEMORIAM
Mgr. Emil Trubač „IN MEMORIAM“
Učiteľské vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Do
Žiaru nad Hronom prišiel v r.1965. Učil na ZŠ v Hliníku nad Hronom, Hornej Ždani a vo Vyhniach. Následne 36 rokov na Strednej priemyselnej škole v Žiari nad Hronom. Fandil pohybu venoval sa viacerým športom, v mladosti cez atletiku, potom lyžovanie /11krát Biela stopa/,cyklistiku, parašutizmus, pilotovanie vetroňov, splavovanie našich riek a pod. Horolezectvo u neho zvíťazilo na celej čiare. Miloval hory.

Žiakov pripravoval do života nielen v matematike a fyzike, ale učil ich aj vytrvalosti, schopnosti prekonať strach, prekonať samého seba.
Bol zakladateľom a prvým predsedom Horolezeckého klubu JAMES v Žiari nad Hronom. Na
jeho podnet sa podarilo v Žiari nad Hronom postaviť na vtedajšom Strednom odbornom učilišti hutníckom umelú horolezeckú stenu, na základe čoho sa v meste rozšírila základňa mladých lezcov.
Ako funkcionár a hlavne kamarát sa výraznou mierou zaslúžil o rozvoj lezenia a lezeckú
a metodickú výchovu nových lezcov v našom meste.
Až do jeho náhleho odchodu bol neodmysliteľnou a pomocnou rukou pri detskom lezeckom
krúžku Žiarske kamzíky.
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje Mgr. Emilovi Trubačovi „ĎAKOVNÝ LIST IN
MEMORIAM“ za celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj lezenia, lezeckej a metodickej výchovy nových lezcov v Žiari nad Hronom.
Ciele a vízia klubu:
Rozšíriť pretekársku základňu
detí a mládeže

KLUB JIU JITSU

Klub JIU JITSU pôsobí v meste Žiar nad
Hronom štvrtý rok. Trénerom a prezidentom klubu je
Jaroslav Bičár. Členská základňa klubu je 20 detí
a 9 dospelých. Klub v priebehu roka absolvuje niekoľko domácich turnajov, ale pravidelne sa zúčastňuje aj na medzinárodných súťažiach v českej republike, Maďarsku, kde v roku 2015 si klub vybojoval štyrikrát zlato, trinásťkrát striebro a štrnásťkrát
bronz.
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2015
ŠPORTOVEC MESTA 2015
Andrej Tončík – JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom
Na súťaži Kids BJJ Open tournament vo Frenštáte pod Radhoštěm, dňa 14.marca.2015 sa v kategórii juniori do 69 kg
umiestnil na 2. mieste. Na najväčšej súťaži detí a juniorov na
Slovensku, ktorá sa uskutočnila v Martine - Kids Storm Tournament sa v kategórii do 69 kg umiestnil na 1. mieste
a v kategórii OPEN – bez rozdielu veku sa umiestnil na
2. mieste. Na najväčšej medzinárodnej súťaži na Slovensku
SAI STORM v Martine sa v kategórii do 69 kg umiestnil na
2. mieste. Brazílskemu JIU JITSU sa venuje tretí rok.

Samuel Frindt – JIU JITSU MŠK Žiar nad Hronom
Na súťaži Kids BJJ Open tournament vo Frenštáte pod Radhoštěm sa v kategórii juniori do
64 kg umiestnil na 1. mieste. Na najväčšej súťaži detí a juniorov na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v Martine - Kids Storm Tournament sa v kategórii do 69 kg umiestnil na 3. mieste
a v kategórii OPEN – bez rozdielu veku sa umiestnil na 3. mieste. Na medzinárodných majstrovstvách Maďarska sa na súťaži HUNGARIA OPEN v kategórii do 69 kg umiestnil na 3.
mieste. Na najväčšej medzinárodnej súťaži na Slovensku SAI STORM v Martine sa
v kategórii do 64 kg umiestnil na 1. mieste. Brazílskemu JIU JITSU sa venuje tretí rok.

KARATE KLUB

Karate klub Žiar nad Hronom bol založený v roku 1974. Zakladajúcimi členmi boli
p. Miroslav Dubovský a Jaroslav Masarik.
Je mládežníckym klubom, nakoľko sa zúčastňuje prevažne mládežníckych súťaží od regionálnych, krajských, celoslovenských až po medzinárodné. Svojimi výsledkami sa dostali do
povedomia nielen svojho okolia, ale aj v rámci Slovenska na medzinárodnej scéne.
V súčasnosti patria k špičke slovenského mládežníckeho karate.
Za svoju existenciu dosiahol klub niekoľko popredných umiestnení na domácich, ale
i medzinárodných súťažiach.
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom trénuje na ZŠ, Ul. Jilemnického 2 v Žiari
nad Hronom, v priestoroch SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom a v Hornej
Ždani. V súčasnosti v klube pracuje
sedem trénerov, ktorí trénujú 62 členov.
Klub má pravidelné zastúpenie v reprezentácii Slovenska. Za svojej 42-ročnej
histórii sa postupne prepracoval medzi
špičku Slovenského mládežníckeho
karate. Zúčastňujú sa súťaží na úrovni
Slovenska, ale aj európskych a sveto-

