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                                         Zpráva o činnosti za rok 2017 
 

   Rok 2017 byl pro náš klub oproti předcházejícím rokum organizačně 

složitější. . K 1.4.2017 jsme se na základě vzájemné dohody osamostatnil 

bassebalový oddíl, kterému jsme na základě dohody převedli 1500,-€ na činnost 

z dotácie Neivestičného fondu města Skalica. V závěru roku odešla z tenisového 

oddílu dlouholetá trenérka Lucia Kubová a řešili jsme zbezpečení tréninkového 

procesu i celkové zabezpečení provozu tenisových kurtu a haly. 

  Na valném shromáždění byl ustaven výbor ze zástupcu oddílu, kde jsme 

předpokládali doplnění výboru ze zástupcu fa Vaillant a fa Schaeffler,  Jelikož 

se zástupce fa Vaillant vyjádřil že nebudou kooptovat do výboru svého zástupce 

do výboru byl doplněn zástupce tenisového oddílu Ing. Tomáš Ferenc.  S fa 

Schaeffler budeme iniciovat jednání v letošním roce.  Souběžně  se připravovali 

organizační změny v tenisové sekci, které se z objektivních příčin neudáli čímž 

bylo otazné finanční zabezpečení naší činnosti.  

      Proto chci úvodem této zprávy poděkovat všem sponzorum, kteří nám 

pomohli finančně zabezpečit naši činnost  a všem, kteří nám darovali 2% z daní.  

Pomohli Neinvestiční fond města Skalica, KVARTETO nadácia, Grafobal a.s. 

Skalica , Schaeffler spol. s r.o. Skalica, mesto Skalica a mesto Holíč. Letos po 

delší době pomohly i sportovní svazy a to Slovenský atletický zväz a Slovenský 

tenisový zväz, na základě zákona o sportu.  Spolu s členskými příspěvky a 

využitím haly jsme rok 2017 finančně zvládli. 

  Máme 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  tenisovém oddíle je zařazených do tréninkového 

procesu 23 dětí a  mládeže, 18 hráčů v kategorii mužů  a žen,  dalších více jak 

60 tenistu  hrává na našich dvorcích rekreačně tenis, ale zatím nejsou u nás dle 

zákonu o sportu zaregistrováni. Tradičně pořádáme tenisové turnaje v hale. 

Horolezectví má 14 členu. 

      V oblasti podmínek pro sportování si musíme vážit současného stavu 

v oblasti spolupráce s  SMM s.r.o. Skalica a MFK Skalica při závodech na 

dráze, tak i při zabezpečení tréninkového  procesu. Věřím, že současná situace 
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dlouho vydrží.  Oproti tomu je zde problém s tréninkem vrhačských disciplín. 

Na základě příslibu SMM věřím, že letos již zvládneme. U hodu oštěpem by 

jsme potřebovali alespoň jedenkrát v týdnu házet z rozběžiště na hlavní plochu 

stadionu. Pozitivní je, že máme první adeptky skoku o tyči, ale to je dlouhá 

cesta. Jednotná sportovní výstroj mládežnických družstev byla pro nás i 

v minulém roce nedostupná. Je to cílem pro letošní rok 

  I pro organizační problémy jsme v oblasti mládežnické atletiky zaznamenali 

jeden z nejúspěšnějších ročníku. V tenise jsme chtěli motivovat naše mladé 

tenistky možností hrát vyšší soutěže což se podařilo částečně u družstva žen v 1. 

SNL kde hráli jen naše odchovankyně. To by se mohlo odrazit ve výkonnosti 

v letošním roce. Po dlouhé době se realizovalo zapojení mládeže do lezeckého 

oddílu, kdy jsme pomohli s proškolením čtyř instruktoru lezení na lezeckých 

stěnách, které se realizovalo na Karlově univerzitě v Praze.     

