Strelecký klub

Zásluhou predsedu ŠSK Vištuk Jozefa Širokého má klub v slovenskom streleckom športe
výnimočné postavenie. Aj keď sa stal Jozef Široký streleckou legendou, mal tento šport vo
Vištuku predchodcov.
Pionierske začiatky športovej streľby sú spojené so Štefanom Fajkusom, strelcom puškových
disciplín, ktorý začal so streleckým športom v Loveckom ochrannom spolku a potom,čo bola
športová streľba zverená Zväzarmu, stal sa jeho členom a výkonným strelcom. V roku 1956
vybojoval na majstrovstvách Slovenska v olympijskej disciplíne ĽM 3x40 bronzovú medailu a
stal sa aj prvým predsedom Streleckej sekcie SÚV Zväzarmu.

V roku 1973 zásluhou Jozefa Šikokého sa na rozostavanej strelnici už strielalo. Samotné
strelište sa počas výstavby predĺžilo z 12 streleckých stanovíšť na 24 a všetky dostali terčový
okop, striela sa na juhovýchod. Postupne sa pripravili obslužné priestory a strelnica sa upravila
pre streľbu pištoľových disciplín na 25m a vzduchových disciplín na 10m. Neskôr sa na strelnici
vykonali bezbarierové úpravy pre pohyb vozičkárov.Postupne sa strelnica prestavila na
celoročné využívanie reprezetáciou SR telesne postihnutých strelcov a strelnica dostala
štyri elektronické terčové súpravy.

Samotná strelnica sa vybudovala preto, aby mali naši strelci dobré podmienky na tréning a aby
sa na strelnici mohli usporiadať aj súťaže. Začali sa konať postupové súťaže všetkých stupňov
a rovnako ligy až po českolovenskú, veľkú popularitu si získali preteky Vištucké prasa,
medzinárodné preteky pre telesne postihnutých športovcov Memorial Katky Brandobúrovej a
prvé preteky Svetového pohára telesne postihnutých strelcov v roku 2007, keď sa všetky
disciplíny strieľali na elektronické terče.

Na strelnici vyrástla okrem Ľuboša Siváka - držiteľa národného rekordu v disciplíne ŠM 3x20
aj olympionička Danka Pešková- juniorská majsterka sveta a Európy , mnohonásobná
majsterka Slovenska. Najjagavejších úspechov však dosiahli telesne postihnutí strelci. Veronika
Vadovičová štartovala na paralympijských hrách 2008 v štyroch disciplínach - vo všetkých sa
kvalifikovala do finále .Je majsterkou sveta a Európy .

Strelnica plní dve hlavné funkcie: môže počas 24 hodín denne poskytnúť kvalitný tréningový
proces telesne postihnutým, ale aj ostatným strelcom a zároveň vhodné podmienky na
strelecké preteky.
Strelnica má 24 stavov pre streľbu na 50m s okopom na terčový servis. Strelišťa 1až 8 je môžné
variabilne upraviť na streľbu pištolových diciplín na 25m a vzduchovkových disciplín na 10mtáto časť je zastrešená a temperovaná. Klubovňa plní niekoľko funkcií: v klasickej podobe ako
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klubová miestnosť na ištruktážne posedenia a spoločenské akcie a počas pretekov miestnosť
možno upraviť na 6 stavovú vzduchovkovú prevádzkovú strelnicu.

Kontakt: Jozef Široký
Tel: č. 0905/596329
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