
SÚŤAŽ V STREĽBE Z VEĽKOKALIBROVEJ PIŠTOLE A ŠPORTOVEJ 
MALOKALIBROVEJ PUŠKY. 

 

     Dňa 11.septembra 2021 sa uskutočnila na strelnici v Rakovej strelecká súťaž medzi 
družstvami Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Čadca /MO APVV Čadca/ 
a Zväzom vojakov SR – klub Martin Podháj. Súťažili medzi sebou veteráni Policajného zboru 
SR a Ozbrojených síl SR, bez rozdielu veku. Profesionáli v ovládaní osobných zbraní, ktoré 
používali počas služobného pomeru v týchto ozbrojených bezpečnostných zboroch Za každú 
stranu súťažili dve trojčlenné družstvá. 

      Očakával som s napätím, ako sa strelecká súťaž skončí.  Ako bývalý policajt som 
samozrejme veril, že víťazmi v súťaži družstiev budú policajní veteráni a pohár pre víťazne 
družstvo zostane „doma.“ Mýliť sa je ľudské...ale počasie bolo nádherné. 

     Súťažiaci strieľali z veľkokalibrovej pištole /VPi/ 13 výstrelov  na vzdialenosť 25 m,  
počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči a športovej malokalibrovej pušky /ŠMPu/                  
13 výstrelov na vzdialenosť 50 m,  počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči.    
     Družstvo, ktoré dosiahlo najviac bodov v streľbe z VPi+ŠPMu zvíťazilo. Tiež boli 
vyhodnotení najlepší  traja strelci z VPi, ŠPMu a najlepši traja v dvojboji VPi + ŠPMu.   
 

Výsledky v súťaži družstiev: 

Súťaž družstiev vyhralo družstvo Zväzu vojakov SR – klub Martin Podháj v zložení: 
Martin ANDREJUV,  František LIETAVEC, Maroš ONDREJÁK,  celkový počet bodov 515 
 
Na 2.mieste skončilo družstvo MO APVV Čadca v zložení: 
Stanislav KRKOŠKA, Peter DRAHNÍK, Bohuslav KRASULA,  celkový počet bodov 448 
 
Na 3.mieste skončilo družstvo MO APVV Čadca v zložení: 
Vladimír  ČAMBOR, Pavol  LISKO, Ján KUBOŠEK,  celkový počet bodov 440 
 
Na 4.mieste skončilo družstvo Zväzu vojakov SR – klub Martin Podháj v zložení: 
Miroslav  SLOBODA, Ján MACHALA, Jozef  SURMAN,  celkový počet bodov 409 
 
Súťaž v streľbe z VPi: 

1. František  LIETAVEC,    počet bodov 90 
2. Martin      ANDREJUV,    počet bodov 89 
3. Maroš       ONDREJÁK,    počet bodov 86  

     Všetci súťažiaci zo Zväz vojakov SR – klub Martin Podháj     

Súťaž v streľbe zo ŠMPu: 

1. Ján        KUBOŠEK,     počet bodov  91 ....MO APVV Čadca 
2. Martin  ANDREJUV    počet bodov  89 ....Zväz vojakov SR – klub Martin Podháj 
3. Pavol     LISKO              počet bodov  88.....MO APVV Čadca 

   

    



Dvojboj / VPi + ŠMPu/: 

1. Martin      ANDREJUV,   celkový počet bodov 179 
2. František  LIETAVEC,    celkový počet bodov 169 
3. Maroš      ONDREJÁK,    celkový počet bodov 168  

     Všetci súťažiaci zo Zväzu vojakov SR – klub Martin Podháj 

     Bolo to naše prvé vzájomné súťaženie a chcem veriť, že  nebolo posledné. Ďakujem p. Ing. 
Jánovi MACHALOVI zo Zväzu vojakov SR – klub Martin Podháj za nadviazanie kontaktu 
a pomoc pri organizačných veciach. Snažili sme sa pre našich nových súperov, a verím aj 
nových priateľov zo Zväzu vojakov SR – klubu Martin Podháj, vytvoriť tie najlepšie 
podmienky na súťaž v streľbe. Opätovne ďakujem p. JUDr. Jánovi MACUROVI za 
vytvorenie výborných podmienok na strelnici pre všetkých súťažiacich, OR PZ Čadca za 
technickú podporu. Výborne sa svojej úlohy riadiaceho streľby z VPi zhostil p. Jozef KURIC 
a dvojúlohy riadiaceho streľby zo ŠPMu a hlavného  rozhodcu p. Jozef Čagala. Moje 
ďakujem patrí aj kolegom pp. Mgr. Ľubomírovi Kultánovi a Bc. Jozefovi Holubčíkovi za 
pomoc počas celého dňa a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli vytvoriť výbornú 
atmosféru a zvládnutie streleckej  súťaže. 

     Všetkým súťažiacim ďakujem za vzornú disciplínu, čím sa zaslúžili o bezproblémový 
priebeh streleckej súťaže. Teším sa, že sa o rok opäť stretneme. 

 
                                                                               Adam Janešík   
                                                                    predseda MO APVV Čadca 
      
 


