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Zpráva o činnosti za rok 2019
Organizační struktura našeho klubu 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 průběžně zaregistrovaných 145
členu z toho je 20 členu v sekci Grafobal teamu. Při ZŠ Vajanského 2 zabezpečujeme činnost
svazové přípravky mládeže,/ PZPM / kde spolupracujeme s ŠK Jablonica. Dále máme
dobrovolníky, kteří se zapojují do organizačního zabezpečení činnosti při závodech na dráze
a při organizaci Mezinárodního silničního běhu Hodonín – Holíč – Skalica. V tenisovém
oddíle je zařazených do tréninkového procesu 39 dětí a mládeže, 15 hráčů v kategorii mužů
a žen, dalších více jak 150 tenistu hrává na našich dvorcích rekreačně tenis nebo trénuje.
Tradičně pořádáme tenisové turnaje v hale. Horolezectví má 14 členu.
V oblasti organizačního zabezpečení máme stále ještě velké rezervy. Výbor ŠK se scházel
jedenkrát měsíčně a mezi zasedáními řídilo činnost vedení klubu. V atletice jsme dokázali
zabezpečit soutěže díky dobrovolníkum. Podobně je nezastupitelná dobrovolnická práce i
v tenisu při vedení soutěží , provozu haly, jejího stavění a bourání a údržbě kurtu. Ekonomkou
klubu je Ing. Ludmila Krivská. V rámci ekonomiky klubu zústávají samostatná střediska
Atletika, Baseball, Tenis, ŠK – klub , sportovní zařízení / kurty + hala /, horolezectví.
V rámci zákona o sportu jsme registovali klub na ministerstvu vnitra SR. Pro letošek nám
zustává upravit v této souvislosti stanovy klubu.
V oblasti finančního zabezpečení činnosti se nám podařilo naplnit rozpočet díky podpoře
naší činnosti ze strany státu prostřednictvím sportovních svazu a to příspěvkem na aktivní
členy. V atletice i podporou PZPM a příspěvkem za organizování soutěží. Dále iniciativou
členu kteří přispěli na naši činnost 2% z daní. Podporou ze strany města Skalica a z podpory
od fa Schaeffler spol. s.r.o. , Gragobal a.s. Skalica a daru nadace KVARTETO. Významné
jsou i příspěvky členu a příjmy z pronájmu haly, kterou se nám letos podařilo více pronajat.
Více ve zprávě o hospodaření.
Na valném shromáždění jsem si vytyčili program a cíle , Ne všechny byli splněny a
budeme se o ně usilovat i letos. Zustává nám však úkol vytvořit sociálního zázemí pro
atletiku. Máme smlouvu s SMM Skalica, kde máme mít v užívání šatny na 1. poschodí
budovy po pozemních stavbách, ale nemáme zde přístup a je odtud komplikovaný přístup na
atletickou dráhu. V závěru roku jsme obdrželi od SAZ klec pro hod diskem a kladivem a
budeme ho v jarních měsících instalovat. Vznikne však tlak na rozhodcovské zázemí a
spolupráci s MFK Skalica a SMM ohledně termínu soutěží.
Taktéž zázemí pro tenis by si vyžadovalo větší investici. Výměnu oken a rekonstrukci
topení. Zůstává nám i úloha výměny fólií na tenisové hale. K tomu se vrátím ve zprávě o
činnosti tenisu.
Na sportovním poli jsme dosáhli hezkých výsledku v atletice a došlo i ke zlepšení výsledku
v tenisu. V reprezentaci SR zustává Milan Rízek. Naše odchovankině Natália Váleková
reprezentovala SR po prestupu jiz v drese Dukly B. Bystrica a Lenka Palanská v dresu Slávie
Trnava kde studuje. Družstvo mužu obsadilo na mistrovství SR v pulmaratonu 2. místo.
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V minulosti měl náš oddíl výborné běžce a dnes se přesouvá výkonnost do vrhačských
disciplin. Na mistrovství SR Radka Mixová získala bronz v hode diskem v kategorii dorostu.
Starší žačky Lucia Petrovičová v hodu diskem a Natália Matulová v hodu oštěpem získaly
bronz. V tenisu postoupily ženy do 1. SNL. V této kategorii nás posílí Bolebruchová Ema
která k nám přestoupila z TK Senica. Ostatní hráčky zústávají. Chybět nám bude Sabína
Balátová, která v minulé sezoně podávala vyrovnané výkony. Všechny děvčata však budou
muset na sobě zapracovat abychom se v soutěži udrželi.
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. 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 a máme i hezké
výsledky. Velký potenciál má Karin Nátěrová, ale musí i chtít trénovat. Jednotnou sportovní
výstroj mládežnických družstev se nám podařilo částečně zabezpečit. Pokud se však
podíváme na výstroj ostatních družstev v soutěži měli by jsme v oblasti jednotné výstroje,
zaostáváme za nimi. Nemáme zde zatím dostatečné zdroje. Cestou je návrh výstroje pro
oddíly . Pokud by byl zajímavý, věřím, že by se nám podařila dohoda a spoluúčasti s rodiči
dětí na zabezpečení této výstroje.
Níže uvedené poděkování patří všem, kteří nám pomohli zabezpečit naši činnost ať již
v finančně, jako dobrovolníci, organizátoři a spoluorganizátoři sportovních akcí a pomohli
při zabezpečení provozu sportovišť, které využíváme. Samozřejmě patří i všem našim
sportovcům a trenérům, kteří šíří dobré jméno našeho klubu .
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Ze sportovní činnosti oddílu:
Atletika
V roce 20219 jsme dokázali udržet vysoký standart ve výsledcích oddílu v rámci SR i
Západoslovenské oblasti. Skalická atletika spolu s novým zázemím atletických sektoru
s umělým povrchem má všechny předpoklady pro rozvoj atletiky v našem městě i regionu.
V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o atletiku z řad mladšího a nejmladšího žactva.
Máme díky trenérkám Emílii Zalubilové, Blance Dúbravové , Janke Blahovej, Zuzana
Kaprálikové , Ivane Kovárikovej veľkú skupinu mládežnické atletiky. Blanka Dúbravová
navíc příkladně zastřešuje projekt dětské atletiky, za co jí patří velké poděkování.
Začátkem roku jsme zorganizovali soustředění dorostenek a následně jsme se zúčastnili
halových mistrovství Zs oblasti i v kategorii staršího a mladšího žactva. Taktéž mistrovství
SR, kde se nominovalo několik atletek. V dubnu začali soutěže družstev. Zorganizovali jsme
26.5.2019 2 kolo soutěže družstev mladšího a nejmladšího žactva a v závěru sezony
Mistrovství Západoslovenské oblasti v atletice mladšího a nejmladšího žactva, kde naši atleti
a atletky získali 17 medailí. Letos nás oslovil Zs. atletický zväz abychom zorganizovali
soutěže i v kategorii staršího žactva a dorostu. Důvodem je vybavenost našeho stadionu a
rekonstrukce stadionu v Nových Zámcích. Je to pro nás velká výzva a pracujeme na uvedené
možnosti.