   Mezi zasedáními výboru řídil činnost klubu předseda klubu. Ekonomkou 

klubu je Ing. Ludmila Krivská. V rámci ekonomiky klubu máme samostatná  

střediska Atletika, Baseball, Tenis, ŠK – klub , sportovní zařízení / kurty + hala 

/. ZPM při ZŠ Brezová pod Bradlom, tenisové kurty, hala, horolezectví.  

V rámci zákona o sportu jsme vytvořili nový tiskopis pro přihlášky členu a 

evidujeme  seznam členu dle uvedeného zákona.     

    Poděkovat zde chci i všem dobrovolníkum z našich řad, kteří pomáhají 

zabezpečit naše sportovní akce. Atletické soutěže  na dráze a běh Skalica – 

Holíč – Hodonín ,  stavění a demontáž tenisové haly  a rodičum kteří pomáhají 

se zabezpečení účasti dětí na soutěžích ve všech sportech.   
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    Uvedené Poděkování zasíláme firmám a dáváme na stránku jako poděkování 

všem, kteří nás finančně i jinak podporují. 
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Ze sportovní činnosti oddílu:          Atletika 

    

Naši největší atletickou sportovní akci byl 27. ročník Mezinárodního 

silničního běhu Hodonín – Holíč – Skalica, který se běžel u příležitosti oslav 

800 výročí založení města Skalica.  Závod opět výrazně podpořila 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 rekordní účasti. . Spolu s fa Grafobal a.s. Skalica, která byla hlavním 

sponzorem v uplynulých 25. ročnících vytvořily tandem který je zárukou další 

existence běhu. Vyjímečná byla i podpora ze strany města Skalica, kdy jsme pro 

běžce dokázali zabezpečit i pamětní medaile a hezký kulturní program při 

vyhodnocení.   

 Město Hodonín zabezpečuje závod organizačně prostřednictví TEZA Hodonín 

na české straně  Sportovní část organizace zabezpečí ve spolupráci s BK 

Hodonín. V závode  se vloni odprezentovalo celkem 479 běžců a 

v doprovodném závodě 17. ročníku memoriálu Emila Zátopka se zúčastnilo 49 

dětí ve Skalici a 72 dětí startovalo  v doprovodných soutěžích v Hodoníně.  

V soutěži  družstev o Československý pohár zvítězilo družstvo AK Kroměříž 

před našim Grafobal teamem a Beháme SK z Bratislavy.  Pro info se běhu 

zúčastnilo ve Skalických barvách 93 běžcu a běžkyň. 
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Zorganizovali jsme  Mistrovství Západoslovenské oblasti v atletice mladšího 

a nejmladšího žactva,kde naši atléti a atletky získali 17 medailí.  

 
 

 

V atletickém oddíle  patříl mezi dospělými  opět  k nejúspěšnějším sportovcům 
reprezentant SR v chůzi Milan Rízek.  Majster SR v chôdzi na 5000m.  
Z výsledkov: 
29.1. Majstrovstva Slovenska na 5000m v hale v Bratislave 2.miesto- osobný 
rekord 20:08min.  25.3 Európsky míting Dudince 20km 2.miesto 1:27.54hod -
splnený limit na Európsky pohár -22.4. Majstrovstva Slovenska na 20km Borsky 
Mikuláš 2.miesto 1:27.23hod- spl. limit na EP -5.5. druhé kolo Atletickej ligy na 
5km Žiar nad Hronom 1.miesto -3.6. Praha Opatov 10km medzinárodne preteky 
1.miesto -17.6. Európsky medzinárodný  míting P-T-S na 3000m 11:37min 
3.miesto- Osobný rekord -8.7. Majstrovstva Slovenska na 5000m W35 1.miesto 
-9.9. Tretie kolo Atletickej Ligy na 5000m Dubnica nad Váhom 2.miesto -23.9. 
Chôdza na Bacúchu 10km medzinárodný pretek 3.miesto -30.9. Bánsko - 
Bystricky chodecky míting na 5km 2.miesto  - 20.5. Európsky pohár. Podebrady 
na 20km vo výbere reprezentácie 38.misto z 65 (najlepší zo SR) 
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Mgr. Sylvia Šebestian. Na Medzinárodnom maratone v Rajci obhájila titul 

majsterky SR v maratonskom behu. Na MMM v Košiciach obsadila celkove 

v kategórii žien 10. miesto. Ma Bratislavskom maratone obsadila celkove 3. 

miesto v kategórii žien. Zvíťazila na viacerých behoch v rámci SR aj zahraničia.  

