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Zpráva o činnosti za rok 2018

Rok 2018 byl pro náš klub po sportovní stránce i organizačního zabezpečení
jeden z úspěšnějších. Na sportovním poli jsme dosáhli hezkých výsledku
v atletice a došlo i ke zlepšení výsledku v tenisu. Měli jsme reprezentanty SR
v atletice a to Milana Rízka v chuzi , Natálii Válekovou ve vrhu koulí a Lenku
Palanskou v hodu diskem. Mistriní SR v maratonu se stala již po čtvrté výborná
Sylvie Šebestian. V tenisu se dařilo dorostenkám a zlepšili se nejlepší tabulkové
postavení hráču v žebříčku SR za rok 2018 v porovnání s rokem 2017.
Na valném shromáždění jsem si vytyčili program a cíle , Ne všechny byli
splněny a budeme se o ně usilovat i letos. Zustává nám však hodně práce na
poli vytvoření sociálního zázemí pro atletiku a zabezpečení podmínek pro
vrhačské disciplíny. V tenise třeba zabezpečit výměnu folií na tenisové hale.
K tomu se vrátím ve zprávě o činnosti jednotlivých oddílu.
Všech výsledku by jsme nedosáhli bez podpory dobrovolníku, rodiču,
sponzoru a darcu 2% z daní , kterým chci za tuto podporu poděkovat.
Podpořily nás Neinvestiční fond města Skalica, KVARTETO nadácia,
Grafobal a.s. Skalica , Schaeffler spol. s r.o. Skalica, mesto Skalica a mesto
Holíč. Letos opět pomohly i sportovní svazy a to Slovenský atletický zväz a
Slovenský tenisový zväz, na základě zákona o sportu. Spolu s členskými
příspěvky a částečným pronájmem haly jsme rok 2018 finančně zvládli. Více ve
zprávě o hospodaření.
Organizační struktura se oproti předcházejícímu období nezměnila. Zustávají
v abecedním pořadí oddíly: atletiky s běžeckou sekcí vytrvalostních běhu
Grafobal teamem. , horolezectví a tenis. V oddíle atletiky jsme měli
pruběžně zaregistrovaných 234 členu z toho je 20 členu v sekci Grafobal teamu.
Dále máme dobrovolníky, kteří se zapojují do organizačního zabezpečení
činnosti při závodech na dráze a při organizaci Mezinárodního silničního běhu
Hodonín – Holíč – Skalica. V loňském roce se od nás organizačně oddělili atleti
z Jablonice, kteří si vytvořili vlastní atletický klub a máme 179 členu. V
tenisovém oddíle je zařazených do tréninkového procesu 28 dětí a mládeže, 18
hráčů v kategorii mužů a žen, dalších více jak 160 tenistu hrává na našich
dvorcích rekreačně tenis nebo trénuje, Tradičně pořádáme tenisové turnaje
v hale. Horolezectví má 14 členu.
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V oblasti podmínek pro sportování chci opět vyzvednout spolupráci se
SMM s.r.o. Skalica a MFK Skalica při závodech na dráze, tak i při zabezpečení
tréninkového procesu. Problém zustává jen s tréninkem vrhačských disciplín.
U hodu oštěpem by jsme potřebovali alespoň jedenkrát v týdnu házet
z rozběžiště na hlavní plochu stadionu. O hod oštěpem je mezi atletkami
překvapivý zájem. Podobně i v hodu diskem. Jednotnou sportovní výstroj
mládežnických družstev se nám podařilo částečně zabezpečit. V případě
dostatečných finančních zdroju by jsme rádi pokračovali jak v atletice tak i u
tenisu.
Mezi zasedáními výboru řídil činnost klubu předseda klubu. Ekonomkou klubu
je Ing. Ludmila Krivská. V rámci ekonomiky klubu máme samostatná střediska
Atletika, Tenis, ŠK – klub , sportovní zařízení / kurty + hala /, PZPM,
horolezectví. V rámci zákona o sportu jsme vytvořili nový tiskopis pro
přihlášky členu.
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Atletika

