
SÚŤAŽ  V  STREĽBE  Z VEĽKOKALIBROVEJ  PIŠTOLE  
O PUTOVNÝ  POHÁR  PREDSEDU  MO  APVV  ČADCA  

 
     Dobre strieľať sme sa učili už ako školopovinné deti. Bola to síce len vzduchovka, ale už 
v tomto období mladosti sme získavali potrebné zručnosti a návyky na ovládanie zbrane, 
dobre zamierenie a samotná streľba. Pokračovali sme v tomto po ukončení ZŠ na tzv. 
učňovkách a aj stredných školách. Samozrejmosťou sa to stalo pre mužov, ktorí absolvovali 
základnú vojenskú službu. Kto výborne strieľal si vedel vystrieľať aj „opušťák.“ 
     Bolo preto samozrejmosťou, že ak niekto nastúpil pracovať do akejkoľvek služby 
v ozbrojenom bezpečnostnom zbore, vedel ovládať zbraň. Tak to bolo aj v Policajnom zbore. 
     Strieľať rýchlo a presne sa zdokonaľovali takýto pracovníci na pravidelných streleckých 
výcvikoch a aj na rôznych  súťažiach v streľbe z veľkokalibrovej pištole - služobnej zbrane 
(VPi),  samopalu vz. 61 / škorpión /  aj zo samopalu vz. 58.      
     Mnohým policajtom aj po odchode z aktívnej služby streľba z VPi zostala ako koníček, 
a tak využili možnosť opätovne súťažiť medzi sebou v streľbe z tohto druhu strelnej zbrane 
dňa 11. septembra 2021, kedy  sa  na strelnici v Rakovej uskutočnil 13. ročník súťaže 
v streľbe z VPi o „PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU  MIESTNEJ ORGANIZÁCIE 
ASOCIÁCIE POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE ČADCA“.  
     Tiež súťažili v streľbe zo športovej  malokalibrovej pušky /ŠMPu/ - 13 výstrelov na 
vzdialenosť 50 m.  Počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči. 
 
     Bývalí policajti súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole / 13 výstrelov / na vzdialenosť 
25 m v dvoch vekových kategóriách, do 60 rokov  a nad 60 rokov.  Počítalo sa 10 najlepších 
zásahov v terči.     
     Družstvá bez rozdielu veku súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole o putovný pohár 
predsedu MO APVV Čadca.  
     Bez rozdielu veku sa súťažilo v dvojboji – VPi + ŠMPu. 
 
 

UMIESTNENIE   SÚŤAŽIACICH 
 
Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca získalo družstvo v zložení: 
Anton HLAVA, Emil STRNÁDEL, Peter DRAHNÍK   s celkovým počtom 244 bodov. 
 
Na druhom mieste skončilo družstvo v zložení:  
Stanislav KRKOŠKA, Rastislav URBÁNEK,  Vladimír ČAMBOR  celkovým počtom 233 
bodov. 
 
Na treťom mieste skončilo družstvo v zložení: 
JUDr. Pavol  LISKO,  Mgr. Bohuslav KRASULA, Mgr. Ján KUBOŠEK  celkovým 
počtom 206 bodov.  
 
      
Súťaž jednotlivcov v streľbe z VPi do 60 rokov: 
 

1. miesto  Stanislav KRKOŠKA s počtom bodov 86,  
2. miesto  Vladimír  ČAMBOR s počtom 80 bodov,  
3. miesto  Mgr. Bohuslav  KRASULA s počtom 73 bodov. 

 
 



 
Súťaž jednotlivcov v streľbe z VPi nad 60 rokov: 
 

1. miesto Emil  STRNÁDEL  s počtom bodov 85, 
2. miesto Peter DRAHNÍK  s počtom bodov 83, 
3. miesto  Jozef  KURIC  s počtom bodov 77, 

 
 
Dvojboj  VPi + ŠMPu 
 

1. miesto Stanislav  KRKOŠKA  s počtom bodov 173, 
2. miesto Vladimír   ČAMBOR  s  počtom bodov 158, 
3. miesto Peter  DRAHNÍK  s počtom bodov 157,  

 
     Strelecká súťaž bola bez problémov, čo svedčí o vysokej disciplíne súťažiacich a tiež je to 
zásluha riadiaceho streľby p. Jozefa KURICA. Hlavný rozhodca, pán Jozef  ČAGALA, 
zvládol vyhodnotenie terčov jednotlivých súťažiacich bez jediného protestu. Obidvom patrí 
úprimné poďakovanie a tiež všetkým, ktorí sa streleckej súťaže zúčastnili. Ďakujem kolegom 
Mgr. Ľ. KULTÁNOVI a Bc. Jozefovi HOLUBČÍKOVI za pomoc počas streleckej súťaže. 
     Počet súťažiacich každoročne ovplyvňuje ich pokročilý vek majúci vplyv na zdravotný 
stav. Aj na tomto ročníku chýbali niektorí súťažiaci, ktorí sa umiestňovali na popredných 
miestach. Pevne verím, že ich zdravotné problémy pominú a stretneme sa na 14. ročníku 
streleckej súťaže v roku 2022. 
     Tí, ktorí nesúťažili v streľbe, využili možnosť na stretnutie s bývalými kolegami. Stále je 
na čo spomínať. Prežili  sme toho v náročnom povolaní naozaj veľa. Dobrého aj zlého... 
 
           Touto cestou ďakujem JUDr. Jánovi MACUROVI, ktorý bol prítomný na strelnici po 
celý čas konania streleckej súťaže a zabezpečil súťažiacim výborne zázemie. Veľké ďakujem 
patrí aj OR PZ Čadca za technické zabezpečenie streleckej súťaže. 
 
       
 
                                                                                        Predseda MO APVV Čadca 
                                                                                         Adam Janešík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