 

 
 
Mgr. Andrej Psota. V posledných rokoch sa zlepšil a dosahuje pekné výsledky 

vo svojej vekovej kategórii. Obsadil  1. Miesto na majstrovstvách SR v behu 

na 1500 m a v polmaratone v kategórii V40 na MSR v Rajci..  V tomto roku 

absolvoval 30 pretekov a 24 x stál na stupňoch víťazov. 
 Bratislava Renault polmaratón 1:18:49 min 4. Miesto,  Devín Bratislava 11.625 

km 41:58 5. Miesto, Záhorácky polmaratón 1:18:30 2. Miesto, MSR Veteránov 

v Nitre 8.7  1500 m  1. Miesto, MSR Rajecký polmaratón 1:18:52 2. Miesto, 

PSA City RUN Trnava polmaratón 1:16:23 1. Miesto v osobnom rekorde, MZs 

oblasti -  Kros v Piešťanoch 4. Miesto, MSR v krosu v Šamorine - 19.miesto 

36:02,  Hodonín Holíč Skalica12,6 km 45:04 5. miesto, team AŠK – Grafobal  

2. Miesto,  Štěpánský běh v Kyjově 8,2 km 1. Miesto , GP Záhoria  v rámci 

MSBP 1. Miesto. 
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Ing. Zdenko Zalubil. V minulé sezoně dosahoval nejlepší výsledky z bˇˇežcu 

na MSR. Z výsledku: CSOB polmaraton 2.4.2017 13m,1:16:50,  Devin-

Bratislava 9.4.2017 20m,40:40,Beh Zabovresky Brno 23.4.2017 1m,  Beh 

Filipovskym udolim 28.5.2017 3m, Triexpert cup,Brno-Lisen 7.7.2017 11m, 

MSR v polmaratone Rajec,12.8.2017 14m,1:18,  Beh ZOO Brno 16.9.2017 1m, 

Stit mesta Skalica 22.9.2017 3m, Lednice,30.9.2017 2m, Slovacky 

beh,Uh.Hradiste 8.10.2017 2m,  MsZsO kros Piestany,4.11.2017 2m, MSR kros 

Samorin,19.11.2017 15m, Hodonin-Skalica,16.12.2017 20m,43:57 

Silvestrovsky beh,31.12.2017 3m. 

  Z mládežníku se letos opět zařadila do reprezentace SR  Natália Váleková ve 

vrhu koulí. V tomto roku potvrdila vynikajúce úspechy z minulého roku.  

Natália je majsterkou Slovenska vo vrhu guľou v kategórii dorasteniek. 

Minuloročným výkonom 13,95 m vo vrhu guľou sa dostala na  1.miesto  v 50. 

ročných  historických tabuľkách mládežníckej atletiky v Skalici v kategórii 

dorasteniek. Obsadila 2. miesto na Majstrovstvách SR v kategórii junioriek a 3. 

miesto v kategórii žien.   

 Doplnila i Lenka Palanská v hodě diskem skončila na  M SR na druhom mieste 

a na medzištátnom päťstretnutí vo Varaždíne štvrtá v osobnom maxime 35,66 m.  