Ze sportovní činnosti oddílu:
V minulém roce jsme řešili několik zásadních problemu v životě našeho oddílu.
které v další části vzpomenu. Přesto jsme dokázali zabezpečit více kvalitních
sportovních a společenských akcí. K největším patřil 28. ročník Mezinárodního
silničního běhu Hodonín – Holíč – Skalica, který se běžel u příležitosti oslav
100 výročí vzniku Československa. Měl kvalitní sportovní účast i materiální
zabezpečení. Grafobal a.s. Skalica, byla sponzorem v uplynulých 28. ročnících
a závod podpořil výrazně i letos, kdy byl opět hlavním sponzorem běhu na
straně SR. Závod výrazně podpořila i firma Schaeffler spol. s r.o. Skalica, která
motivovala účast svých změstnancu v závodě a významnou mírou přispěla
k finančnímu zabezpečení běhu i k celkové účasti. Připojila se i Nadace
KVARTETO a pořadatelská města. Potěšitelná byla i vyšší účast v dětí na
Memoriálu Emila Zátopka ve Skalici. Malé zdržení vyhodnocení v Hodoníně
zapříčinila chyba v programu spracovatele výsledku. Toho se chceme vyvarovat
při letošním ročníku běhu, který je stanoven na 14.12.2019. Poděkování patří
celému organizačnímu teamu děvčat, hasičským sborum ve Skalici i Holíči a
policii SR za příkladné zabezpečení tratě.
Město Hodonín zabezpečuje závod organizačně prostřednictví TEZA Hodonín
na české straně. Ohledně organizace závodu jsme se vícekrát střetli a TEZA
převzala oproti předcházejícím rokum kompletní organizaci závodu. V závode
se vloni odprezentovalo celkem 346 běžců a v doprovodném závodě 18. ročníku
memoriálu Emila Zátopka se zúčastnilo 60 dětí ve Skalici a 56 dětí startovalo
v doprovodných soutěžích v Hodoníně. V soutěži družstev o Československý
pohár zvítězilo družstvo Beháme SK před AK Kroměříž a našim Grafobal
teamem. Pro info se běhu zúčastnilo ve skalických barvách 93 běžcu a běžkyň.
Celkovým vítězem v kategorii mužu se stal český reprezentant a mistr Evropy
v hale v běhu na 1500 m Jiří Homoláč. V kategorii žen zvítězila ukrajinská
běžkině v barvách JM Demolex Bardejov Valentina Kliarska.
Všechny informace o běhu i výsledky najdete na naší internetové stránce
www.askskalica.com .
Dále jsme zorganizovali Mistrovství Západoslovenské oblasti v atletice
mladšího a nejmladšího žactva,kde naši atléti a atletky získali 17 medailí. Mimo
uvedené jsme organizovali jedno kolo soutěže mladšího a nejmladšího žactva co
nás čeká i letos 26.5.2019.
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Memoriál P. Buchtu v běhu se ustálil na 5 km na dráze , má již tradiční
termín a je organizován při příležitosti Skalických dní. Dříve se v daném
termínu organizoval běh o Štít města Skalica na 2 km. Pala byl
spoluzakladatelem našeho atletického oddílu a prvního maratonce ve Skalici.
Byl mistrem SR v maratonském běhu. Foto víťezu:

Duležité jsou i výsledky našich jednotlivých sportovcu. Atletika je
individuálním sportem a vyžaduje velkou obětavost zanícenost v tréninku a
neodpustí žádné chyby. Jak se s tímto vyspořádali naši nejlepší atleti, kteří
mohou být pro další členy motivací a vzorem?
K nejúspěšnějším našim dnešním atletum patří reprezentant SR v chůzi Milan
Rízek. 7.4.2018 reprezentoval SR na Medzištatnom stretnutie v chôdzi
v Podebradoch na 20km . SR obsadila 3.misto z 15.teamov Europy
29.1. na majstrovstvach Slovenska na 5000m v hale v Bratislave obsadil
3.miesto- osobny rekord 20:50min. 25.3 Europsky miting Dudince 20km
5.miesto 1:28.34hod - 22.4. Majstrovstva Slovenska na 20km Borsky Mikulas
2.miesto 1:31.23hod- 17.6. Europsky medzinarodny miting P-T-S na 3000m
11:46min 6.miesto- 21.7. Tretie kolo Atletickej Ligy na 5000m Dubnica nad
Vahom 1.miesto- 15.8. Stvrte kolo Atletickej ligy 5000m Trnava 2.miesto- 2.9.
piate kolo finale Atletickej ligy na 5000m Dubnica 3miesto. 29.9
Medzinarodne preteky v Banskej Bystrici na 10km 2.miesto 43:28min
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Další vynikající atletkou je Mgr. Sylvia Šebestian . Reprezentuje oddiel
a mesto na majstrovských súťažiach v rámci SR v maratone. Na tohtoročnom
Medzinárodnom maratone v Košciach obhájila po 4 x titul majsterky SR
v maratonskom behu. Obsadila celkove v kategórii žien 6. miesto za africkými
bežkyňami.. Na Bratislavskom maratone obsadila celkove 1. miesto v kategórii
žien V40. Zvíťazila na viacerých behoch v rámci SR aj zahraničia, kde
reprezentuje svojho zamestnavateľa.

Náš bežecký Grafobal team Športového klubu ŠK Skalica obsadil na
majstrovstvách SR v polmaratóne v súťaži družstiev 3. miesto. V súťaži
družstiev boli chlapci 3. aj na behu Děvín – Bratislava a na Medzinárodnom
cestnom behu Skalica – Holíč – Hodonín. Jednotlivci teamu získávajú podiové
umiestnenia doma aj v zahraničí. Členovia teamusú:
/ Ing. Zdenko Zalubil, Ing. Lubomír Rehuš, Patrik Portášík, Mgr. Andrej Psota,
MUDr. Eduard Králik , Ing. Tomáš Zavadil /
Další členovia teamu : / Peter a Anna Portášikovi, Ing Ján Križák, Peter
Prešnajder, Jozef Chrenka, Sylvia Šebestian, Mgr. Erika Farkašová, MUDr.
Dušan Kožíšek, Michal Janota, Ján Pavlík.... /

Z mládežníku se letos opět zařadila do reprezentace SR Natália Váleková ve
vrhu koulí a doplnila ji Lenka Palanská v hodu diskem . Hezké výkony
dosahovali běžkyně pod vedením Tomáše Zavadila a mladší žačky v soutěži
družstev. Z výsleku:
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Natália Váleková, Reprezentovala klub, Gymnázium Skalica a mesto Skalica
v atletike vo viacerých disciplínach. Členka reprezentácie Slovenska v kategórii
dorastu vo vrhu guľou. Natália je majsterkou Slovenska vo vrhu guľou
v kategórii dorasteniek, 2 . v hode oštěpom 35,55m a 3 miesto vo hode diskom
32,43m. Minuloročným výkonom 13,83 m vo vrhu guľou 4 kg v kategórii žien
a výkonom 14,88 m guľou 3kg v kategórii dorastu sa dostala na 1.miesto
v tabuľkách za rok 2018 v Zs. oblasti. Sú to historicky najlepšie výkony v
Skalici. Na medzištátnom stretnutí v Slovinsku zvíťazila výkonom 14,82m.
Zúčastnila sa Majstrovstiev Europy do 18 rokov. V závere roka prestúpila do
Dukly Banská Bystrica , kde aj študuje od nového školského roku na miestnom
gymnáziu.

