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     IČO: 31103715                                                                                                           www.askskalica.com    

                                                                                                                                        

 
 
                                         Zpráva o činnosti za rok 2021 

     
  Váţení hosté a delegáti dnešní výroční konference klubu. Úvodem Vás srdečně 

vítám a děkuji za podporu naší činnosti v uplynulém období. Rok 2021 bal pro 

nás mimořádný. I přes omezení spojené s protiepidemiologickými opatřeními se 

nám podařilo zorganizovat  několik úspěšných sportovních střetnutí.  Dokonce u 

výsledku našich sportovcu  jsme zaznamenali několik významných  úspěchu. 

Poprve v dějinách skalické atletiky jsme uspořádali  mistrovstí  SR a CR  v běhu 

na 10 000m.  Mistrovské tituly za rok 2021 získaly v kategorii dorostu  Lucia 

Mišová  ve skoku vysokém a Lucia Petrovičová v hodu diskem. V maratonském 

běhu na MMM v Košicích získala jiţ 6 titul v kategórii ţen Silvia Šebestian. 

V obnovených soutěţích startovaly tenisové druţstva a poťešitelný byl nárust 

členské základny v mládeţnických kategoriích. Naše odchovankyně Natália 

Váleková oblékala reprezentační dres ve vrhačských disciplínách.   

 Z duvodu protiepidemiologických opatření mezi CR a SR  jsme neuskutečnily 

jiţ podruhé 30. ročník Mezinárodního  silničního běhu Skalica – Holíč – 

Hodonín. Neuspořádali jsme plánované zimní tenisové turnaje s vyjímkou 

regionálního mistrovství ţen před vánocemi. 

   Sportovní čininnost  jsme  realizovali a rozvíjeli v  oddíle atletiky se 156 

členy, včetně běţecké sekce vytrvalostních běhu  Grafobal teamem. V  oddíle  

horolezectví s 11 členy a  v oddíel tenisu se 78 členy registrovanými v STZ  a 

dalšími  neregistrovanými hráči, kteří sportují na našich kurtech a v tenisové 

hale.     

 Výbor ŠK se scházel  tradičně jedenkrát měsíčně a mezi zasedáními řídilo 

činnost vedení klubu.  Ekonomkou klubu byla  Ing. Ludmila Krivská. V rámci 

ekonomiky klubu  evidujeme v rámci účetnictví klubu  samostatná  střediska  

atletiky, horolezectví, tenisu – činnosti klubu ŠK ,  sportovní zařízení / kurty + 

hala . Viď zpráva o hospodaření.  Nenahraditelná je pro nás podpora  

dobrovolníku , jak v atletice při soutěţích tak i v tenisu při montáţi a demontáţi 

haly , vedení soutěţí druţstev a úpravě tenisových dvorcu.  

  V oblasti finančního zabezpečení činnosti se nám podařilo naplnit rozpočet 

díky podpoře za strany města Skalica, společnosti Grafobal a.s. Skalica, daru 

občanského sdruţení KVARTETO z prostředku firem Schaeffler Skalica spol. 

s.r.o a Vaillant Group Slovakia s.r.o. , iniciativou členu příspěvkem ze 2% 

z daní poukázaných našemu klubu. Dále díky členským příspěvkum a sportovní 
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činností, kdy sportovní svazy přispívají na činnost aktivních sportovcu se třemi 

starty v pravidelných soutěţích pořádaných těmito svazy.  

  Níţe uvedené poděkování patří všem našim, kteří pomohli 

v zabezpečení naší činnosti      
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Ze sportovní činnosti oddílu:          Atletika    

 

Po omezení sportovní činnosti z duvodu protiepidemiologických opatření jsme 

trenovali převáţně individuálně a těšili jsme se na uvolnění a začátek činnosti. 

Za přísných protiepidemiologických opatření jsme zorganizovali mistrovství SR 

a CR v běhu na 10 000m. Závod měl pozitivní ohlas jak v SR tak i CR díky 

výborné organizaci, za co tu chci poděkovat všem dobrovolníkum a pomoci 

pracovníku SAZ, MUDr. Mišové a  MUDr. Králikovi za pomoc s testováním 

sportovcu. Za materiální podporu společnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. 

  
  

  12.6. jsme uspořádali mítink ZSAZ mladšího a nejmladšího ţactva.26.6. jsme 

uspořádali 1. kolo druţstev staršího ţactva. Obě soutěţe proběhly za 

mimořádných protiepidemiologických opatření a povolení RUVZ Senica. I přes 

tyto opatření jsme viděli velký zájem sportovcu o soutěţení a hezké výsledky.   