Podíleli jsme se na organizaci více hezkých sportovních akcí ve Skalici. Spoluorganizace
Max run, spoluorganizace Jablčkový beh a organizace 29. ročník Mezinárodního silničního
běhu Hodonín – Holíč – Skalica.
Letošní ročník běhu Hodonín-Holíč-Skalica měl jednu z nejvyšších účastí. Do cíle ve Skalici
doběhlo 408 běžců. Hlavními sponzory běhu na straně SR byly firma Schaeffler spol. s r.o.
Skalica, a Grafobal a.s. Skalica. Dále běh podpořili pořadatelská města Skalica a Holíč a
Trnavský samosprávny kraj.
Potěšitelná byla i rekordní účast 81 dětí na Memoriálu Emila Zátopka ve Skalici. Poděkování
patří celému organizačnímu teamu děvčat, hasičským sborům 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 rokům kompletní organizaci závodu. Letos nám dali velkou výzvu v celém
zabezpečení závodu i netradičními tričky, které se běžcům velmi líbili.
V soutěži družstev o Československý pohár zvítězilo družstvo Obal servis Košice před AK
Kroměříž a AK Junior Holíč. Náš Grafobal team obsadil 4 místo. V soutěži firemních teamu
zvítězilo družstvo Schaeffler Skalica. Pro info se běhu zúčastnilo ve skalických barvách 97
běžcu a běžkyň. Celkovým vítězem v kategorii mužu se stal ukrajinský běžec Olexandr
Matviichuk před reprezentantem a a mistrem Evropy v hale v běhu na 1500 m Jiřím
Homoláčem. V kategorii žen zvítězila slovenská reprezentantka v barvách Obal servisu
Košice Katarína Pejpková - Berešová. Všechny informace o běhu i výsledky najdete na naší
internetové stránce www.askskalica.com .
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Jaké byly výsledky našich nejlepších sportovců a družstev? Radost jsme měli z několika
medailí z MSR. Obdivuhodná je stále vysoká výkonnost chodce Milana Rízka, který je letos
jako jediný člen našeho klubu v širší reprezentaci SR. Potěšitelné jsou výsledky v dorostu a
starším i mladším žactvu, kde máme více talentu. Nejúspěšnější atletkou v této kategorii je
Radka Mixová, která získala bronz z MSR v Košicích a zvítězila na regionálním mistrovství
ve vrhu koulí a v hodu diskem obsadila hezké 2 místo. Podobně se dařilo i v kategorii
starších žaček kde získali bronz z MSR Lucia Petrovičová v hodu diskem a Natália Matulová
v hodu oštěpem.
I přes generační problém v běžeckém Grafobal teamu obsadili muži na MSR v pulmaratonu
hezké 2. místo.