vých pohárov, kde dosahujú výborné výsledky. Karate klub vedie prezident klubu p. Ľubomír
Striežovský, trénerská rada v zložení:
Hlavný tréner - Mgr. Ľubomír Striežovský , držiteľ 4. danu, tréner 2 triedy, skúšobný komisár
2 A triedy. Je členom Stredoslovenského a Slovenského Zväzu karate.
Tréneri klubu:
PeadDr. Miloš Viglašský – držiteľ 2. danu, tréner 3. triedy
Radovan Černák – držiteľ 2. danu, tréner 2. triedy a rozhodca 3. kvalifikačného stupňa
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
Klub za rok 2015 získal celkom 369 medailových umiestnení, z toho 118 zlatých, 95
strieborných a 156 bronzových.
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2015
ŠPORTOVEC MESTA 2015
Karate klub má za rok 2015 majstrov Slovenska v
kategóriách KATA , AGILITY a KUMITE. Majú
víťazov európskych a svetových pohárov. V
doterajšej histórii klubu dosiahol klub 3247
medailových umiestnení, z toho 681 umiestnení na
medzinárodných súťažiach. Klub má dve pretekárky
v reprezentácii Slovenska v športovom zápase,
reprezentovali nás na majstrovstvách Európy na
Cypre, kde Dominika Veisová vybojovala bronzovú
medailu a Nina Jelžová skončila na
9. mieste. V minulosti nás reprezentovali dvaja naši
pretekári na majstrovstvách sveta v Španielsku a v Malajzii (/Milan Laurov a Dominika
Veisová).
Šimon Sečkár
súťaží v športovom zápase KUMITE a
v súborných cvičeniach KATA v kategórii mladší žiaci.
V športovom zápase KUMITE získal:
1. miesto na majstrovstvách Európy
Shito ryu v Nových Zámkoch
1. miesto na majstrovstvách Slovenska
Shito ryu v Šuranoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska
v Sabinove
Súborných cvičeniach KATA získal:
1. miesto na majstrovstvách Európy
Shito ryu v Nových Zámkoch
1. miesto na majstrovstvách Slovenska
Shito ryu v Šuranoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska
v Sabinove. Je členom reprezentácie Slovenska v mladších žiakoch.
Timotej Gašpar
Súťaží v súborných cvičeniach KATA v kategórii mladší žiaci.
Súborných cvičeniach KATA získal:
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v Sabinove
1. miesto v prvom kole Slovenského pohára v Bratislave

Ester Šišková
Súťaží v súborných cvičeniach KATA mladšie žiačky.
Súborných cvičeniach KATA získala:
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v súťaži AGILITY
3. miesto na Európskom pohári Slovakia Youth Open v Bratislave. Je členkou reprezentácie Slovenska v kategórii mladšie žiačky.
Natália Rajčanová
Súťaží v športovom zápase KUMITE kadetky.
V športovom zápase KUMITE získala:
3. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
3. miesto na majstrovstvách Slovenska družstiev v Trnave
Je členkou reprezentácie Slovenska v kategórii kadetky
Veronika Viglašská
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii staršie žiačky.
V športovom zápase KUMITE získala:
1. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
2. miesto na majstrovstvách Európy Shito ryu v Nových Zámkoch
Patrícia Vanková
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii staršie žiačky.
V športovom zápase KUMITE získala:
2. miesto na majstrovstvách Európy Shito ryu v Nových Zámkoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
Zdenko Vanka
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii kadeti.
V športovom zápase KUMITE získal:
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
3. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
Viktória Snopková
Súťaží v športovom zápase KUMITE
v kategórii staršie žiačky.
V športovom zápase KUMITE získala:
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska
jednotlivcov v Trnave
3. miesto na majstrovstvách Európy
Shito ryu v Nových Zámkoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska
Shito ryu v Šuranoch
Erik Sklenka
Súťaží v športovom zápase KUMITE
v kategórii dorastenci
V športovom zápase KUMITE získal:
2. miesto na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
3. miesto na majstrovstvách Európy Shito ryu v Nových Zámkoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
Viktória Pavlová
Súťaží v súborných cvičeniach KATA v kategórii staršie žiačky.
V súborných cvičeniach KATA získala:
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Sabinove

Aris Nikolas Čela
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii starší žiaci.
V športovom zápase KUMITE získal:
1. miesto na majstrovstvách Európy Shito ryu v Nových Zámkoch
1. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
Karin Hanáková
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii staršie žiačky.
V športovom zápase KUMITE získala:
2. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska v Sabinove
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
Martina Tatárová
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii juniorky.
V športovom zápase KUMITE získala:
1. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
3. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
Je členkou reprezentačného výberu Slovenska.
Nina Jelžová
Súťaží v športovom zápase KUMITE
v kategórii juniorky.
V športovom zápase KUMITE získala:
1. miesto na majstrovstvách Slovenska
jednotlivcov v Trnave
2. miesto na majstrovstvách Európy
Shito ryu v Nových Zámkoch
2. miesto na majstrovstvách Slovenska
Shito ryu v Šuranoch
Je členkou reprezentačného výberu
Slovenska.
Milan Laurov
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii juniori.
V športovom zápase KUMITE získal:
1. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
3. miesto na majstrovstvách Európy Shito ryu v Nových Zámkoch
2. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
Je členom reprezentačného výberu Slovenska.
Michal Výrostko
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii juniori
V športovom zápase KUMITE získal:
2. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
3. miesto na majstrovstvách Slovenska Shito ryu v Šuranoch
Je členom reprezentačného výberu Slovenska.
Dominika Veisová
Súťaží v športovom zápase KUMITE v kategórii juniorky.
V športovom zápase KUMITE získala:
1. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
3. miesto na majstrovstvách Európy Shito ryu v Nových Zámkoch
Je reprezentantkou Slovenska, Slovenskú republiku reprezentovala a MS 2015 v Indonézskej Jakarte.