 

 
 

Režnáková Lucia Výborné výsledky dosahuje v kategórii mladšieho žiactva 

v behoch od 60m až po stredné trate. Na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu 
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obsadila vo svojej vekovej kategórii pekné 2. miesto. Je majsterkou Zs. oblasti 

v cezpoľnom behu v kategórii mladšieho žiactva. Bola členkou víťazného 

družstva mladších žiačok v cezpolnom behu na MSR v Šamoríne. / Megan 

Čuvalová, Adriana Vašková, Lucia Režnáková, Michaela Koptáková a Natália 

Rybáriková, 

 

 
 

Adam Zubák V behu na 1500 m na MSR na dráhe  obsadil 3. miesto. Na 

majstrovstvách Zs. oblasti v cezpoľnom behu zvíťazil  a na MSR v Šamoríne 

obsadil 3. Miesto. Ma MSR cezpoľnom behu v kategórii mladších žiakov bol 

členom nášho družstva, ktoré na MSR obsadilo 1. miesto.  / Adam Zubák, Lukáš 

Plačko, Jakub Jobb a Andrej Káčer / 

 
 

Náš klub sa zapojil i do projektu Detská atletika , ktorého hlavným cieľom je 

priviesť deti k pravidelnému športovaniu formou hier,súťaží,aby sa šport stal 

súčasťou ich životného štýlu,Asi 60 detí vo veku 4 – 11 rokov je zapojených   do 

Detskej P_T_S a Detskej štafetovej ligy. Minulý rok 21.5.2017  sme usporiadali  

kolo Detskej atletiky a dievčatá v štafete postúpili az do celoslovenského finále 

 

Atlétky AŠK Skalica : Flajžíková Nina, Ravasová Adriana, Vašková 

Adriana, Palanská Lucia zvíťazili v slovenskom finále DETSKEJ 

ŠTAFETOVEJ LIGY v Dubnici nad Váhom v štafetovom behu 4 x 60 m časom 

34,18 s.  Zlaté medaily si priviezli z  Dubnice   víťazstvom spomedzi 28 štafiet 

z celého Slovenska. Účasť na Majstrovstvách SR si vybojovali víťazstvom 

v krajskom finále Západoslovenskej oblasti. 

 

 

 

Atletika ŠK –SKALICA  - mladšie žiačky 2.miesto  -Majstrovstvá 

Západoslovenskej oblasti  družstiev/15/  V celej sezone podávali naše atlétky  

vyrovnané výkony a zaslúžene si  vybojovali krásne  2.miesto  v konkurencii 15 

družstiev  Západoslovenskej oblasti. Oporami družstva a svojimi výkonmi  
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prispeli k výbornému umiestneniu tieto atlétky : Režnáková Lucia, Flajžíková 

Nina,Ravasová Adriana, Palanská Lucia,Vašková Adriana, Petrovičová Lucia, 

Mišová Lucia, Zaňátová Nikola, Hanusová Karolína,Gučková Aneta,Čermáková 

Natália,Hacajová Katarína,Koptáková Michaela,Roštárová Ema, Danihelová 

Ester. Členky družstva / Megan Čuvalová, Adriana Vašková, , Michaela 

Koptáková a Natália Rybáriková sa stali majsterkami SR v cezpolnom 

behu v súťaži družstiev.  

 

 
Tréneri : Miroslav Bôžik,Tomáš Zavadil,Emília Zalubilová ,Blanka 

Dúbravová 

  Pod patronací našeho oddílu atletiky je zabezpečena činnost útvaru talentované  

mládeže - ZPM při ZŠ Brezová pod Bradlom pod vedením PeadDr. Miroslava 

Bôžika. V přiloze jsou výkony nejlepších členu ZPM v minulém roce. Každá 

rok se výkony nejlepˇších sčítají a na základě získaných bodu obdrží útvar 

finanční příspěvek na činnost. Dá se říct, že naše spolupráce má dlouholetou 

tradici. Letos realizovala Brezovská atletika první kroky k samostatné činnosti 

založením atletické školky a oddílu při CVČ na Brezové. Jsem rád že jsme 

podpořili tuto líheň atletických talentu a charizmatického trenéra PaeDr. 