K nejúspěšnějším našim dnešním atletuů patří reprezentant SR v chůzi Milan Rízek.
7.4.2018 reprezentoval SR na Medzištatnom stretnutie v chôdzi v Podebradoch na 20km .
SR obsadila 2.misto
27.1.2019 MSR v hale 5000m 3miesto 20:54
23.3.2019 EAA miting Dudince 20KM 5miesto
6.4.2019 MSR 20KM Poděbrady EAA miting 2.miesto 1.29.27hod
1.6.2019 MSR 10km Borský Mikulaš 44.56min 3miesto
2.6.2019 Hlohovec 5km 21.44min 3miesto
21.9.2019 Banská Bystrica 10km 42.28min 3miesto vyrovnaný osobák

Další vynikající atletkou je Mgr. Sylvia Šebestian . Čtyřnásobná majsterka SR
v maratone. Reprezentuje oddiel a mesto na majstrovských súťažiach v rámci SR v
maratone. Na tohtoročnom Medzinárodnom maratone v Košciach obsadila pekné 4. miesto
výkonem 3:02:36 hod. . Zvíťazila na viacerých behoch v rámci SR aj zahraničia, kde
reprezentuje svojho zamestnavateľa.
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Bežecký Grafobal team Športového klubu ŠK Skalica obsadil na majstrovstvách SR
v polmaratóne v súťaži družstiev 2. miesto. Jednotlivci teamu získávajú podiové umiestnenia
doma aj v zahraničí. Členovia teamu sú:
/ Ing. Zdenko Zalubil, Ing. Lubomír Rehuš, Patrik Portášík, Mgr. Andrej Psota, MUDr.
Eduard Králik /
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.... /

Ing. Zdenko Zalubil – letos nejlepší běžec Grafobal teamu . MSR družstev 7.4.2019
Mercedes -Benz polmaratón v Bratislave 2. Místo - 7.4.2019 Individuálně 10 místo na MSR
– 1:15:04 hod
23.3. Brno, Běh Lužánkami, 7.8km – 6.m, 13.4. Břeclav, 5 km -2.m, 20.4. Vacenovice, 6 km
– 3.m, 2.6. Šaratice, 13,3 km – 2.m, 22.6. Moravský Písek, 6 km - 5m, 28.9. Blažovice, 10 km
- 6m, . 14.12.2019 Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica 2019 -Absolutně 18m,
44:59

Radka Mixová – Všestranná športovkyňa. Reprezentuje klub, školu a mesto v atletike
a Hokejbalový klub v hokejbale. Získala na majstrovstvách SR dorasteniek v hode diskom
bronzovú medailu v osobním rekorde 30.01 m. Bola členkou štafety na 4 x 100 m, ktorá
obsadila na majstrovstvách Zs. oblasti 2. miesto. Na majstrovstvách Zs oblasti zvíťazila vo
vrhu guľou a bola druhá v hode diskom. Reprezentovala Zs. oblast v hodu diskem na
mezioblastním střetnutí kde skončila na hezkém 3. Místě.
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Atletika ŠK Skalica - Štafeta 4 x 100 m – dorostenky . Na majstrovstvách Zs oblasti
skončili na 2. mieste / 53,59s /. Členky štafety: Diana Macháčková, Emma Mikulová, Radka
Mixová, Chiara Blahová .