Družstvo starších žiakov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
Družstvo v zložení: Aris Nikolas Čela, Erik Sklenka a Jaroslav Kalamár na Majstrovstvách
Slovenska starších žiakov v Trnave sa umiestnili na 1. mieste a získali titul MAJSTRI SLOVENSKA.
Družstvo Juniorov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
Družstvo v zložení: Michal Výrostko, Milan Laurov sa na Majstrovstvách Slovenska juniorov
v Trnave sa umiestnili na 1. mieste a získali titul MAJSTRI SLOVENSKA.
Družstvo junioriek Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
Družstvo v zložení: Nina Jelžová a Natália Rajčanová sa na Majstrovstvách Slovenska juniorov v Trnave sa umiestnili na 3. mieste.
Červenka Ivan.
Je trénerom 3. triedy a držiteľ 1. danu. Trénuje cvičencov súborných cvičení KATA, ktorí dosahujú výborné výsledky na domácich, ale aj medzinárodných súťažiach. V súkromí sa venuje hre na akordeón. Táto jeho záľuba je často využívaná na spoločných akciách športovcov
karate klubu.
Karate klub v našom meste organizuje súťaže na úrovni Slovenska – Memoriál Jozefa
Juhaňáka a otvorené majstrovstvá kraja, kde sa zúčastňujú kluby z celého Slovenska , ako
aj zo zahraničia Poľsko /.
Reklamní partneri klubu:

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Vznik turistiky sa datuje vznikom
ZSNP v roku 1954 – 1955. Začali sa stretávať milovníci prírody a organizovať spoločné výlety. Na začiatku to boli v okolí Žiaru
nad Hronom, neskôr aj do vzdialenejších
častí Slovenska.
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: Ing. Michal Žurav
Výbor KST:
Michal Žurav, Peter Olejárnik, Mirko Škunda, Štefan Žipaj, Janka Halušková, Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita Tabernausová
Cvičitelia klubu: Michal Žurav, Peter Olejárnik, Štefan Žipaj – kvalifikačný preukaz pešej turistiky
Členská základňa 2015
Mládež: 14
Dospelí: 152
TOP podujatia organizované klubom v roku
2015: Šumava Volary, Malá Fatra: Strečno –
Veľký Kriváň – Vrátna, Račkova Dolina, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Fačkovské sedlo - Kľak

KLUB ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA LRU
Prezident klubu: Ramiz Saliu
Športové rybárske družstvo sa zúčastnilo v roku 2015 viacero domácich a zahraničných
súťaží, v ktorých dosiahlo nasledovné výsledky:
MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA
25.-26.7.
MS klubov
Slovensko
Žilina
Sámel 1.miesto
CELOŠTÁTNE – POSTUPOVÉ PRETEKY
22.-24.5.
Jar
Bytča
5.miesto – Košáň, Raiman, Saliu, Václavek
25.-27.9.
Jeseň
Humenné
4.miesto – Košáň, Raiman, Saliu, Václavek
INÉ – POHÁROVÉ PRETEKY
3.5.
Trnavský pohár
Trnava
11.miesto – Košáň, Václavek
9.5.
Memoriál Ľ.Chrenka Zvolen
4.miesto-Košáň, 3.miesto-Václavek
20.-21.6
Podvihorlatský pohár Humenné
1.miesto – Sámel, Saliu
20.6.
Memoriál E.Hrdela Žilina
7.miesto – Saliu, Košáň, Václavek
29.8.
Slatina
Zvolen
4.miesto – Košáň, Václavek