Miroslava Bôžika, který dokáže děti motivovat a dovést je k vysoké výkonnostní 

úrovni v mládežnických kategoriích. Mnohých z jeho svěřencu oslovila atletika 

na celý život K jeho nejlepším odchovancum patří slovenský reprezentant 

v běhu na 800m Jozef Repčík, který získal loňský titul mistra SR , pro mnohé 

překvapivě, v přespolním běhu v kategorii mílařu.  

 Spolupracujeme i s atletickým oddílem v Jablonici. Oddíl vede zanícený atlet a 

trenér v jedné osobě  Tomáš Zavadil. K jeho nejlepším svěřenkyním paří Lucie 

Režnáková. Věnují se více běhum a Tomáš organizuje hezký běžecký závod 

v Jablonici.  

 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. 
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  Skalická atletika spolu s novým zázemím atletických sektoru s umělým 

povrchem získala status regionálního atletického centra. Počtem členu jsme 

v minulé sezoně 2017  patřili mezi 10 největších atletických oddílů na 

Slovensku..   

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, 

Tomáš Zavadil, Andrej Psota 

 

Tenis: 
V tenisovém oddíle  i letos  zabezpečujeme jako jediný klub v rámci letního 

stadionu   provoz sportovních zařízení a to tenisové haly a tenisových kurtu. 

V letním období zaměstnáváme na dohodu správce, který se stará o kurty na ZŠ 

Vajanského. V loňském roce to byl Marek Šrámek a kurty byly příkladně 

udržovány ke spokojenosti klubu i vedení školy. S Markem jsme se dohodli i 

letos a probíhá úprava kurtu k soutěžím.  Velkou část správy kurtu a haly 

realizujeme brigádnicky a dobrovolnickou činností.  

   Co se týká zabezpečení tréninkového procesu došlo po sezoně 2017 ke 

změnám. Z rodinných duvodu ukončila pracovní poměr po dohodě Lucie 

Kubová. Zimní přípravu zabezpečovali externí trenéři Marek Šrámek částečně u 

dorostu, Ludovít Guzmický částečně u HTO do 10. Podstatnou část přípravy 

realizoval na základě DPČ Zdeněk Zalubil.  

  Ze strany oddílu zabezpečujeme pravidelný tréninkový proces. Který je změřen 

na základní tenisovou přípravu pro soutěž družstev. Věřím, že se nám v letošní 

zimní přípravě podařilo zintenzivnit tuto přípravu co se odrazí i ve výsledcích 

soutěží družstev i jednotlivcu. Stále však máme velke rezervy u hráču v přístupu 

k tréninkovému procesu. Týká se to především docházky na tréninky a přípravě 

na tréninkovou jednotku. 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. 

Tyto připomínky se týkají 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. Samozřejmě odvisle od 

kapacitních možností haly a kurtu v letním období. 

   Samostanou kapitolou je účast na turnajích. V loňské sezoně se o účasti na 

turnajích v podstatě nedá mluvit čemuž odpovídá i postavení našich hráču a 

hráček v minuloročních tabulkách. V první stovce figuruje pouze v mladších 

žácích Lukáš Horínek. Věřím, že letošní sezona bude úspěšnější o čemž svědčí i 

postavení v předběžném žebříčku. Nejlepší postavení v tomto žebříčku má naše 

posila v kategorii staršího žactva a dorostu Agátka Provazníková. Věřím, že 

jejího příkladu budou následovat i další hráči a hráčky. Bez účasti v soutěžích a 

http://www.askskalica.com/
http://www.atletikasvk.sk/
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individuálních turnaju nelze výkonnostně postupovat. Jak vidím v přípravě  

máme spoustu talentovaných dětí, které mají předpoklady na vyšší výkonnost. 

výkonnostní růst a očekávali jsme další zlepšení..  Přínosem v přípravě je 

zapojení Marka Šrámka do přípravy.  