 
 V mládeţnické atletice  jsme měli díky trenérkám Emílii Zalubilové, Alene 

Liščákové,  Jane Blahové  a Zuzana Kaprálikové  velkou skupinu dětské 

atletiky.  Blanka Dúbravová příkladně zastřešovala  projekt dětské atletiky. 

Atletika je individuálním sportem a vyţaduje velkou obětavost zanícenost 

v tréninku a neodpustí ţádné chyby. Kaţdý neuskutečněný trénink dává 

příleţitost soupeři, který na ni čeká.  
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Fotodokumentace z naší činnosti: 

 
 

2021 MMM Košice – 

Sylvia Šebestian  - 

majsterka SR v maratone 

2021  neuveritelné uţ po 6 

krát. 
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Milan Rízek chôdza Banská 

Bystrica 2021 

Tereza  Poláková – 6. Miesto MSR v behu 

na 200m v kategórii dorastu 2021 
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Lucia Mišová – majsterka SR ve 

skoku vyskokém v kategórii 

dorasteniek 2021 

Lucia Petrovičová – majsterka 

SR v hode diskom v kategórii 

dorasteniek 2021 
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Diana Macháčková – 100 m 

prekáţok  juniorky 

Nikola Zaňátová -  vrh koulí  MZs 

oblasti dorastenky 2021 
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Dávid Válek – MSR starší ţiaci  

2. miesto hod oštěpom 2021 

Mladšie ţiačky a ţiaci – 

Trenčín 2021 
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Košice 2021 – MSR dorast  - pódium 

v strede Lucia Petrovičová 

Košice 2021 – MSR dorast – 

podium v strede Lucia 

Mišová  
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Trnava 28.8.2021  

 

       

MZsAZ – Trnava 2021 – horný 

rad zľava – Poláková, Zaňátová, 

Matulová, dolný rad zľava – 

Mišová, Petrovičová, Macháčková 
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                                                                 Michaela  Príkazská 3. miesto výška MZSAZ  

 

 

Majstrovstvá Západoslovenskej  oblasti  mladšieho a najmladšieho ţiactva. 

 
Výprava atlétov Športového klubu ŠK Skalica –  trénerky  zľava  zadný rad - Emília Zalubilová ,  Alena 

Liščáková a Jana Blahová / zadný rad vpravo/  

 

Medailové umiestnenia : 
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2.miesto :   Grúber Richard                   skok do diaľky                379cm 

3.miesto:   Gajda M.                               skok do diaľky                   378 cm 

 

 
2.miesto :  .               štafeta 4x60m                   

Grúber R., Ţúrek R., Hájnik,  J.Gajda m.    36,96 s 

 

 
3.miesto:   Blahová N.                            vrh guľou                           6,76 m 
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3.miesto:   Hartmanová  S.                    kriket                                  33,88 m 

 
3.miesto:   Príkazská  M                        skok do výšky                     140 cm 

 

 Výborné výkony , ktoré okorenili osobnými rekordmi a finálovými  umiestneniami: 

4.miesto          Hartmanová Sofia                             vrh guľou                             6,65 m 

4.miesto          Šedlbaurová   N.                               skok do výšky                      135 cm 

4.miesto          Komendová v., Tokošová v. 

                         Hartmanová S.Blahová N.               4x60m                            38,56 s 

5.miesto         Kocianová T.                                       vrh guľou                             6,26 m 

5.miesto         Gajda m.                                 60m                                      9,22 s 

5.miesto         Kocianová  T. Flajţíková Z. 

                        Bubáková S.,Hanusová  E.             4x60m                                 38,58 s 

7.miesto :        Hájnik  J.                                 skok do diaľky                    356 cm 

7.miesto :        Príkazská M.                         skok do diaľky                      425 cm 

7.miesto:        Hanusová E.                          skok do diaľky                       385 cm  

7.miesto         Kocianová L.                          600m                                     1:56,34 

 

Dětský štafetový kros 2021 - Trnava. 
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       Činnost oddílu řídí  Zdeněk Zalubil,Emília Zalubilová, Milan Rízek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimná príprava na sezónu 2022  – 

treningová skupina  - Jana Blahová 
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Tenis: 
  

  Příprava v tenisovém oddíle i výsledky byly tak jak v atletice ovlivněny 

epidemiologickou situací a příslušnými opatřeními. Po úvodním nadšení a 

mistrovství regionu Zs tenisového svazu v kategorii ţen přišli omezení činnosti 

a odstavení haly aţ do jarních měsícu. Situace se venko na kurtech po 

demmontáţi haly stabilizovala a začali jsme pravidelný tréninkový proces. 

Uvedené se na hráčích projevilo. Hlavním úkolem v této situaci bylo udrţet 

motivaci hráču a zúčastnit se soutěţí druţstev.  