KULTURISTICKÝ KLUB

Kulturistický oddiel bol založený v roku 1969 ako jeden z oddielov TJ ZSNP. Zakladajúcimi členmi boli nadšenci, ktorí sa tomuto športu dovtedy venovali individuálne v súkromne
vybudovaných posilňovniach. Výbor podchytil členskú základňu a veľký dôraz kládol na prípravu pretekárov, ktorí sa každoročne zúčastňovali majstrovstiev v kulturistike a silových
pretekov všetkých stupňov, až po majstrovstvá republiky. Oddiel bol vo svojej činnosti pomerne aktívny, zúčastňoval sa rôznych súťaží a vystúpení v rámci republiky a aj v zahraničí.
Sám organizoval rôzne súťaže, najznámejšie boli majstrovstvá okresu v kulturistike a silovom
trojboji.
V roku 1967 začínajú cvičiť Kramár, Mosný - dve mená, ktorým patrí výsadné postavenie pri
šírení dobrého mena Žiarskeho kulturizmu. Veľkým prínosom pre oddiel bol príchod Milana
Kapustu, ktorý od r.1978 pracuje kulturistickom oddiele. Kulturistický oddiel TJ ZSNP začal
síce pomaly, ale iste dostávať do povedomia športovej verejnosti nielen v Žiari nad Hronom,
ale aj na celom Slovensku. Zadosťučinením práce
oddielu bolo poverenie SKUZ – om usporiadať majstrovstvá Slovenska mužov pre rok 1973(od tejto
udalosti sa datuje založenie kroniky, z ktorej sa aj
tieto informácie).
Na základe dobrých výsledkov v majstrovských súťažiach v roku 1974, boli pretekári nášho oddielu Kramár a Mosný nominovaní do širšieho kádra reprezentantov Československa. Za celé obdobie až do roku
1987 dosiahli členovia – Kramár, Mosný, Valuška,
Eckert, Mišura, Drobný a ďalší niekoľko popredných
umiestnení na súťažiach v rámci kraja, Slovenska,
ale i bývalého Československa.
V súčasnosti kulturistický klub má vlastnú činkáreň,
ktorá sa nachádza v priestoroch v bývalom sklade
uhlia, ktoré patrili pre kotolňu na uhlie. Je to blok J –
bytové spoločenstvo domu 454, ktorého vlastníkom
je FY UBYFO s.r.o. Žiar nad Hronom.
Činkáreň je v prevádzke od roku 1971.Je vybavená
náradím, ktoré bolo vyhotovené svojpomocne.
Prezident klubu: Miroslav Kramár
Tajomník: Július Drieňovský
Tréner: Peter Antal
Členská základňa: 10
Výsledky za rok 2015
Monika Rosenbergerová
EBFF EuropeanAmateur Fitness Championships
13.-18.5.2015 - (Santa Susanna - Španielsko) IFBB MasterWomen’s Bikini Fitness
4 miesto Monika Rosenbergerová Slovensko
KK MŠK Žiar nad Hronom
Majstrovstvá Slovenska dorastu a masters kulturistika, fitness 30.5.2015 - (Stará Ľubovňa Slovensko) SAKFST Bikini Fitness Masters
1 miesto Monika Rosenbergerová KK MŠK Žiar nad Hronom
World Amateur Championships Juniors & Masters Bodybuilding, Fitness, Bikini And Bodyfitness 10.-13.12.2015 - (El Salvador - Salvádor) IFBB Master Bikini-Fitness >35 yrs
6. miesto Monika Rosenbergerová Slovensko KK MŠK Žiar nad Hronom.

Monika Rosembergerová je slovenskou reprezentantkou v bikiny fitness. Napriek krátkej
kariére dokázala pod vedením trénera Petra Antala v roku 2013 v španielskej Santa Susanne získať titul majsterky Európy v kategórii do 163 cm.

KLUB VODÁCTVA A RAFTINGU – KVR

V roku 1982 vznikol pri ZO Zväzarm - Kysličnikáreň vodácky krúžok. Jeho členovia
obsadzovali vo vodáckom viacboji prvé miesta v okrese, v r.1989 5. miesto v kraji, v r.1990
6. miesto na M SR. V r.1993 vznikol Klub vodáctva s právnou subjektivitou. Počas celého
obdobia sa klub boril s problémami (skladovanie lodí, nevhodné podmienky tréningu na Hrone).
V súčasnosti je klub súčasťou MŠK Žiar nad Hronom, s.r.o. a zúčastňuje sa vodáckych súťaží posádok pramíc, kánoe, majstrovstiev SR v raftingu a od roku 2015 aj nových medzinárodných súťaží jednotlivcov na sit-on topoch. Majstrovstvá SR vo vodáckom viacboji sa od
r.2005 prestali organizovať centrálne
a patronát nad súťažami prevzali jednotlivé kluby. KVR zastrešuje súťaž
Hronský vodácky maratón a členovia
klubu úspešne obsadzujú najvyššie
priečky aj na ďalších pretekoch organizovaných vodáckymi klubmi doma
a v zahraničí.
Najväčšie úspechy:
M SR v raftingu v r. 2013, 1999 –
ženy: vicemajsterky SR, (r. 2002 a
2000: 3. miesto).
Vodácky viacboj P5 r. 2002/2003 – muži: majstri
SR, r. 2001 – 2004 - ženy: majsterky SR
muži - víťazi Medzinárodného dunajského maratónu v r.1993 a1997.
Vodácky viacboj P2 každoročne – ženy: 1. miesto, seniori – 1. miesto, r. 2015 - žiaci: 2.miesto
Vodácky viacboj C2 v r. 2008 – 2010, 2015 muži: majstri SR.
Vodácky viacboj C2 v r. 2007-2010, 2014 – ženy:
majsterky SR.
Vodácky viacboj st. žiaci - vicemajstri SR v
r.2000/2001, medzinárodní majstri ČR a SR v r.2001, víťazi pohára primátora mesta Hronského vodáckeho maratónu v r. 2015.
PREZIDENT KLUBU:
Ing. Lívia Klimentová
Výsledky KVR v roku 2015
Vodácky viacboj
Hronský vodácky maratón, XVII. ročník:
Kategória C2 - 1., 2. a 3. miesto
Kategória R2 - 1., 2. a 3. miesto
Kategória R4 - 3. miesto
Voľná kategória:
Granus Cup 2015 Kalná nad Hronom

C2:
Muži C2 - 1. miesto
Medzinárodné - vodácky viacboj
Medzinárodný pohár P5/sit-on-top Cvrčovice (ČR):
Muži SOT - 1., 2., 3. miesto
Ženy SOT - 1., 2., 3. miesto
Žiaci SOT - 2. miesto
Cvrčovický džbánek P2, XVI. ročník:
Seniori (nad 60 r.) - 1. miesto
Ženy - 1. ,2., 3. miesto
Žiaci - 2., 3. miesto
Muži (nad 40 r.) - 1. ,2. miesto
Rodičia s deťmi do 10 rokov - 3. miesto