  Tenisová příprava a soutěže jsou náročné a vyžadují orientaci nejen na 

výsledky , ale i na vztah k tenisu a radost ze hry což ovlivňuje i přístup 

k tréninku. Upozorňuji zde rodiče na vysoké výkonnostní cíle nepodmíněné 

tréninkovým procesem, které vytváří enormní tlak na mladé tenisty což vede 

k ukončení vztahu k tenisu. Zde chci varovat jen před individuální přípravou. 

Pro mládež je duležitý kolektiv a proto  realizujeme tenisovou přípravu ve 

skupinách a individuální příprava je nad rámec kolektivní přípravy a je možná 

po individuální dohodě rodiču s příslušnými trenéry.  .  

  V přípravě nemáme jen výkonnostní hráče, ale i děti, které se chtějí s tenisem 

seznámit a mít pohybovou aktivitu. Vytváříme prostor pro rekreační hráče z řad 

zaměstnancu firem Grafobal a.s. Skalica, Schaeffler spol s r.o. Skalica, Protherm 

s.r.o. Skalica, ale i 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 ďetí z HTO do 10 a velké části mojich 

tréninkových skupin.  

   Mimo uvedené pozitivní změny však ukončilo činnost několik perspektivních 

hráček. Ivana Kočková z duvodu studia, Klára Patková z duvodu přípravy na 

studium, Tereze Patková a Karin Fischerová z duvodu ztráty motivace, Lucia 

Kubová z rodinných duvodu a Sabina Balátová z duvodu očekávání radostné 

události. 

  Jaké byli naše výsledky v minulém roce:    

Družstvo žen  AŠK Skalica 1. SNL    

. liga - ženy z v p skóre B 

1. TK Ružomberok 7 7 0 33:16 14 

2. Tenisová akadémia Prešov 7 6 1 37:12 13 

3. TC EMPIRE Trnava (B)  7 5 2 31:16 12 

4. MBTK Dunajská Streda 7 3 4 28:21 10 

5. TK HANAKA Zlaté Moravce 7 3 4 18:31 10 

6. ŠK Blava 1928 J.Bohunice 7 2 5 18:31 9 

7. Lieskovský tenisový klub-LTC 7 2 5 21:26 9 

8. AŠK Skalica 7 0 7 8:41 7 
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1. Kolo soutěže : od středu vpravo: Sabína Balátová, Lucia Kubová, Patrícia Ptáčková, Michaela 

Romančíková, Klára Patkková, Alexandra Ferenczová. 
 

V minulém ročníku se výrazně zlepšila kvalita soutěže. Výsledky ovlivnilo 

ukončení činnosti Ivany Kočkové spojené s přípravou a odchodem na studium 

na VŠ do Olomouce, výkonnostní pokles Lucie Kubové a odchod Schmidové 

Terezy na hostování do soutěže v Německu. Prostor jsme dali našim 

dorostenkám.  Věřím, že letošní zimní příprava zabezpečí výkonnostní zlepšení 

a budeme družstvum v 1. SNL dustojným soupeřem.  

Druhou nejvyšší soutěží bylo púsobení našeho družstva starších žaček v RM1. 

Tato soutěž patří k nejkvalitnějším v rámci SR. Z našeho regionu se pravidelně 

umístňují v popředí v SR. Chtěli jsme dát motivaci našim děvčatům a posílit 

družstvo tak abychom byli důstojnými soupeři. I přez prohry jsme viděli hezké 

zápasy a děvčata se v soutěži neztratily.  

 

 
Družstvo zľava: Slávka Mihálová,  Liliana Lišková, Emma Brandisová, Tereza Patková, Karin Fischerová 
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I. trieda - staršie žiačky z v p skóre B 

1. TC EMPIRE Trnava (A)  5 5 0 29:4 10 

2. TC Topoľčany (A)  5 4 1 25:9 9 

3. TK Slávia SPU Nitra 5 3 2 16:19 8 

4. TK AS Trenčín 5 2 3 14:20 7 

5. TC EMPIRE Trnava (B)  5 1 4 7:26 6 

6. AŠK Skalica 5 0 5 11:24 5 

 