 Bohuţel. Opatření se nejvíce projevily u soutěţe ţen v 1. SNL a druţstvo 

s problémy soutěţ dohrálo.  Děkuji na tomto místě kapitánu druţstva  JUDr. 

Provazníkokvi  za zabezpečení celé soutěţe. U muţu byla situace podobná. 

Radost jsme měli hlavně z mládeţnických soutěţí a zapojení se dětí  do tenisové 

přípravy.  

 Samostatnou kapitolou je provoz kurtu a tenisové haly. Svépomocná údrţba 

dvorcu nebyla dostačující, proto jsme uzavřeli smlouvu s Miroslavem Hépalem, 

který pomáhal v rámci DPČ udrţovat kurty, co se projevilo i na kvalitě dvorcu. 

Nezastupitelná je pomoc dobrovolníku při montáţi a demontáţi haly. Demontáţ 

jsme realizovali poprvé v jarních měsících svépomocně. Podařilo se díky 

aktivnímu přístupu Ing. Hanzalíka. 

 Náš tenisový oddíl byl přijat do SAZ v listopadu 2020 a sprvní soutěţe druţstev 

jsme absolvovali v roce 2021. Na podzim se jsme ve skromných podmínkách 

zorganizovali malou oslavu 20 let činnosti tenisovéhooddílu. Při té příleţitosti 

jsme předali poděkování a upomínkové ceny Ing. Dušanovi Bernhauserovi a 

Ing. Mariánovi Koţíškovy za posdporu činnosti a přispění k realizaci tenisového 

zázemí – kurtu, haly pro činnost tenisového oddílu klubu.  
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Druţstvá 2021 

 
Zľava: Kapitán druţstva :  Lubomír Provazník, Katarína Hertlová, Sabína Balátová, Monika Vatlavicová, Agáta 

Provazníková,  Vanesa  Samková  /Chýba Karolína Feriková /  - hostia 

 

 

 
Sprava:   Vladimír Tančibok, Ondrej Liščák, Tomáš Studenič, Michal Petrovič, Matej Krakovský, Hrající 

kapitán  Marek Šrámek  / chýba Tomáš Danihel, Ondrej Voleček,  Miroslav  Ambrúz /– hostia 

 

Ţeny 1 SNL 

Muţi RM1 
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Sprava: kapitán Matej Kabzáni, Ondrej Voleček, Ondrej Liščák, Michal Petrovič, Tomáš Studenič.  Krištof 

Kabzáni – hostia 

 

 

 
Zľava: zast. kapitán  Zdeněk Zalubil, Patrik Voleček,  Dávid Mikula, Martin Jureňa, Krištof Kabzáni - hostia 

Dorastenci RMII 

Starší ţiaci RMII 
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Zľava: Kapitán  Branislav Jureňa,  Šille Tomáš, Patrik Voleček, Martin Jureňa  / chýba Alex Buček /- 

hostia 

 

 

 
Zľava: Kapitán Marek Šrámek , Laura Kapráliková, Silvia Kvaltínová, Emma Pelikánová, Noemi 

Janáčová a Lilliana Janáčová 

Mladší ţiaci 

RMII  

HTO do 10 - 

dievčatá 
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Zľava:  Kapitán Marek Šrámek,  Viktória Tokošová,  Radek Smetana 

 

 

 
Marek Šrámek, Patrik Búlik, Melánia Sukupčáková, Stella Šrámková, Júlia Holečková, Timon Šomšák, Richard 

Kubalec, Lukáš Kaprálik, Štefan Lokša, Soňa Decheťová, Veronika Záluby, Veronika Šrámková 

HTO do 10 

zmiešané 

Děti do 8 
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Sprava: kapitán František Kaprálik, Emma Pelikánová, Viktória Tokošová, Laura Kapráliková, Silvia 

Kvaltínová 

 

 

 
Na foto zľava Peter Kotvan, Alţbeta Lokšová, Mia Medlenová, Eliška Kotvanová 

 

Fed Cup 2021 

do 10 

Fed Cup do 10 „ 

team B“ 
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Na foto zľava kapitán Radek Smetana:  Radek Smetana jr., Lubomír Valík, Tomáš Danihel 

 

 

 
Oddielový prebor detí zadný rad :  Veronika a Marek Šrámkovi – tréneri a organizátori 

 

Davis Cup do 

10   
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Majstrovstvá ZS oblasti 2021 – Ţeny 

Víťazky turnaja 
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20 rokov oddielu AŠK SKALICA   17.9.2021 
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Zakladatelia oddielu: Ing. Igor Hanzalík, Emília Zalubilová, Zdeněk Zalubil 

 s podporou Ing Dušan Bernhauser, Ing. Marián Koţíšek  

 

 
Prví hráči oddielu dnes zľava : Ing. Juraj Hanzalík, Ing. Vladimír Karlík, Ing. Aneta Koţíšková, Ing. 