Palanská Lenka – reprezentuje klub a mesto Skalica v atletike. Venuje sa
vrhačským disciplínam. V hode diskom skončila na M SR na druhom mieste
výkonom 34.63 m. Reprezentantka SR v hode diskom v kategórii
dorastu.Reprezentovala na medzištátnom stretnutí junioriek vo Vyškově.
Výkonom 36,74 m vedie ženské tabuľky za rok 2018 v Zs. oblasti. V závere
roka prestúpila do Trnavy, kde sa naďalej venuje vrhačským disciplinám.. Od
nového školského roka študuje v Trnave na zdravotnej škole.
Adriana Vašková – reprezentuje klub a miesto Skalica v atletike. Venuje sa
behom. Je všestranná atlétka. Výborné výsledky dosahuje v kategórii mladšieho
žiactva v behoch od 60m až po stredné trate. Na majstrovstvách SR v hale
v behu na 1500 m zvíťazila výkonom 5:24,42 min. Na MSR vonku
v Michalovciach bola na tej istej trati druhá. Majsterka Zs oblasti na týchto
tratiach.
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Radka Mixová – Všestranná športovkyňa. Reprezentuje klub, školu a mesto
v atletike a Hokejbalový klub v hokejbale. Získala na majstrovstvách SR
starších žiačok vo vrhu guľou striebornú medailu výkonom 11,41m. Na
školských majstrovstvách SR reprezentovala v behu na 800m. Bola členkou
štafety na 4 x 60 m, ktorá obsadila na majstrovstvách Zs. oblasti 2. miesto a na
Majstrovstvách SR 6. miesto.

Mladšie žiačky - 1.miesto -Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti
družstiev/15/ V celej sezone podávali naše atlétky výborné výkony a zaslúžene
si vybojovali krásne 1.miesto v konkurencii 15 družstiev Západoslovenskej
oblasti. Oporami družstva a svojimi výkonmi prispeli k výbornému umiestneniu
tieto atlétky : Palanská Lucia, Flajžíková Nina,Ravasová Adriana,,Vašková
Adriana,Chovancová Martina, Zaňátová Nikola, Hanusová Karolína, Gučková
Aneta, Čermáková Natália, Hacajová Katarína, Koptáková Michaela,
Danihelová Ester. ,Machová Nina,Kubová Karin,Tokošová Vanesa,Janovičová
Sofia,Madáková Laura .
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Atletika ŠK Skalica - Štafeta 4 x 60 m – staršie žiačky . Na majstrovstvách Zs
oblasti skončili na 2. mieste / 32,73s /. V silnej konkurencii obsadili na
Majstrovstvách SR pekné 6. miesto / 32,29s /. Členky štafety: Diana
Macháčková, Lucia Petrovičová, Radka Mixová, Lucka Palanská.

V uplynulých letech jsme výrazně spolupracovali s Brezovou pod Bradlom a
Jablonicí. Letos došlo z iniciativy jmenovaných klubu k rozdělení dlouholeté
svazové přípravky mládeže PZPM na Brezové pod Bradlom mezi Brezovou a
náš klub. Na základě vzájemné dohody jsme samostatně vyhodnotili členky
PZPM reprezentující náš oddíl a členy PZPM chlapce na Brezové . Od letošního
roku již budeme pracovat samostatně a PZPM při našem oddíle již obdržela
smlouvu na podporu činnosti od SAZ. Chtěli by jsme spolupracovat se všemi
skalickými školami a rozšířit trenérské a rozhodcovské zázemí. V přiloze jsou
výkony nejlepších členu ZPM v minulém roce.
Ve spolupráci s klubem Lýdia ve Skalici jsme organizovali „ Jablčkový beh“,
kterého se pravidelně zúčastňují děti z mateřských škol, základních i středních
škol ve Skalici.letos se zúčastnilo více jak 300 dětí.
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Skalická atletika spolu s novým zázemím atletických sektoru s umělým
povrchem má všechny předpoklady pro rozvoj atletiky v našem městě i regionu.
Počtem zisku medajlí
jsme v minulé sezoně 2018
patřili mezi 10
nejúspěšnějších atletických oddílů na Slovensku.
V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o atletiku z řad mladšího a
nejmladšího žactva.
Máme díky trenérkám Emílii Zalubilové, Blance
Dúbravové a Zuzana Kaprálikové velkú skupinu dětské atletiky. Blanka
Dúbravová navíc příkladně zastřešuje tento projekt, za co jí patří velké
poděkování.
Výsledky ze všech vzpomínaných akcí najdete na naší internetové stránce
www.askskalica.com a na www.atletikasvk.sk.
Činnost oddílu řídí Zdeněk Zalubil, Emília Zalubilová, Milan Rízek,
Andrej Psota a dětskou atletiku zastřešuje Blanka Dúbravová.

