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Toto je pohľad strelcov pôsobiacich na východe, strede a západe Slovenska. V miestnych, lokálnych a 

regionálnych streleckých kluboch a streleckých krúžkoch na činnosť SSZ. 

 

 

   Oslovil som strelcov rôznych vekových kategórií, dlhoročných športových strelcov a funkcionárov streleckých 

klubov, asociácií a krúžkov. Najviac podnetov som dostal od dlhoročných a hlavne naďalej  aktívnych strelcov, 

ktorí ešte pamätajú časy Zväzarmu a stále sa venujú rozvoju svojich klubov a streleckého športu. Samozrejme 

vyjadrili sa aj strelci v strednom veku a začínajúci strelci. Zameral som sa na regionálnu pôsobnosť klubov. 

V názoroch boli takmer jednotní, väčšina videla problematiku rovnako a sú sklamaní z toho , akým smerom sa 

uberá život v streleckej obci - boja sa zániku klubov v regiónoch, mimo veľkých miest. Málo pozornosti sa venuje 

regiónom a okresom. Samostatnou kapitolou sú strelnice. Kritiky na smerovanie SSZ bolo veľa, veľmi veľa... 

 

Prevláda názor, že SSZ za posledných 20 (možno aj viac) rokov nijakým spôsobom /metodicky, materiálne, 

technicky, ani finančne) nepodporil kluby a ani strelcov v regiónoch. Dá sa povedať , že SSZ o činnosti našich 

klubov ani nevie a jediné, čo ho zaujíma – je platenie členských príspevkov. Prítomnosť SSZ nepociťujú kluby, 

strelci a ani juniori v krúžkoch (tých podporujú strelecké kluby a obce, ak im to umožňujú podmienky a financie). 

Kluby zistili, že dokážu existovať aj bez  SSZ a preto množstvo členov prestalo platiť členské príspevky a nehlásia sa 

k SSZ. Uvedené financie radšej venujú svojim klubom, kde to má význam a efekt. Strelecké kluby sa pomaly 

transformujú na občianske združenia, nové kluby vznikajú výhradne ako občianske združenia a neplánuje sa v nich 

riešiť príslušnosť k SSZ. Touto cestou sa môžu kluby uchádzať o rôzne dotácie a 2 percentá z dane. Aspoň takúto 

istotu v rámci financií majú, je to vždy viac, ako získali od SSZ za desiatky rokov. V povedomí strelcov má oveľa 

väčšiu váhu organizácia Legistelum , ako SSZ. Toto je stav , ktorý dlhodobo pretrváva a je to stav, do ktorého SSZ 

postupne doviedlo svojou nečinnosťou kluby v regiónoch. Mnoho klubov nemá v úmysle naháňať výsledky a body 

a hnať sa za reprezentáciou, vedia, že nemajú finančnú podporu , technické a materiálne zázemie. Radšej si 

zorganizujú súťaže v regióne a po ich ukončení udržujú kamarátske vzťahy medzi strelcami a vytvárajú podmienky 

na fungovanie v rámci svojich možností.  Stav strelníc je taktiež v žalostnom stave -  v stave dedičstva zo 

socializmu a strelnice sa udržiavajú formou brigád a dotovania z vlastných súkromných peňazí strelcov. Aj za 

takýchto skromných podmienok je možné napríklad v našom regióne usporiadať ročne 20 – 30 súťaží v rôznych 

disciplínach. Vďaka propagácii na internete a vďaka technológiám sa na nich zúčastňujú strelci z klubov v rámci 

celej SR, ktorí sa o konkrétnu disciplínu zaujímajú. Aj na organizované tréningy dokážu prísť strelci z rôznych 

regiónov. Vznikajú tak športové priateľstvá naprieč celou republikou. 

 

Všetci si uvedomujú vážnosť situácie a vedia, že v streleckom športe je ťažké pracovať, fungovať a zháňať financie 

na chod a činnosť. O to väčšia vďaka patrí ľuďom v kluboch, ktorí sa naplno venujú tomuto celoživotnému koníčku 

bez nároku na odmenu, na vďaku a bez nároku na uznanie. Vychovať a hlavne udržať mladých strelcov je tiež 

výzva. Zabezpečiť podmienky, strelivo, vybavenie, financie, materiál a prepravu na súťaže, to je iba časť úloh, 

ktoré musí klub zabezpečiť pre svoje fungovanie. Neraz sa stane, že strelci zabezpečujú potreby klubu zo svojich 

súkromných financií a samozrejme všetko riešia na úkor svojho voľného času, bez nároku na odmenu. Napriek 

tomu (a možno práve preto) kluby fungujú, organizujú sa súťaže, ligy, tréningy, propaguje sa strelecký šport, 

vydávajú sa články v miestnej tlači, prevádzkujú sa vlastné internetové stránky klubov. Tvoria a vymýšľajú sa 

terčové materiály, konštrukcie kovových terčov, sklopné terčové systémy a elektronizácia vyhodnotenia na 

súťažiach. Ľudia zanietení a zapálení pre strelecký šport našťastie ešte nevymreli. V kluboch pôsobí dostatok ľudí, 

ktorí svoje vedomosti a zručnosti z práce prenášajú a uplatňujú pri potrebách klubov. Kluby si vzájomne pomáhajú 

aj pri organizovaní súťaží a zadovážení vybavenia, streliva a techniky.  