PLAVECKÝ KLUB

Plavecký oddiel vznikol 1. januára 2004. Vytvoril sa z Mestského plaveckého klubu
Delfín, ktorý bol zaregistrovaný na Slovenskej plaveckej federácii od januára 2001. Členmi
PK MŠK sú plavci, tréneri a členovia výkonnej rady, ktorí sú zaregistrovaní na SPF. Plavci sa
napriek krátkemu obdobiu existencie klubu zúčastňujú regionálnych súťaží majstrovstiev
Slovenska, najlepší jednotlivci sa zúčastnili aj majstrovstiev Slovenska a súťaží
s medzinárodnou účasťou, kde niektorí plavci dosiahli popredné umiestnenia.
Prví funkcionári boli Ing. Peter Barančok, Vladimír Zubek, Mgr. Miroslava Mesárošová,
PaedDr. Martina Bartková.
Prezident klubu:
Ing. Peter Barančok
Výkonná rada klubu
Ing. Peter Barančok – predseda
Vladimír Zubek – podpredseda
Ing. Michal Ivanec – tajomník
Anna Líšková – pokladník
Mgr. Miroslava Mesárošová – člen
PaedDr. Martina Bartková – člen
Martina Karkušová – člen
Tréneri klubu
Mgr. Miroslava Mesárošová (1 kvalif. trieda),PaedDr. Martina Bartková (1 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 2015
Mládež: 41
Dospelí: 7
Plavecký klub mal v roku 2015 spolu 48 členov, 42 plavcov a 6 funkcionárov. Členov registrovaných v SPF bolo 35, 29 plavcov a 6 rozhodcov.

Z celkového počtu 42 plavcov bolo 10 plavcov do 8 rokov, 9 plavcov kategórie C (9 a 10 ročný), 12 plavcov kategórie B (11 a 12 ročný), 5 plavci kategórie A (13 a 14 ročný) a 6 plavcov
15 rokov a starší. Plavci PK, registrovaní v SPF, sa počas roka 2015 zúčastnili celkove na 21
pretekoch.
TOP organizované podujatia klubom
v roku 2015
Veľkonočné plavecké preteky – 14. ročník
Vianočné plavecké preteky – 15. ročník
Banskobystrický plavecký pohár – 4. kolo
11. ročníka
Ciele a vízia klubu:
- rozšíriť členskú základňu o nových talentovaných plavcov
- účasť na pretekoch podľa plánu s čo
najväčším počtom pretekárov
- s najlepšími pretekármi sa zúčastniť majstrovstiev Slovenska
- neustále skvalitňovať tréningový proces
- zvýšiť odbornú spôsobilosť trénerov
- zvýšiť počet kvalifikovaných rozhodcov
Reklamní partneri klubu:

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.
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.
Prezident klubu: Daniela Hlivová
Výkonná rada klubu
Daniela Hlivová, Janka Fekiačová, Peter Vinarčík,
Cvičitelia klubu
Janka Fekiačová /III. kvalif. trieda/, Anna Líšková /III. kvalif. trieda/, Peter Vinarčík /II. kvalif.
trieda/, Vincent Čierny /III. kvalif. trieda/.

Členská základňa 2015
Mládež:
Dospelí: 25

STOLNOTENISOVÝ KLUB

Založenie stolnotenisového oddielu TJ ZSNP Žiar nad Hronom, ktorý kontinuálne je v
činnosti až do dnes, bolo v roku 1958. Prvým predsedom bol p. Vojtech Kmeťo.
V stolnotenisovom oddiely ďalej pracovali Ing. Kvak František, Oravec Štefan a Ing. Barniak
Jozef. Úplné začiatky stolnotenisového
oddielu pri TJ ZSNP sa datujú na začiatok
70. rokov minulého storočia, ( hráči Ihring, Lipták, Vrba, Šurka a Hoffstadter),
ale z určitých dôvodov bola činnosť oddielu začiatkom 80. rokov prerušená a oddiel
obnovil svoju činnosť v roku 1986 a úspešne pracuje až do dnešných čias.
Prezident klubu: Ing. Jozef Barniak
Tréneri klubu:
Ing. Jozef Barniak – I. kvalifikačný stupeň
Ľubomír Majerčík – I. kvalifikačný stupeň
Igor Valuška – I. kvalifikačný stupeň
Rozhodcovia klubu:
Ing. Jozef Barniak – „B“ licencia
Igor Valuška – „B“ licencia
Ľubomír Majerčík – „C“ licencia
Tomáš Valuška – „C“ licencia
Členská základňa 2015
Mládež: 12
Dospelí: 12
Počet družstiev v súťaži
„A“ mužstvo – III. liga, BB kraj, „B“ mužstvo – IV: liga, oblasť ZH, ZC, BŠ, „C“ mužstvo – V. liga, oblasť ZH, ZC, BŠ, „Dorast“ – I.
divízia v ZA kraji. Členovia klubu sa v priebehu roka zúčastnili na súťažiach M-SR
v celkovom počte – 5, z toho sa 2 krát umiestnili na 3. Mieste a 1 krát na 4. Mieste. Na súťažiach Majstrovstiev BB kraja sa zúčastnilo spolu 12 účastníkov a v Slovenskom pohári mládeže 6 účastníkov. Stolnotenisový klub organizoval v roku 2015 Majstrovstvá kraja mládeže.
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2015
ŠPORTOVEC MESTA 2015
Hugo Repáň – Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Košiciach sa vo štvorhre starších žiakov
umiestnil na 3. mieste.