Alţbeta Blahová, Ing. Zdenko Zalubil  
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Deti na oslave 20.výročia – budúcnosť oddielu. 
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 Velké poděkování patří všem, kteří přiloţili ruku k dílu při jarní 

demontáţi haly a podzimní montáţi haly i při  úpravě kurtu a zabezpečení 

soutěţí druţstev. 

  
 

Činnost oddílu řídili Zdeněk Zalubil, Ing. Igor Hanzalík, JUDr. Lubomír 

Provazník,  Ing Tomáš Ferencz 
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Horolezectvo: 

 

Z důvodu uzavření telocvičny ZS Vajanského nebylo mmoţné realizovat 

krouţek dětí, ani činnost dospělých na lezecké stěně.  Činnost oddílu byla 

utlumena. 

 

 

Činnost oddílu řídí  Petr Hotař a Mikuláš Čajko. 
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 Cíle pro rok 2022: 
 

   Jako v posledním roce v souvislosti s respektováním protiepidemiologických 

opatření realizovat treninkový proces a zabezpečit účast v soutěţích.   Tradičně 

upřednostňujeme základní pravidla vzájemné úcty, tolerance, slušného chování a  

udrţení dobrých mezilidských vztahů v oddílu před sportovní výkon jako kaţdý 

rok doposud. Přiměřeným a zajímavým tréninkovým procesem  zabezpečit 

radost ze sportování a z pohybu u dětí a mládeţe .   Nejlepším umoţnit účast na 

republikových, případně mezinárodních soutěţích, Podporovat talenty 

z nízkopříjmových skupin rodiču dětí.      

 

 V oblasti atletiky je našim hlavním cílem pro rok 2022 udrţet 

výkonnost dle předešlých let.  Zabezpečit pro nejlepší atlety a atletky 

 individuální přípravu, odborný a komplexní tréninkový proces včetně 

rehabilitace a preventivní lékařské starostlivosti.  Zorganizovat ve 

Skalici po dohodě s MFK Skalica a ZsAZ atletické soutěţe druţstev.  

Do soutěţí v rámci oblasti jsme přihlásili dorostenky, sarší ţačky,  

mladší ţačky a nejmladší ţačky, starších a mladších ţáku. Zabezpečit 

nové trenéry a rozhodčích pro atletiku.  Operativně reagovat na 

moţnost trénování z duvodu protiepidemiologických opatření.. 

V rámci moţností zorganizovat 30. Ročník mezinárodního silničního 

běhu – Skalica – Holíč – Hodonín a podpořit běţecké soutěţe ve 

Skalici – MAX Run, Jablčkový beh atd.   Apelovat na městě Skalica a 

u  SMM Skalica s.r.o. ohledně šaten pro atletiku.  

  

 V oblasti tenisu je našim tradičním  cílem pro  rok 2022 zabezpečení 

provozu tenisové haly a tenisových dvorcu na stadionu a na ZŠ 

Vajanského.  Zabezpečit demontáţ a montáţ haly. V oblasti sportovní 

činnosti jsou  hlavním cílem soutěţe mládeţe se zabezpečením 

tréninkového procesu mládeţe.  Do soutěţí druţstev v rámci ZS oblasti 

jsme přihlásili muţe, muţe 35+,  dorostence,  starší ţáky,  starší ţačky, 

mladší ţáky a druţstva do 8 a do 10. Let. Prioritou zustává  účast na 

dětském Davis cupu a Fed Cupu v těchto kategoriích  

organizovanéných STZ. Více vyuţívat areál na ZŠ Vajanského 

k přípravě dětí.  Zustává přípava projektu na revitalizaci haly – nová 

krycí UV fólie.  Aktivovat členy na úpravě sportovišť – vyţadovat 

náhrady za nesplněné  brigádnické  hodiny. 

 

 

 V oblasti horolezectví si  pro rok 2022 nelze dávat větší cíle. Budeme 

rádi, pokud se otevře tělocvična na ZS Vajanského. Zúčastnit se dle 

moţností  expedic a soutěţí v rámci SR 
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. 

 

 V rámci ŠK zustávají cíle stejné.  Stabilizovat spolupráci mezi oddíly,  

Oţivit internetovou stránku klubu a informovanost členy 

prostřednictvím této stránky www.askskalica.com.. Zabezpečit 

pokračování implementace zákona o sportu do činnosti klubu.   

Aktualizovat stanovy.  Realizovat  rozdělení konkrétních  činnosti 

v rámci výboru klubu.   Ekonomické zabezpečení činnosti klubu.  

 

 

http://www.askskalica.com/