 

Z názvu Slovenský strelecký zväz vyplýva, že by to mala byť organizácia, ktorá v rámci SR zastrešuje všetkých 

športových strelcov, asociácie, kluby a strelecké disciplíny – a nie iba úzku skupinu klubov a disciplín. 
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Pripomienky a kritika od oslovených strelcov: 

- nedostatočná finančná podpora klubov v regiónoch 

- nedostatočná materiálna a technická podpora klubov v regiónoch 

- nedostatočná podpora krúžkov a juniorov 

- nezáujem o stav strelníc 

- hospodárenie SSZ vyvoláva mnoho otázok medzi strelcami 

- zlyháva administratívna pomoc  SSZ pre kluby pri riešení a vybavovaní povolení do zahraničia 

   (najnovšie už kluby ani neoslovia SSZ a snažia sa to vybaviť sami) 

- žiadna propagácia streleckého športu zo strany SSZ 

- SSZ nezastrešuje všetkých strelcov a disciplíny, ale venuje sa úzkemu okruhu disciplín 

- strelecká obec nevie, čo SSZ pre ňu vôbec robí (okrem preferovaných disciplín a súťaží) 

- prevláda názor, že vedenie je vo svojich funkciách tak dlho, že už zabudli aká je ich úloha 

- neexistujú strelecké centrá, ktoré by zastrešovali napríklad východ - západ a stred Slovenska 

- chýba odborná literatúra a metodika, ktorou by kluby mohli disponovať (minimálne aspoň časopis) 

- vedenie SSZ pravdepodobne ani nevie, s akými problémami sa kluby v regiónoch stretávajú 

- registračné systémy na súťaže sú riešené mimo SSZ, keďže SSZ nepodporuje všetky disciplíny 

- zastaralá koncepcia riadenia SSZ 

- slabá obsahová štruktúra a prehľadnosť internetových stránok SSZ 

 

 

Námety a návrhy: 

 - odborne zastrešiť rozvoj a budovanie strelníc po vzore iných štátov 

- zaujímať sa a podieľať sa na dianí v streleckých kluboch, na ich činnosti a živote 

- venovať sa mládeži a juniorom 

- zaviesť systém podpory streleckých klubov po finančnej, materiálnej a technickej stránke 

- viesť diskusiu aj s klubmi a strelcami, ktorí nie sú členmi SSZ 

- zmeniť systém práce tak, aby strelci mali záujem stať sa, prípadne vrátiť sa a byť znovu členmi SSZ 

  ( aby sme mohli byť hrdí na členstvo v SSZ ) 

- zastrešiť nákup zbraní a streliva a jeho distribúciu do klubov, brať ohľad na prevádzkované disciplíny v kluboch 

- zastrešiť všetky disciplíny a typy klubov, ktoré sa venujú športovej streľbe 

- mať záujem na tvorbe legislatívy a zákonov pre strelcov (možná spolupráca s Legistelum a zákonodarcami) 

- hájiť záujmy všetkých  športových strelcov 

- zefektívniť prácu SSZ a vniesť do nej moderné prvky vedenia organizácie 

- plne využiť možnosť elektrononizácie a digitalizácie systémov a využiť moderné  technológie v prospech SSZ 

- vytvoriť podmienky na odovzdávanie vedomostí  skúsených strelcov mladším generáciám 

- propagovať aj rekreačnú a hobby streľbu a pritiahnuť záujem ľudí o strelecký šport  

- vniesť do SSZ konštruktívnu debatu a smerovať vývoj SSZ tak, aby to strelci pocítili 

- nájsť  spôsob  a rozšíriť možnosti prílevu financií do SSZ a streleckého športu 

- zefektívniť a sprehľadniť internetové stránky SSZ 

- publikovať na stránkach SSZ návody, metodiku a usmernenia pre začínajúcich , aj skúsených strelcov 

- publikovať na stránkach recenzie a skúsenosti strelcov so športovým vybavením a používanými zbraňami 

- pomôcť klubom pri účasti a organizovaní  medzinárodných súťažiach doma a v zahraničí 

- spolupracovať s výrobcami a predajcami zbraní (odborne, marketingovo, reklama a propagácia, sponzoring) 

- zvážiť možnosť vydávania časopisu a informovať strelcov o dianí v SSZ a streleckej obci 
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Toto je hlavná časť pripomienok a návrhov, s ktorými som sa stretol pri rozhovoroch so strelcami. V žiadnom 

prípade to nie je myslené ako útok na SSZ a ani žiadne osoby, je to reálny stav v kluboch a regiónoch. Určite je 

snaha byť pri tom, keď sa prístup SSZ k strelcom zmení a keď nastanú zmeny. Sami strelci by radi pomohli 

a podporili tieto zmeny. Sme v stave, kedy môžeme reálne čeliť zániku v častiach klubov a strelníc a dobre by bolo 

zabrániť tomu. Hlavne pritiahnuť mladých a venovať sa rozvoju streľby. Nemusí to byť práve na úrovni olympiády, 

na začiatok by stačilo ukázať ľuďom, že je to krásny šport a koho to raz chytí, tak je to na celý život. 

 

 

Dátum: 30.4.2020 

  

 

Spracoval:  

 

Adrian Gallo 

Predseda ŠSK Gemerská Poloma 

 

www.sportovastrelba.sk 
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