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Vážení športoví priatelia, a máme po nominácii na guľové M SR 2022. 

 

 Od nepamäti, vždy po nomináciách, sú rôzne úvahy o čiare v rebríčku nominačných 
výsledkov. Koho nominujeme a koho nenominujeme. Je prirodzené, že kapacity strelišťa sú 
limitované. Taktiež hodnota výsledkov z medzinárodného hľadiska je určitým kritériom. 

 Po skončení vojny v Juhoslávii sa jeden z mojich učiteľov, Štefan Štafen Krčmár, vybral so 
svojimi dievčatami zbierať medzinárodné skúsenosti na Majstrovstvá Slovinska alebo Chorvátska. Je 
to jedno. Priniesol výsledkové listiny. V ležačke mužov jedna zmena a výsledky od 540 po 600. 
Vysvetlil mi, že strelectvo majú v úplnom rozvrate a jediné riešenie vidia v tom, že zmobilizujú všetko, 
čo ešte majú. Z každého z tých posledných môže byť predseda nového klubu, tréner, rozhodca. 

 Čo tým chcem povedať. Pozrime sa na naše olympijske disciplíny. V disciplíne MaPu 3x20 
dokončilo kvalifikáciu 10 pretekárov. Nominovali sme 6. Pritom pre tých 4 máme 10 voľných stavov. 
A tí 4 sú predseda klubu a 3 tréneri mládeže. Sú to usporiadatelia súťaží. Štvrtý je obrovský talent 
spred 40 rokov, ktorý sa vrátil v slušnej výkonnosti, ktorú môže zvyšovať. V discplíne ŠpPi 30+30 
dokončilo kvalifikáciu 6 žien, nominovali sme 4. Medzi nenominovanými je predsedkyňa klubu, ktorý 
pracuje s mládežou a  ktorý usporiadava najkvalitnejšiu vzduchovkovú I. SSL v SR. 

 V Slovinsku alebo Chorvátsku by ich kedysi vyvážili zlatom. Ale mi len nariekame, čo nám 
nejde, čo nemáme. Prejaviť úctu, vďaku a vážnosť  tým posledným, ktorí ešte pracujú a usilujú sa 
o všeobecný prospech nedokážeme. Hoci aj ich nomináciou na M SR. Postupové čísla sú pre nás 
dôležitejšie ako ľudia. Hladáme, ako znechutiť tých posledných! 

 Absolútnym extrémom je nenominovanie pretekárov v disciplíne ĽPi 40. Ani jedného!  

 Pred 10 rokmi, v roku 2012, sa na M SR vo vzduchovke v Nitre objavila disciplína Vzd. Pi  40 
seniori. Bolo nominovaných 5 strelcov z východu. Pýtal som sa predsedu ŠTK, aká je to novinka. 
Povedal mi doslova: majú tri výsledky, je ich 5, musel som ich nominovať. Rešpektoval som to. A dnes 
je to najobsadzovanejšia vzduchovková  disciplína. 

 V guľovej sezóne 2022 bola ĽPi 40 v propozíciách 15 postupových súťaží. Od Holíča až po 
Košice a Prešov. V celom teritóriu SR.  

 V Martine 28.-29.5. strieľal ĽPi 40 1 pretekár. V tom istom termíne v Zbehoch 3 pretekári. 
O týždeň neskôr v Šali 4 pretekári a v Zvolenskej Slatine 6. Ďalší týždeň v Žiari nad Hronom ich už bolo 
9. Na ďalších súťažiach to rôzne kolísalo a napr. 20.-21.8. v Príbelciach ich bolo 11. A strieľala sa aj na 
Extraligách v Príbelciach. Jednoducho na všetkých stupňoch súťaží v celom teritóriu SR. Bez jedinej 
výhrady, bez jediného upozornenia ŠTK – nestrieľajte túto disciplínu, nebudeme Vás 
nominovať! Pretekári vynaložili množstvo času, streliva a finančných prostriedkov. Bojovali o účasť 
na M SR. 

 V disciplíne ĹPi 60 sa zapojilo do kvalifikácie 22 pretekárov, v disciplíne ĽPi 40 24 pretekárov. 
Hneď v prvý rok viac. 16 z nich má 3 a viac výsledkov a splnili všetky kritéria na nomináciu na M SR.  