Družstvo starších žiakov Stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom
Družstvo v zložení: Hugo Repáň a Jakub Filús sa na Majstrovstvách kraja základných škôl
v Kalinove stali Majstrami kraja
a na Majstrovstvách Slovenska,
ktoré sa konali v Košiciach sa
umiestnili na 3. mieste.
Vojtech Kmeťo
Stolnotenisový klub MŠK Žiar
nad Hronom
Významnou mierou sa pričinil
o založenie
stolnotenisového
oddielu v Žiar nad Hronom
v roku 1958. Vyrastal v rodných
Leviciach, kde hrával futbal
a stolný tenis. V roku 1958 prišiel hrať do Žiaru nad Hronom
futbal a súčasne tiež založili
spoločne s p. Ihringom, p.
Šurkom a p. Liptákom stolnotenisový oddiel a venoval sa aj výchove mládeže.
V stolnotenisovom oddiely vykonával funkciu predsedu v rokoch 1958 – 1974. Svoju aktívnu
športovú činnosť ukončil nedobrovoľne po ťažkej autohavárii v r. 1974. Pracoval v ZSNP Žiar
kde začínal na teplárni, prešiel na KMP a od r. 1970 pracoval vo funkcii zástupcu riaditeľa
Slovšportu. Patrí mu poďakovanie za to, že v Žiari nad Hronom sa hrá stolný tenis už 57
rokov.
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje p. Vojtechovi Kmeťovi „ĎAKOVNÝ LIST“ za

celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj stolného tenisu
v Žiari nad Hronom.
Ciele a vízia klubu:





Postup „A“ mužstva do II. Ligy
Získať medailu z MSR mládeže
Získať tituly majstrov kraja
Zvýšiť trénerskú kvalifikáciu v klube na 2. Kvalifikačný stupeň

Reklamní partneri klubu:

ŠPORTOVOSTRELECKÝ KLUB

V Žiari nad Hronom je registrovaný 1 klub. Mestský športovo strelecký klub v Žiari
nad Hronom vykonáva svoju činnosť v súlade s ročným plánom a kalendárom športových podujatí.
ŠSK zorganizoval 36 podujatí okresného a vyššieho významu. Medzi najdôležitejšie patrili
Majstrovstvá BB kraja žiakov a majstrovstvá SR mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní,
Cena mesta Žiar nad Hronom vo veľkokalibrovom COMBATE a Banskobystrická Krajská
strelecká liga dospelých a mládeže v disciplíne vzduchová pištoľ a puška.

Problematickým faktorom sú najmä
priestorové a materiálne možnosti.
V streľbe zo vzduchových zbraní sa
organizujú
všetky
súťaže
v telocvičniach I. ZŠ v Žiari nad Hronom. Súťaže organizované v streľbe
z malokalibrových zbraní sa realizujú
na strelnici v Žiari nad Hronom
v lokalite „pod Kortínou“. Jedná sa
o 10-stavovú strelnicu (predtým 20stavovú), ktorá je poznačená zosuvom
pôdy a toho času nespĺňa kritériá na
organizovanie súťaží celoslovenského
významu.
Športovo strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom evidoval v roku 2015 celkom 78 členov. Z
tohto počtu mládež do 16 rokov tvorilo 18 členov.
Prezident klubu: Marián Grúber
Výkonná rada:
Lukáš Nárožný, Pavol Okuliar a Ondrej Lipták.
Najvýznamnejšími akciami boli tie, ktoré klub organizoval z poverenia Slovenského streleckého zväzu za spoluúčasti mesta Žiar nad Hronom. 13. marca 2015 pre mládež zorganizovali strelecké podujatie pod názvom Veľká cena mesta Žiar nad Hronom o titul Majster školských športových stredísk, krúžkov a klubov v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia 30 výstrelov. Vyše 70 nominovaných
mladých strelcov zo SR súperilo o majstrovské tituly v
štyroch kategóriách. Súčasne bola vyhodnotená aj súťaž trojčlenných družstiev.
V kategórii mladší žiaci –
chlapci zvíťazil a majstrovský titul získal náš člen Dávid Sklenka. V súťaži družstiev zvíťazili tiež členovia
ŠSK MŠK : Marcel Juriga,
Lukáš Fúska a Filip Šulek.
Pre dospelých strelcov klub
organizovali 28. a 29. novembra 2015 1. Slovenskú streleckú ligu a Cenu primátora mesta
Žiar nad Hronom. V zrekonštruovanej športovej hale sa stretlo viac ako 120 najlepších strelcov z celého Slovenska. Súťaž bola zároveň nominačným pretekom na Majstrovstvá SR. V
tejto súťaži a disciplínach sa uznávajú strelcom aj nastrieľané rekordy.
Na základe vyššie dosiahnutých streleckých úspechov našich strelcov si výsledkami, ktoré
dosiahli v roku 2015 určili poradie 10 najúspešnejších :
1. Róbert Láska, 2. Marián Grúber, 3. Karol Ihring, 4. Ondrej Lipták, 5. Dávid Sklenka,
6. Marianna Grúberová, 7. Lukáš Nárožný, 8. Pavol Okuliar, 9. Filip Šulek a 10. Ondrej Kováč.
Ciele a vízia klubu:
Na základe dosiahnutých výsledkov a po skúsenostiach z predchádzajúceho roka sa chce
klub v roku 2016 zamerať na dobudovanie technickej a materiálnej základne potrebnej na
organizovanie ponúkaných významných streleckých podujatí, ktoré umožnia účasť tých najlepších strelcov SR v takom počte, že to môže byť zaujímavé aj z pohľadu dotácií na tieto
podujatia.

Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2015
ŠPORTOVEC MESTA 2015
Ing. Róbert LÁSKA – Športovo-strelecký klub MŠK Žiar
nad Hronom
V júli 2015 sa v Českej republike
konali Majstrovstvá Európy
v kombinovanej
streľbe,
za
účasti 180 najlepších strelcov zo
14 krajín. Slovenskú republiku
reprezentoval Róbert Láska,
člen streleckého klubu MŠK Žiar
nad Hronom. V disciplíne 40
výstrelov z pušky na vzdialenosť
100 metrov v piatich polohách
na rôzne terče dokázal nastrieľať 395 bodov z 400 možných, čo ho zaradilo na 3. miesto
a získal bronzovú medailu. V spomenutej disciplíne je niekoľkonásobným Majstrom Slovenska, rovnako je majstrom oblasti a niekoľkonásobným držiteľom majstrovskej a I. výkonnostnej triedy.
Najlepší strelci ŠSK MŠK Žiar nad Hronom
1. Róbert LÁSKA
3. miesto na Majstrovstvách Európy v kombinovanej streľbe puškou. 2. miesto na Majstrovstvách SR SSZ v streľbe vzduchovou puškou 60 výstrelov v súťaži družstiev. 1.
miesto v Slovenskej Extralige v streľbe vzduchovou puškou 60 výstrelov.
2. Marián GRÚBER
1. miesto na Majstrovstvách SR SSZ v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov v súťaži
družstiev a 4. miesto v rovnakej disciplíne v súťaži jednotlivcov. 4. miesto na 31. Medzinárodných majstrovstvách SR seniorov v zmiešanej disciplíne malokalibrová pištoľ
a vzduchová pištoľ. 1. miesto na Majstrovstvách BB kraja SSZ v disciplíne ľubovoľná pištoľ 60 výstrelov v streľbe na 50 metrov. 1. miesto na 1. Slovenskej streleckej lige
v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov v kategórii seniori.
3. Karol IHRING
1. miesto na Majstrovstvách BB kraja SSZ v disciplíne veľkokalibrová pištoľ 30 + 30 výstrelov. 1. miesto na Slovenskej Extralige v streľbe zo vzduchovej pištole 40 výstrelov
v kategórii seniori.
4. Ondrej LIPTÁK
1. miesto na Majstrovstvách BB kraja SSZ v disciplíne štandardná pištoľ 3x20 výstrelov
a 2. miesto v disciplíne športová pištoľ 30+30 výstrelov.

TENISOVÝ KLUB:
Tenisový klub začal svoju činnosť v roku 1969 pod hlavičkou TJ ZSNP v parku Š.
Moysesa , kde bola predtým ľadová plocha. Medzi zakladateľov patrili Ing. Miloslav Pažout (
1919 ), Ing. Jozef Tesák ( 1932 ), Milan Jaškovič (1932 ), Dr. Vladimír Ostertag (1935 )
a ďalší nadšenci tenisu.

MsNV v akcií „Z“ odovzdal 4 nové tenisové dvorce pre verejnosť a Závodu ZSNP do užívania. Prvým predsedom a organizátorom bol poverený MsNV v Žiari nad Hronom Dr. Vladimír
Ostertag. Za celé obdobie tenisového klubu dosiahli hráči niekoľko dobrých umiestnení
v súťaži jednotlivcov a družstiev.
Prezident klubu: Ing. Štefan Stripaj
TK MŠK ma k 31.decembru 2015 32
členov z toho je 10 v žiackych alebo
dorasteneckých kategóriách a 22 dospelých, registrovaných na STZ je 13
členov.
Na svoju činnosť TK MŠK využíva
antukové tenisové kurty na plážovom
kúpalisku.
V roku 2015 TK MŠK mal prihlásené 3
družstva do súťaží organizovaných
Stredoslovenským tenisovým zväzom
„A“ družstvo dorastu, „B“ družstvo dorastu a družstvo mužov.
„A“ dorast hral II triedu Stredoslovenského regiónu a zo 6. družstiev obsadili 5. miesto.
Reprezentovali – Nikolas Koňarik, Martin Čakovský, Lukáš Kravár a Marek Kabina.
„B“ dorast hral III triedu Stredoslovenského regiónu zo 4 družstiev skončili poslední.
Reprezentovali – Michal Grznár, Samuel Kúštik, Erik Kováč, Matej Piatrik, Lukaš Lovčičan
a Dominik Rajčan.
Muži hrali III triedu a zo siedmych družstiev obsadili 6. miesto.
Reprezentovali: Róbert Roško, Dominik Pápay, Nikolas Koňarik, Lukáš Kravár a Marek Kabina.