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. Foto naši na Jablčkovom behu.

Natália Matulová – Na mistrovství SR v kategorii staršího žactva se umístnila na 3. místě
v hodu oštěpem výkonem 34,03m. Na Evropských hrách mládeže v Brně obsadila v hodu
oštěpem hezké 4. místo v osobním rekordu 35,39m co je v historických skalických tabulkách
v této věkové kategorii 2. nejlepší výkon. Na mistrovství Zs. oblasti obsadila 2. Místo.
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Lucia Petrovičová – Na mistrovství SR v kategorii staršího žactva obsadila v hodu diskem 3
místo výkonem 27,00m v osobním rekordu. Na mistrovství Zs oblasti v hodu diskem obsadila
2. Místo.

Za pozornost stojí výborné výsledky na mistrovství Zs. oblasti ve všech kategoriích:
Starší žačky: Karin Nátěrová – 2. místo koule a 3. místo oštěp, Flajžíková Nina – finále na
60m 7. místo, Štafeta 4 x 60 m 3 místo / Flajžíková, Srholcová, Ravasová, Petrovičová /
Mladší žačky: Chovancová Martina – 1. Místo v hodu kriketovým míčkem / 47,59m / a 2.
Místo 60m, Válek David – 6. Místo v hodu kriketovým míčkem, Eduard Janota – 6. Místo
v běhu na 1500m.
Nejmladší žačky : - Laura Kociánová – 2. místo v běhu na 1000m, Barbora Jančíková 2.
místo ve vrhu koulí, Príkazská Michaela – 3 místo v běhu na 60m.
Z výsledku družstev:
Nejmladší žačky
Mladší žačky
Mladší žáci
Starší žačky
Dorostenky

- 5 místo ze 16 družstev
- 5 místo ze17 družstev
- 10 místo ze 16 družstev
- 5 místo ze 14 družstev
- 6. Místo z 13. družstev

Skalická atletika spolu s novým zázemím atletických sektoru s umělým povrchem má
všechny předpoklady pro rozvoj atletiky v našem městě i regionu.
V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o atletiku z řad mladšího a nejmladšího žactva.
Máme díky trenérkám Emílii Zalubilové, Blance Dúbravové , Janke Blahovej, Zuzana
Kaprálikové , Ivane Kovárikovej veľkú skupinu mládežnické atletiky. Blanka Dúbravová
navíc příkladně zastřešuje projekt dětské atletiky, za co jí patří velké poděkování.
Výsledky ze všech vzpomínaných akcí najdete na naší internetové stránce
www.askskalica.com a na www.atletika.sk.
Činnost oddílu řídí Zdeněk Zalubil, Emília Zalubilová, Milan Rízek, Andrej Psota a
dětskou atletiku zastřešuje Blanka Dúbravová.
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Tenis:
Naší finančně nejnáročnější činností je zabezpečení provozu tenisové haly a provoz kurtu
v letním období. Vloni se nám podařilo ztrátu minimalizovat, přesto je zde stále ztráta, kterou
musíme musíme vyrovnávat z jiných oblastí na úkor činnosti 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 mistrovství žen Západoslovenské oblasti –
zúčastnilo se 22 hráček celkovou víťezkou byla Laura Maluňáková, Z našich se dostala
nejvýše do osmičky Patrícia Ptáčková . Semifinále ji uniklo po vyrovnaném zápase
v treabreku 12/14 s pozdější finalistkou E. Baraniakovou.
Turnaje dorostenek se zúčastnilo 32 hráček . Nejlépe si vedla opět Patrícia Ptáčková,
která skončila v semifinále.
Tenisový turnaj mužu jsme museli po předcházejících 12 ročnících poro málo přihlášených
zrušit což je škoda.
Turnaje starších žáku se zúčastnilo 16 hráču , bohužel bez naší účasti.
Turnaj dorostencu byl plně obsazen 32 hráči. Zúčastnili se tři naši hráči, ale všichni
skončili v 1. kole.
Turnaj detí do 10 let se hrál ve skupinách - Zúčastnili se Patrik Voleček a Vladimír Halás.
.Zorganizovali jsme zde 2 firemní turnaje a to fa Grafobalu a.s. Skalica a fa Protherm s.r.o.
Skalica.
29.12.2018