 A    n e b o l i    n o m i n o v a n í !!!  



 Prečo predseda ŠTK ako pred 10 rokmi nepovedal: majú tri výsledky, je ich 16, musel som ich 
nominovať. Zrazu je všetko inak. Nemusel! Ale prečo? Je nominovaných len 15 pretekárov v disciplíne 
ĽPi 60. Druhých 15 stavov je volných pre seniorov. A 11 z nich má nominačný výsledok vyšší ako 311 
kruhov. A posledný muž je nominovaný na výsledok 500. Pokiaľ zohľadníme u seniorov ich vekový 
a fyzický handicap, sú to veľmi slušné výsledky. 

 A pozrime sa na tento problém cez platný súťažný poriadok. Síce som v mojom minulom 
príspevku upozornil, že nie všetko v ňom je aktuálne, ukladá strieľať MaPu 3x40 a pokiaľ by sme 
bezvýhradne trvali na jeho dodržiavaní museli by sme konštatovať, že všetci strieľajú MaPu 3x20 
svojvoľne, v rozpore so súťažným poriadkom a nemôžu byť nominovaní na M SR! Takže súťažný 
poriadok nie je písmo sväté a nedáva oporu na nenominovanie pretekárov v disciplíne ĽPi 40 na M 
SR. 

 Myslím si že práve naopak. Rozhodujúca časť súťažného poriadku je Článok 1 – Všeobecné 
podmienky kvalifikácie na M-SR. V ods. 1) sa uvádza (citujem doslovne) 

1) Súťažný  poriadok kvalifikácie na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ďalej len M-SR, je 
smernica SSZ, ktorá určuje spôsob nominácie na M-SR. Kvalifikácie sa uskutočnia 
v nasledujúcich disciplínach a kategóriách:  

Vieme, že na medzinárodné M SR seniorov sa nekvalifikuje a nenominuje. Na túto súťaž sa 
záujemcovia prihlasujú. Takže Článok 1, sa nevzťahuje na medzinárodné M SR seniorov ani na 
disciplíny, v ktorých sa na nich súťaží. Disciplíny uvedené v čl. 1 sa prostredníctvom 
kvalifikácie a nominácie vzťahujú na  M SR. 

V čl. 1, v časti Malokalibrové disciplíny sú pre seniorov uvedené disciplíny  MaPu  60, ĽPi 40, 
ŠpPi 30+30, MaPu 3x20. V troch z týchto disciplín boli seniori, ktorí splnili podmienky 
kvalifikácie, nominovaní ako súčasť kategórie muži na M-SR. V disciplíne ĽPi 40, napriek 
splneniu podmienok kvalifikácie, nominovaní neboli. Týmto v našom SSZ vznikla 
kategória diskriminovaných športovcov. 

Z uvedeného vyplýva, že ŠTK SSZ pri nominácii na M SR závažným spôsobom 
porušila Súťažný poriadok Slovenského streleckého zväzu. 

Do M SR v Príbelciach je 9 dní. Nominácia bola vykonaná včera. Nepripúšťam vyhlásenie, že je 
už neskoro, že sa problém bude riešiť pre budúci rok. Miesta na strelišti sú, nič z vykonanej 
nominácie sa nenarúša. Predpokladám, že ŠTK má postupové rebríčky spracované. Stačí ich 
len zverejniť! Ak nie, poskytnem jej moje. 

Nechcem sa opakovať, ale  Pán boh stvoril svet za 7 dní. A pre našu ŠTK by malo 9 dní stačiť, 
aby vykonala nápravu svojho chybného rozhodnutia.  

Tento príspevok posielam všetkým riadiacim článkom SSZ a žiadam ich, aby promptne prijali 
a vykonali opatrenia k odstráneniu diskriminácie a zabezpečeniu účasti seniorov v disciplíne 
ĽPi 40 na M SR 2022 v guľových discplínach v Príbelciach v dňoch 23.-25.9.2022. 

  

 

 Pozdravujem všetkých, Vinco   K u b í k 


