
Vážená strelecká obec,  

 

na VII. Volebnom zjazde SSZ, ktorý sa uskutočnil 
31.7.2021 v Nitre, som sa uchádzal o členstvo vo výkonnom 
výbore SSZ. Tento cieľ a zisk mandátu  sa mi z Vašou pomocou 
podarilo úspešne naplniť a preto je čas na predstavenie sa tej 
časti streleckej obce, ktorá ma možno úplne nepozná. Nevie 
čo môže odo mňa, smerom ku samotnému SSZ a taj isto aj ku 
verejnosti  očakávať.  

Nepôjdem do mládežníckych čias, ale ako puškár som 
na konci „éry Zväzarmu“ určite navštívil každé športovisko kde 
sa pestovala streľba v rámci Slovenska. Ako mládežník som 
zažil „tour de Slovakia“ autobusom ktorý vyslal Zväz naprieč 
Slovenskom na MSR v Prešove. Rok už si ani presne 
nepamätám, ale spomínam si ako sme ten autobus z Dlhej nad 
Váhom tlačili na čerpačku Shell do Šale. Svedkovia sú mi strelci 
z Vištuku vtedy ešte Janko Valaštiak, Tatiana Stojkovičová, 
Michal Kordoš a iný skvelý športovci. Myslím, že aj Danka Pešková tam bola   Prečo to hovorím? 
Streľba nie je vždy len o číslach, výkonoch, rebríčkoch a faktoch. Je to o nás všetkých, o skvelých 
ľuďoch tých čo vychovávajú, mentorujú, ale aj o tých čo doprevádzajú to kvantum detí hocikam, kde 
kalendár SSZ zastane. Vyrastal som v štruktúrach, kreoval som svoju osobnosť na pretekoch NLM, 
LTM, extraligy, VC, KSL, 1SSL, MSR a nezabudnem nikdy na Slivestrovský Bánovský stoják (MaPu – 
Stojmo). Za týmto všetkým, sú ľudia, ich koníček, hobby, láska ku športovej aj inej streľbe. Tomuto sa 
hovorí rodina nadšencov. Zámerne som opomenul iné disciplíny. Dostanem sa však ku tomu.  

Ako bývalý krajský predseda KVSSZ oblasť NITRA som si povedal, že vytváranie lepších, 
transparentnejších podmienok bude mojím hnacím motorom na najbližšie obdobie vo výkonom 
výbore SSZ. Neprišiel som sem zbierať časový fond (doživotnej časovej renty vo funkcií), ale reálne 
hľadať spôsoby a možnosti pre tých ktorých osobný hnací motor je cieľ, víťazstvo, pre tých, ktorých 
tabuľky a repre limity naozaj inšpirujú a motivujú. Nový výkonný výbor svojím zložením prinesie 
zmenu to je už teraz isté. Nehovorím, že zmeny prídu okamžite a budú vnímané len pozitívne, ale ja 
som optimista a verím, že zmeny ktoré nastolíme budú posúvať SSZ vpred a nie naopak. Určite viem, 
že nás čaká kopec roboty najprv tej legislatívnej, upratať staršie nariadenia, smernice, zažiť systém 
pod kožu, ale nie príliš, aby sme boli schopní veci triezvo hodnotiť a za pomoci nižších štruktúr aj 
počúvať.  

Toto je jeden z mojich osobných pilierov a predsavzatí. Do VV ma zvolili delegáti rôznych 
organizácií. Ich hlasy znamenajú, že som pripravený ich počúvať a tých čo mi hlasy nedali tiež, 
pretože byť členom VV SSZ nie je privilégium, ale záväzok. Týmto chcem poďakovať všetkým čo mi 
hlas odovzdali ale aj tým, ktorý mali iný názor.  

V rámci mojich kompetencií sa budem orientovať na krajské výbory SSZ ako koordinátor 
pokynov od SSZ. Ako podpredseda jednej z mnohých krajských organizácií sa viem vcítiť do role 
predsedov krajov a napomáhať tak ku kvalitnejšej informovanosti v tejto agende. 



Druhá, ale nemenej dôležitá agenda sa bude týkať masmediálnej komunikácie, výstupy 
smerom ku médiám a propagácia SSZ. Jedna z hlavných a prvých úloh je zbieranie podnetov na nový 
web SSZ, ktorý sa „ocitne“ v 21 storočí. Zadanie bude jednoduché, ale účelné, pripomienkovanie sa 
pokúsime s kolegami zrealizovať tak, aby podnety padli na úrodnú pôdu.  

Nie som určite „použiteľný“ na všetko, preto som sa snažil vo svojej premiére v štruktúrach 
SSZ vziať si toho toľko koľko sám unesiem, avšak verím, že to čo mi bude zadané bude riešené aj 
smerom z vonka ku spokojnosti. Jeden cieľ však mám a to je to, čo som na začiatku opomenul.  

Nemienim sa zamerať prioritne na problematiku puškových disciplín, naopak svoje obzory si 
veľmi rád rozšírim a ako bývalý člen rozhodcovskej komisie (Pozdravujem Jožka Valvodu – určite si 
teraz spomenie na môj onehdý list na rozlúčku z rozhodcovským Á-čkom) si rád prejdem 
problematiku aj pištoľových disciplín aj brokárskych. Pretože jeden z mojich sľubov pred voľbami na 
zjazde bolo, že sa budem angažovať o zmenu v počte zástupcov brokových disciplín vo VV výbore 
minimálne na úrovni dvoch jej členov v nadchádzajúcom volebnom cykle. Mám zato, že na tento 
počet majú brokári minimálne morálne právo za výkony z poslednej dekády a nemám tým na mysli 
len poslednú olympiádu, ale rad predstavení sa na najvyšších svetových fórach kde robia skvelú 
reklamu Slovensku aj SSZ.  

Na záver iba s konštatáciu s ktorou som ja osobne prišiel na prvé riadne zasadnutie VV do 
Bratislavy a to, že moja pôsobnosť v štruktúrach SSZ bude trvať iba dovtedy, kým sa nesplní môj 
osobný cieľ, resp. opačne  ak nápady, návrhy a koncipovaná a konštruktívna práca nebude pretavená 
do reálnych citeľných zmien pre športovcov ktorý tvoria základňu zo svojimi trénermi 
a v neposlednom rade aj s rodinnými príslušníkmi, ktorý často postavia záujmy svojho dieťaťa nad tie 
svoje.  

Dovidenia na športoviskách. 
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