01.01.2019

05.01.2019

07.01.2019

02.02.2019

03.02.2019

16.02.2019

18.02.2019

02.03.2019

04.03.2019

16.03.2019

18.03.2019

ženy
HMR
dorasten
C
ky
deti do 10 r.
chlapci
muži
C
starší
C
žiaci
dorasten
C
ci

AŠK Skalica

Z

hotovo

hotovo

AŠK Skalica

Z

hotovo

hotovo

Z

hotovo

hotovo

AŠK Skalica

Z

zrušené

AŠK Skalica

Z

hotovo

AŠK Skalica

Z

hotovo

AŠK Skalica

hotovo

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 a pomoc, fa Grafobal a.s. Skalica za uskladnění haly a technickou
podporu.
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Chci i poděkovat Ing. Jureňovi za pomoc při upravě kurtu č.3 zapujčení válce.

Ze strany oddílu jsme zabezpečovali pravidelný tréninkový proces se třemi trenéry, který byl
zaměřen na základní tenisovou přípravu pro soutěž družstev. Máme však velké rezervy u
hráčů v přístupu k tréninkovému procesu . I když se po loňských připomínkách mírně zlepšila
docházka, rozcvičení i docvičení po tréninku, stále je co zlepšovat. Týká se to především
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. Větší duraz je však třeba
dát i na trénink servisu a riternu, kde mají naši hráči velké rezervy. Zkoncentrovat se
především na umístnění servisu nejen na jeho sílu. Na individuální přípravu je stále ještě
hodně prostoru o víkendech, což však opět nevyužíváme. V letním období je prostoru
dostatek.
Opět připomínám účast na turnajích. 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.
Jaké je postavení našich hráčů v žebříčku SR? Dominik Guzmický skončil v loňském roce
v kategorii mladších žáku na 28. místě a ve starších žácích je letos 51. Patrícia Ptáčková je 59
v kategorii žen a 67 v dorostenkách, Agáta Provazníková si polepšila postavení v dorostu
figuruje na 57 místě a v kategorii žen na 71 místě. Děti třeba směřovat k orientaci na radost
ze hry což ovlivňuje i přístup k tréninku a v konečném důsledku i výsledky v soutěžích.
Pokud naše konkurence jezdí po turnajích je vyhřátější a těžko se jí výkonnostně vyrovnáme.
Tenisovou přípravu dětí zabezpečuje oddíl 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. Každý by měl mít však jeden směr v přípravě. Myslím tím
trenéra, který nastaví celkový systém přípravy, střídání zatížení a odpočinku, kondiční
přípravu, regeneraci účastna turnajích atd. Případně i konzultaci ohledně směrování s dalšími
trenéry, aby děti neměli zmatek z rozdílných informací od trenéru . Tenis je dlouhodobá cesta.
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:
V soutěžích družstev jsme měli družstva děti do 8 rokov ve spolupráci s tenisovou školu
Boencourt a družstva děti do 10 rokov, starších žáků, dorostence, dorostenky, muže a ženy.
Poděkování patří všem kapitánům družstev za vedení soutěží.
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Nejvyšší souttěž hráli ženy a to II SNL . V soutěži obsadili 1.
II. liga - ženy
1.
AŠK Skalica
2.
TK Pro Set Bratislava
3.
Tenis-Bedminton klub D. Lužná
4.
ŠK Blava 1928 J.Bohunice
5-7. TK Šaľa
5-7. Tennis club Veľké Kostoľany
5-7. TK 77 Skalica
8.
TK ŠTK Šamorín

místo:
z
7
7
7
7
7
7
7
7

v

p

7
6
5
4
2
2
2
0

0
1
2
3
5
5
5
7

skóre B
35:7 14
37:5 13
24:18 12
26:16 11
15:27 9
14:28 9
11:31 9
6:36 7

V soutěžích mládeže se projevila dobrá práce treneru. Děti obsadili popřední umístnění
v regionální soutěži mistrovství Zs. Oblasti v tenise.
Dorostenky
1. ŠK Blava 1928 J.Bohunice (A)
2. TK Senica
3. AŠK Skalica
4. TK 77 Skalica (A)
5. TK Slávia SPU Nitra (B)
6. Tennis club Veľké Kostoľany
7. TC Partizánske
8. TK HSC Piešťany (B)

7
7
7
7
7
7
7
7
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7
6
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7

39:3
30:12
32:10
24:18
21:21
9:33
11:31
2:40

14
13
12
11
10
9
8
4

Dorostenci
1-3.
1-3.
1-3.
4.