 V soutěži družstev jsme měli následné umístnění v regionálních soutěžích: 

Muži RM II – 4. místo /5/ - kapitán – Juraj Hanzalík 

Dorastenky RM II – 4. Místo /8/– kapitán Tomáš Ferencz 

Mladší žiaci RM II – 5-7 místo / 8/ -  kapitán – Gabriela Studeničová 

Dorastenci RM II -  5. Místo /6/ – kapitán – Igor Hanzalík 

HTO do 10 -  4. Místo /6/ - kapitán – Ludovít Guzmický 

 

            

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, tenisový turnaj mužů,  dorostencu a 

dorostenek . V závěru zimní přípravy jsme uspořádali oddílový přebor dětí do 

10 let a odílový přebor dorostu. 

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 při demontáži , 

fa Grafobal a.s. Skalica za uskladnění haly a technickou podporu.  

 V letošním roce nás čeká i rekonstrukce dětského hřiště a úprava areálu 

oddílu. Údržba dřevěných konstrukcí. Tímto chci vyzvat všechny členy odílu 

k zapojení se do do podpora a realizace uvedeného. 

 Všem členum oddílu přeji dohlavní části  letošní sezony  hodně elánu při 

tréninku a radosti ze soutěží.  
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Zabezpečení provozu haly  a tenisových dvorců brání výraznější podpoře 

činnosti mládeže i dospělých.  

 

Výsledky na www.STZ.sk  

 

 

 Činnost oddílu řídili Zdeněk Zalubil, Ing. Igor Hanzalík, Ing Tomáš 

Ferencz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horolezectvo: 

 

Členové ddílu pravidelně trenují na lezecké stěně na ZŠ Vajanského. V letošním 

roce  rozšířili lezeckou stěnu o segment pro začátečníky, kde chtějí přilákat nové 

členy.  V letošním roce se zúčatnili několika expedic doma i v zahraničí. 4 

členové absolvovali školení instruktoru a poprve je oficiáně provozován lezecký 

kroužek při ZŠ Vajanského Skalica.  

http://www.stz.sk/
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Činnost oddílu řídí  Petr Hotař a Mikuláš Čajko. 

 

 

 

  Pro rok 2018 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 2018 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. 

To rozšíří možnost organizovat ve Skalici i soutěže v kategorii staršího 

žactva a dorostu.  Zorganizujeme soutěž mladšího a nejmladšího 

žactva na dráze 17.6.2018,  28. ročník - Mezinárodní silniční běh 

Hodonín – Holíč – Skalica, Memoriál P. Buchtu spojený s 

verteraniádou. Do soutěží v rámci oblasti jsme přihlásili dorostenky, 

mladší žačky a starší žačky.  

 V oblasti tenisu je našim hlavním cílem pro  rok 2018 zabezpečit 

provoz tenisové haly a tenisových dvorcu na stadionu a na ZŠ 

Vajanského. V oblasti sportovní činnosti je hlavní cíl  soutěž žen v 1. 

SNL. Současně zabezpečení tréninkového procesu mládeže. Do 

soutěží družstev jsme přihlásili muže, dorostence, a starší žáky,  

dorostenky  a dvě družstva do 10. 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.  

Přípava projekt na revitalizaci haly – nová krycí a slzičková folie, led 

osvětlení. Aktivovat členy na úpravě sportovišť – vyžadovat náhrady 

za nesplněné  brigádnické  hodiny. 

 

 V oblasti horolezectví je našim hlavním cílem pro rok 2018 ve 

spolupráci ze ZŠ Vajanského realizovat přípravu dětí na lezecké stěně. 

Zúčastnit se pravidelných expedicí a soutěží v rámci SR. 

 

 V rámci ŠK chceme stabilizovat spolupráci mezi oddíly,  Zabezpečit 

dodržování přijatých pravidel vystavováním objednávek na služby a 
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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 rozdělení činnosti v rámci výboru klubu.     

 

 

http://www.askskalica.com/