VOLEJBALOVÝ KLUB

Volejbal v našom meste sa datuje od roku 1953. Významné obdobie v rozvoji ženského volejbalu nastáva v r. 1956 s príchodom skúsenej hráčky Šurkovej a trénera Čierneho.
Ženský volejbalový oddiel bol založený v auguste 1956. S týmto rokom je spojené i založenie
družstva dorasteniek. V týchto rokoch družstvá reprezentovali mesto pod názvom TJ BANÍK.

V 60. rokoch v skromných podmienkach dosiahol mužský volejbal prvé úspechy aj
v dlhodobých súťažiach, keď sa muži prebojovali od divízie a dorastenci do ligy.
Z hráčov
a dorastencov úspešne pôsobili : Kukučka, Brocko, Trpíška, Turaz, Petík, Ing. Krist, Dr. Martinček, Kaštier, Briatka, Kosegi, Rakovský, Šimek. Ing. Riter, Balkoci. Rakovský, Balkóci,
Šlachta, Weis, Zaťko, Závadský, Skyva, Šimek, Bučko, Reck, Rozemberg, Sokol, Molnár,
Miniarik, Hlaváč, Uhrinovský, Čančovič. Hogh, Šimonovič, Henč, Kupči, Vrbický, Mlynarčík.
Veľkým prínosom pre rozvoj volejbalu v meste bola p. učiteľka III. ZŠ, Ul. J Kollára 2, Žiar
nad Hronom (súčasné Gymnázium M. Rúfusa Žiar nad Hronom) p. Jarmila Ondrejková, ktorá
v tomto období začala systematicky pracovať so žiackymi kategóriami.
Od roku 1963 družstvá reprezentovali mesto pod názvom TJ ZSNP Žiar nad Hronom.
V roku 1969 zásluhou p. Csitáriho vzniklo družstvo dorasteniek. Týmto bol položený základ
prvému kolektívnemu športu dievčat v našom meste. V 70. rokoch si volejbal získal veľa
fanúšikov, vytvoril sa funkcionársky kolektív pod vedením, ktorého sa vybudovalo sa ihrisko
s tribúnkou na II. ZŠ, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom. Žiar nad Hronom organizoval Majstrovstvá ČSSR st. dorasteniek.
Od roku 1978 vstúpil žiarsky volejbal do obdobia realizácie novej koncepcie so zameraním
na ženský volejbal vo všetkých vekových kategóriách. Vytvorila sa prípravka a Školské športové stredisko pri II. ZŠ, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom. Družstvá dosahovali kvalitné výsledky v najvyšších súťažiach vo všetkých vekových kategóriách.
Najväčší úspech dosiahlo družstvo trénera p. Utešeného, ktoré sa až dvakrát prebojovalo na
majstrovstvá SSR. Prvýkrát ako st. žiačky a potom ako staršie dorastenky. Je vyhodnotené
ako jedno najúspešnejších družstiev v celej histórii žiarskeho volejbalu.
V súťažnom ročníku 1991/92 družstvo žien postúpilo do I. celoštátnej federálnej volejbalovej
ligy. Družstvo dosiahlo najvýraznejší
úspech v histórii ženského volejbalu
v Žiari nad Hronom. Od súťažného ročníka 1998/99 volejbalový klub dosiahol
niekoľko
popredných
umiestnení
v kategóriách staršie žiačky, mladšie
dorastenky, staršie dorastenky a ženy.
V roku 2015 hrali juniorky I. Ligu a 5
družstiev Oblastné súťaže Banskobystrického a Žilinského kraja: kadetky,
staršie žiačky, mladšie žiačky, MIDI 4kový, MINIMAX 3-kový
Prezident klubu: MVDr. Igor Korbela
Správna rada klubu:
členovia SpR: Jozef Tomčáni, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Katarína Drienková
Členovia výkonnej rady:
Vladimír Baran, Jozef Tomčáni
Trénerská rada:
Alena Bieliková, Pavel Dobrovič,
Monika Hrčková, Monika Dobrovičová,
Eva Bieliková, Ivana Tenkelová, Peter
Kollárik, Valéria Šestáková, Elena Rozenbergová
Tréneri klubu:
Alena Bieliková
– IV. stupeň
Pavel Dobrovič
– II. stupeň
Eva Bieliková
– II. stupeň
Peter Kollárik
– II. stupeň
Monika Hrčková
– I. stupeň
Monika Dobrovičová – I. stupeň
Ivana Tenkelová
– I. stupeň

Valéria Šestáková
– I. stupeň
Elena Rozenbergová – II. stupeň
Členská základňa 2015
Mládež: 93
Dospelí: 40
Umiestnenia a dosiahnuté výsledky za rok 2015
Kadetky VK MŠK Žiar nad Hronom
Kadetky VK MŠK Žiar nad Hronom postúpili medzi 8 družstiev do záverečného finále o titul
Majstra Slovenska, ktoré sa hrali v Prešove v dňoch od 14.5.2016 do 16.5.2016.
Konečné poradie:
1. Slávia UK Dráčik Bratislava
2. COP Nitra
3. MVK Snina
4. DPS Bilíkova Bratislava
5. Palas VK Levice
6. ŠK Elba Prešov
7. VK Iskra Hnúšťa
8. VK MŠK Žiar nad Hronom
Ciele a 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.
Prihlásiť do súťaže 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.
2016