Tenis:
Ze strany oddílu zabezpečujeme pravidelný tréninkový proces se třemi trenéry,
který je zaměřen na základní tenisovou přípravu pro soutěž družstev. Věřím, že
se nám v letošní zimní přípravě podařilo zintenzivnit tuto přípravu a odrazí se i
ve výsledcích soutěží družstev i jednotlivcu. Máme velke rezervy u hráču
v přístupu k tréninkovému procesu, co jsem připomínkoval i vloni a stále se
nezměnilo. Týká se to především docházky na tréninky a přípravě na
tréninkovou jednotku a docvičení po treninku u starších kategorií. Pozdní
příchod na hodiny ubírá z kvality tréninkového procesu. V klubech bývá
zvykem, že svěřenci chodí na tréninky cca 15 min před tréninkovou jednotkou a
rozcvičení probíhá mimo kurt a celá hodina se využije efektivněji. Velkým
nedostatkem je i individuální příprava v treninku servisu. Tato připomínka se
týká hráču od mladšího žactva až po muže. Samozřejmě je možné si dohodnout
individuální přípravu mimo klubové tréninky jak u klubových treneru tak i u
treneru mimo klub. V zimě odvisle od kapacitních možností haly. V letním
období takový problém není. Prostoru je hodně.
Opět připomínám účast na turnajích. V loňské sezoně se situace zlepšila, ale
stále vidím rezervy. V zimním období organizujeme turnaje hlavně i pro naše
hráče a hráčky a domácí se nezúčastní. Týká se jak ženských tak i mužských
kategorií. Vyjímku tvoří Agáta Provazníková, Dominik Guzmický a Patrícia
Ptáčková. Tomu zodpovídá i jejich výkony a žebříčkové postavení. Věřím, že
jejich příkladu budou následovat i další hráči a hráčky. Bez účasti v soutěžích a
individuálních turnaju nelze výkonnostně postupovat. Jak vidím v přípravě
máme spoustu talentovaných dětí, které mají předpoklady na vysokou tenisovou
výkonnost. Záleží na nich a Vás jejich rodičích.
Dominik je v loňských tabulkách 22 v kategorii mladších žáku, Patrícia je 52
v kategorii žen a 60 v dorostenkách, Agáta byla po sezoně ve starších žačkách
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kolem 30 místa a v dorostu figuruje na 89 místě. V první 100 figuruje ještě
Tomáš Studenič na 97 místě ve starších žácích.
Vždy třeba dětem zdůrazňovat radost ze hry což ovlivňuje i přístup k tréninku
a v konečném dúsledku i výsledky. Pokud naše konkurence jezdí po turnajích
je vyhřátější a těžko se jí vyrovnáme. Pro mládež je duležitý kolektiv a proto
realizujeme tenisovou přípravu ve skupinách a individuální příprava je nad
rámec kolektivní přípravy a v omezené míře dle věkové kategorie dle zájmu
rodiču po individuální dohodě s příslušnými trenéry. .
V přípravě nemáme jen výkonnostní hráče, ale i děti, které se chtějí s tenisem
seznámit a mít zajímavou pohybovou aktivitu. Tenisovou školku vede Sabína
Balátová. Vytváříme prostor i pro rekreační hráče z řad zaměstnancu firem
Grafobal a.s. Skalica, Schaeffler spol s r.o. Skalica, Protherm s.r.o. Skalica, ale
i široké sportovní veřejnosti.
Věřím, že změny v zabezpečení chodu odddílu i tréninkového procesu které
jsme realizovali od konce minulé sezony přinesou pozitivní změny ve
výkonnosti i v motivaci hrát tenis u našich členu. Vidím to u nasazení
v tréninkové skupině Marka Šrámka i u detíí z HTO do 10 a velké části mojich
tréninkových skupin.
Jaké byli naše výsledky v minulém roce:
I. liga - ženy

z

v

p

skóre

B

1.

TC EMPIRE Trnava (B)

7

6

1

31:8

13

2.

Tenisová akadémia Prešov

7

6

1

35:6

13

3.

Lieskovský tenisový klub-LTC

7

5

2

24:18

12

4.

TK Kúpele Piešťany (B)

7

4

3

23:19

11

5.

MBTK Dunajská Streda

7

4

3

27:15

11

6.