TC Moravský Svätý Ján
TK Senica
AŠK Skalica
TK 77 Skalica

3
3
3
3

2
2
2
0

Starší žáci
1. TKM - Tenisový klub Madunice
2. TK HSC Piešťany
3. AŠK Skalica
4. TK Senica
5. TK Nová generácia NMnV
6. TK 77 Skalica
7. Tennis club Veľké Kostoľany

6
6
6
6
6
6
6

Děti do 10
1. TK 77 Skalica (A)
2. AŠK Skalica
3. TK Senica (A)
4. TC Moravský Svätý Ján
5. TK Senica (B)
6. TK 77 Skalica (B)

5
5
5
5
5
5

12

5
4
3
2
1
0

6
4
4
3
3
1
0

0
1
2
3
4
5

1
1
1
3

0
2
2
3
3
5
6

13:5
11:7
10:8
2:16

24:12
28:8
18:18
18:18
21:15
11:25
6:30

27:3
19:11
16:14
13:17
6:24
9:21

5
5
5
3

12
10
10
9
9
7
6

10
9
8
7
6
5

Děti do 8
1. TK 77 Skalica (B)
2. AŠK Skalica
3. TC Moravský Svätý Ján (B)
4. TK Senica (C)
5. TK 77 Skalica (C)
6. TK Senica (B)

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

21:9
20:10
16:14
14:16
14:16
5:25

10
9
8
7
6
5

V soutěži mužu máme největší rezervy. Muži v podstatě etrenují a dorostenci do výkonnosti
v této kategorii zatím nedorostli. Máme talentované chlapce a věřím, že budeme v soutěži
v budoucnu napředovat.
1. TK Spartak Komárno
7 7 0 29:13
14
2. TK Ratufa Levice (B)
7 5 2 29:13
12
3. TK TCN Nitra
7 5 2 25:17
12
4. TK Sereď
7 4 3 25:17
11
5. TK Tlmače (B)
7 3 4 20:22
10
6. TK Zlaté Moravce (B)
7 2 5 17:25
9
7. Tenis Club Nové Zámky
7 1 6 16:26
8
8. AŠK Skalica
7 1 6 7:35
8
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Detský DC a FC - oblastné II - Davis Cup do 10 r.
1. TC EMPIRE Trnava (A)
2. TC Topoľčany (A)
3. MŠO Štúrovo
4. AŠK Skalica
5. TC Moravský Svätý Ján

z
4
4
4
4
4

v
4
3
2
1
0

p
0
1
2
3
4

skóre B
18:2 8
17:3 7
7:13 6
4:16 5
4:16 4

V minulém roce jsme jednali o možnosti rozšíření naší spolupráce se skupinou kolem trenéra
Olina Pintery a zaregistrování dětí z jeho skupiny za náš klub. Pomohl nám v úpravě a údržbě
dvorce č.3 na stadione. Ekonomicky jsme však standartní podmínky pro nové členy
nedokázali zabezpečit a k uvedené se nezrealizovalo. Své zavážila i akceptace našeho klubu
jako celku.
Vznikl další tenisový klub ve Skalici. Děkuji zde Ing. Jureňovi za pomoc při zabezpečení
naší činnosti a přeji mu hodně energie a trpělivosti při rozvoji tenisu ve Skalici. Věřím, že
budou naše kluby vzájemně spolupracovat.
Aktivuje se i činnost TK 77a uvidíme jak uvedené aktivity ovlivní činnost našeho klubu.
Důležité je, abychom se nadále snažili dělat vše pro naše členy tak, abychom jim dokázali
zabezpečit kvalitní přípravu a hlavně udržovat pohodu a dobré vztahy. Máme pro to všechny
předpoklady. Hala je v dobrém stavu a kurty jsou v hezkém prostředí a máme i trenérské
zázemí . Věřím, že se nám letos podaří zabezpečit její údržbu aby sloužila i nadále.
Letos oslavíme 20 let od registrace klubu v STZ a účast v pravidelných soutěžích. Za ty roky
prošlo našim klubem hodně hráčů, Jsem hrdý na hráče , se kterými jsme začínali a kteří se za
toto období věnovali tenisu. Většina z nich hraje tenis dodnes, vystudovali a mají zajímavé
pracovní pozice. Toto výročí by jsme měli využít k propagaci naší činnosti.
Činnost oddílu řídili Zdeněk Zalubil, Ing. Igor Hanzalík, JUDr. Lubomír Provazník,
Ing Tomáš Ferencz, Ing. Branislav Jureňa
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Horolezectvo:
Členové ddílu pravidelně trenují na lezecké stěně na ZŠ Vajanského V letošním roce se
zůčatnili několika expedic doma i v zahraničí. Dalším rokem organizují lezecký kroužek za
velkého zájmu dětí ZŠ Vajanského 2 Skalica. Bohužel, utlumila se spolupráve v rámci
klubu. Pracují tak trochu odděleně, což je na škodu pro zabezpečení jejich činnosti. Co se týká
lezecké stěny, jsme zodpovědni za její technický stav a to vyžaduje zpětnou vazbu na klub
a pravidelné revize jejího stavu. V případě že nebudou informace o pravidelných revizích ze
strany klubu, budeme muset po dohodě s vedením školy provoz stěny dočasně zastavit.