ŠK Pepas Slovenská Ľupča

7

2

5

9:33

9

7.

AŠK Skalica

7

1

6

8:34

8

8.

ŠK ŠOG Nitra

7

0

7

8:32

7

Zľava: Kapitán Ing. Tomáš Ferencz, Vanesa Samková, Michaela Romančíkková, Alexandra Ferenczová, Nina
Rybárová, Agáta Provazníková, Schází: Patrícia Ptáčková
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V soutěži družstev jsme měli následné umístnění v regionálních soutěžích:
Muži RM II – 6. místo /8/ - kapitán – Ing. Juraj Hanzalík

Dorastenky RM II – 2. Místo /5/– kapitán JUDr. Lubomír Provazník

Dorastenci RM II - 2-4. Místo /6/ – kapitán – Ing. Igor Hanzalík
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Starší žiaci RMII – 5. Miesto /8/ - kapitánka Ing. Gabriela Studeničová

HTO do 10 chlapci – 5. Miesto / 5 / - Kapitán Ing. Branislav Jureňa
HTO do 10 C - 3. Místo /5/ - kapitánka – Saskia Sládková

Naší finančně nejnáročnější činností je zabezpečení provozu tenisové haly a
kurtu. Zde máme stále ztrátu, kterou musíme vyrovnávat z jiných oblastí na úkor
činnosti . Letos se nám podařilo ve zvýšené míře oproti minulým rokum halu
nabídnout i externím zájemcum, ale ani to není dostačující viď výsledek
hospodaření. Tenisová halu využívají především členové našeho oddílu,
zaměstnanci společnosti
Grafobal a.s. Skalica a společnosti Schaefler
SKALICA spol. s r.o., zaměstnanci společnosti Protherm s.r.o. Skalica Vaillant
Group Slovakia. Dále žáci sportovní školy ZŠ Mallého se sportovním
zaměřením na tenis, děti z TK 77 a zájemci z řad veřejnosti.
Zorganizovali jsme v tenisové hale regionální mistrovsví žen
Západoslovenské oblasti – zúčastnilo se 19 hráček celkovou víťezkou byla
Ondrejčeková Klára, Z našich se dostala nejvýše do semifinále Agáta
Provazníková.
Tenisový turnaj mužů – zúčastnilo se 22 hráču, celkovým vítězem se stal
Marek Šrámek, dorostencu ,kterého se zúčastnilo 31 hraču a celkovým vítězem
se stal Tomáš Vanko a dorostenek , který měl plnou účast 32 hráček a celkovou
vítězkou se stala Pláteníková Ela.
Tenisové turnaje v tomto roku v hale patří již do sezony 2019 a budeme
hodnotit příště.
Mezi základní akce tenisového oddílu patří již tradiční sezónní montáž a
demontáž haly. Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří pomohli. Firmě
Schaeffler spol. s r.o. Skalica za zabezpečení techniky, fa Grafobal a.s. Skalica
za uskladnění haly a technickou podporu.
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V letošním roce jsem demontoval ztrouchnivělou přelezku a poškozenou
trampolínu. Uvažujeme o další úpravě dětského hřiště v areálu klubu. Tímto
chci vyzvat všechny členy odílu k zapojení se do do podpory a realizace
uvedeného.
Všem členum oddílu přeji do hlavní části letošní sezony hodně elánu při
tréninku a radosti ze soutěží. Chci i poděkovat Ing. Jureňovi za pomoc při
upravě kurtu č.3 zapujčením válce. Věřím, že letos již bude kurt opět kvalitnější.

V letošním roce musíme zvážit zabezpečení haly novou krycí plachtou a
izolační fólií. Hala je majetkem fa Grafobal a.s. Skalica a budeme muset dořešit
i smluvně. To klade nárok na finanční prostředky, které budeme muset v této
spojitosti získat. Zvýšení příjmu z pronájmu, získání sponzoru a příspěvku ze
2% z daní případně i navýšení členských příspěvku o příspěvek na provoz haly,
který pokryje dané náklady.
Výsledky na www.STZ.sk
Činnost oddílu řídili Zdeněk Zalubil, Ing. Igor Hanzalík, JUDr.
Lubomír Provazník, Ing Tomáš Ferencz

13

Horolezectvo:
Členové ddílu pravidelně trenují na lezecké stěně na ZŠ Vajanského V letošním
roce se zúčatnili několika expedic doma i v zahraničí. Již druhým rokem
organizují lezecký kroužek za velkého zájmu dětí ZŠ Vajanského Skalica.

Činnost oddílu řídí Petr Hotař a Mikuláš Čajko.
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Cíle pro rok 2019:
Pro rok 2019 neměníme naše hlavní cíle které jsou radost ze sportování a
z pohybu jak u dospělých, tak i u dětí jako po všechny minulé roky.
Upřednostňujeme základní pravidla vzájemné úcty, tolerance, slušného chování
a udržení dobrých mezilidských vztahů v oddílu před sportovní výkon.

V oblasti atletiky je našim hlavním cílem pro rok 2019 udržet
výkonnost ve všech kategoriích a zabezpečit všestranný sportovní
trénink u dětí a mládeže. Zabezpečit pro nejlepší atlety a atletky
s individuální přípravou odborný a komplexní tréninkový proces
včetně rehabilitace a lékařského zabezpečení.
V půlmaratonu
v soutěži družstev by jsme se chtěli obhájit medailové umístnění. Ve
spolupráci s SMM chceme dokončit vrhačské sektory pro hod diskem
a kladivem, což předpokládá zabezpečit finanční prostředky na klec,
kde jsme dali žádost o pomoc na SAZ. To rozšíří možnost organizovat
ve Skalici i soutěže v kategorii staršího žactva a dorostu.
Zorganizujeme 3.kolo mladšího a nejmladšího žactva na dráze 26.5.
2019, Mistrovství kraje mladšího a nejmladšího žactva -29.9., 29.
ročník - Mezinárodní silniční běh Hodonín – Holíč – Skalica,
Memoriál P. Buchtu. Do soutěží v rámci oblasti jsme přihlásili
dorostenky, mladší žačky a starší žačky a nejmladší žačky. Do soutěží
zapojíme dětskou atletiku 27.4. v Trnavě. Zabezpečit nové trenéry a
rozhodčích pro atletiku. Zabezpečit rozběh PZPM ve Skalici.
 V oblasti tenisu je našim hlavním cílem pro rok 2019 zabezpečit
provoz tenisové haly a tenisových dvorcu na stadionu a na ZŠ
Vajanského. V oblasti sportovní činnosti je hlavní cíl soutěž žen v II.
SNL. Současně zabezpečení tréninkového procesu mládeže. Do
soutěží družstev v rámci ZS oblasti jsme přihlásili muže, dorostence,
starší žáky, dorostenky a družstvo do 10. Let a družstvo do 8 let.
Zúčatnit se dětského Davis cupu organizovaného STZ. Rekonstrukce
dětského hřiště v areálu oddílu na stadione. Více využívat areál na ZŠ
Vajanského k přípravě dětí. Zustává přípava projektu na revitalizaci
haly – nová krycí a slzičková folie,dokončit realizaci led osvětlení.
Aktivovat členy na úpravě sportovišť – vyžadovat náhrady za
nesplněné brigádnické hodiny.
 V oblasti horolezectví je našim hlavním cílem pro rok 2019 ve
spolupráci ze ZŠ Vajanského realizovat přípravu dětí na lezecké stěně.
Zúčastnit se pravidelných expedicí a soutěží v rámci SR
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.
 V rámci ŠK chceme stabilizovat spolupráci mezi oddíly, Zabezpečit
dodržování přijatých pravidel vystavováním objednávek na služby a
materiál. Zavést elektronickou evidenci tréninkových jednotek což se
nám doposud nepodařilo. Oživit internetovou stránku klubu a
informovanost
členy
prostřednictvím
této
stránky
www.askskalica.com.
 Zabezpečit pokračování implementace zákona o sportu do činnosti
klubu.
Realizovat aktivaci statutárních zástupcu na portálu
ministerstva vnitra.
 Realizovat rozdělení konkrétních činnosti v rámci výboru klubu.
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