Činnost oddílu řídí Petr Hotař a Mikuláš Čajko.
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Cíle pro rok 2020:

 Atletika - našim hlavním cílem pro rok 2020 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. Získat pro běžecký team nové
mladé adepty. Ve spolupráci s SMM chceme dokončit vrhačské sektory pro hod
diskem a kladivem, Zorganizovat ve Skalici soutěže v kategorii staršího žactva nebo
dorostu. Doplnit vybavenost stadionu pro uvedené soutěže požadovaným nářadím a
ověření funkčnosti sektoru skoku o tyči a překážkových běhu. Zabezpečit šatny při
tréninkovém procesu. Ucházet se o mistrovství oblasti mladšího a nejmladšího žactva
. Zabezpečit organizaci jubilejního 30. ročníku Mezinárodní silniční běh Hodonín –
Holíč – Skalica. Obnovit Memoriál P. Buchtu. Do soutěží v rámci oblasti jsme
přihlásili dorostenky, mladší žačky a starší žačky a nejmladší žačky. Zabezpečit nové
trenéry a rozhodčích pro atletiku. Ve spolupráci se ZŠ Vajanského a ŠK Jablonica
pokračovat v činnosti PZPM ve Skalici při ZŠ Vajanského 2, Skalica.
 Tenisu je našim hlavním cílem pro rok 2020 zabezpečit provoz tenisové haly a
tenisových dvorcu na stadionu a na ZŠ Vajanského. Zabezpečit přiměřenou oslavu 20
výročí naší činnosti v rámci STZ k propagaci činnosti oddílu. V oblasti sportovní
činnosti je hlavní cíl soutěž žen v I. SNL. Postup družstva mužů do RMII . Současně
zabezpečení tréninkového procesu mládeže. Do soutěží družstev v rámci Zs. oblasti
jsme přihlásili muže, dorostence, mladší žáky, dorostenky a družstvo do 10 let a 2
družstvo do 8 let. Zúčatnit se dětského Davis cupu organizovaného STZ. Pokračovat
v 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. Aktivovat členy na úpravě sportovišť – oznámit členům povinnost
brigádnických hodin a vyžadovat náhrady za nesplněné brigádnické hodiny. Oprava
oplocení kurtu na letním stadionu. Příprava projektu na rekonstrukci šaten a zázemí
klubu. Spolupráce s ostatními tenisovými kluby v regionu při zabezpečení soutěží
družstev.
 V oblasti horolezectví je našim hlavním cílem pro rok 2020 ve spolupráci ze ZŠ
Vajanského realizovat přípravu dětí na lezecké stěně. Zúčastnit se pravidelných
expedicí. Realizovat jednání s vedením ZŠ Vajanského možnosti rozšíření lezecké
stěny.
 Iniciovat spoluúčast členu na řízení a činnosti oddílu, stabilizovat spolupráci mezi
oddíly, Zabezpečit informovanost členu prostřednictvím internetové stránku klubu a
více zde informovat o činnosti klubu www.askskalica.com.
 Zabezpečit pokračování implementace zákona o sportu do činnosti klubu. Upravit
v tomto duchu stanovy klubu. .
 Zůstává realizovat rozdělení konkrétních kompetencí a činnosti v rámci výboru
klubu s důrazem na větší teamovou práci.
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