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     IČO: 31103715                                                                                                           www.askskalica.com    

                                                                                                                                        

 
 
                                         Zpráva o činnosti za rok 2020 

     
  Organizační struktura našeho klubu se oproti předcházejícímu období 

nezměnila. Zustávají v abecedním pořadí  oddíly: atletiky s běţeckou sekcí 

vytrvalostních běhu  Grafobal teamem. , horolezectví a  tenis.  V oddíle  

atletiky jsme měli pruběţně  zaregistrovaných 180 členu z toho je 20 členu v 

sekci Grafobal teamu.  Dále máme dobrovolníky, kteří se zapojují  do 

organizačního zabezpečení činnosti při závodech na dráze V  tenisovém oddíle 

bylo zařazených do tréninkového procesu 28 dětí a  mládeţe, 18 hráčů 

v kategorii muţů  a ţen,  dalších více jak 150 tenistu  hrálo na našich dvorcích 

rekreačně tenis nebo trénovalo.  Tradičně pořádáme tenisové turnaje v hale. 

Horolezectví má 14 členu, z duvodu uzavŕení tělocvičny na ZS Vajanského 

svoji činnost na lezecké stěně nerealizovali. 

 Výbor ŠK se scházel jedenkrát měsíčně a mezi zasedáními řídilo činnost vedení 

klubu. V atletice jsme dokázali zabezpečit soutěţe  díky dobrovolníkum. 

Podobně je nezastupitelná dobrovolnická práce  i v tenisu při vedení soutěţí , 

provozu haly, jejího stavění a bourání a údrţbě kurtu. Ekonomkou klubu je Ing. 

Ludmila Krivská. V rámci ekonomiky klubu zústávají  samostatná  střediska 

Atletika, Horolezectví, Tenis - činnost, ŠK – klub , sportovní zařízení / kurty + 

hala  /,- - viď zpráva o hospodaření.   V rámci zákona o sportu jsme registovali 

klub na ministerstvu vnitra SR.  Jelikoţ se z důvodu epidemiologických opatření 

v roce 2020 Valné shromáţdění neuskutečnilo, 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 soutěţí. Dále iniciativou členu kteří přispěli na naši činnost 2% 

z daní. Dále podporou ze strany města Skalica, Gragobal a.s. Skalica  a daru 

Občianského zdruţenia KVARTETO.   

       V celé historii sportu ve Skalici nenastala taková situace jako v roce 2020.  

Plánovali jsme rozvoj činnosti na rok 2020. Zvýšil se zájem o atletiku u dětí i 

dospělých. Podobně i v tenisu, kdy se přihlásilo ve spolupráci s fa Beoncourt do 

tenisové školy více dětí a chtěli jsme je zapojit do tenisových soutěţí. Po zimní 

přípravě přišla opatření vlády na boj s Koronavirem. Uzavření sportovišť, 

karanteny a v podstatě zrušením naší sportovní činnosti Se sportovní činností 
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skončili někteří talentovaní sportovci. 30. ročník mezinárodního silničního běhu 

Hodonín – Holíč – Skalica se neuskutečnil. 

   Do uzavření haly v březnu jsme stihli zorganizovat 3 tenisové turnaje v hale. 

Po opětovném uvolnění v letních měsících jsme činnost obnovili. Více  ve 

zprávě o činnosti jednotlivých oddílu. Podařilo se realizovat nákup izolační fólie 

tenisové nafukovací haly díky podpoře fa Grafobal.  Bohuţel, před Vánocemi 

byla hala uzavřena. Jarní demontáţ jsme realizovali svépomocně.  

 Na sportovním poli jsme dosáhli hezkých výsledku v atletice a došlo i ke 

zlepšení výsledku jednotlivců v tenisu. V reprezentaci SR zustal Milan Rízek.  

Naše odchovankyně Natália Váleková a Lenka Palanská se stali mistriněmi SR. 

V minulosti měl náš oddíl výborné běţce a dnes se přesouvá výkonnost do 

vrhačských a technických disciplin. Na mistrovství  SR Radka Mixová získala 

bronz v hode diskem v kategorii dorostu. Natália Matulová v hodu  oštěpem 

získala bronz.  

 Tenisové soutěţe se v roce 2020 neuskutečnili. Jen několik tenistu se zúčastnilo 

tenisových turnaju.  Nejlépe si vedli Dominik Guzmický, Agáta Provazníková, 

Patrícia Ptáčková. Z mladších ţaku Vladimír Halás a  Martin Jureňa. 

      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.  V jednotné sportovní výstroji klubu máme stále rezervy 

z finančních duvodu. Myslím, ţe by jsme měli na uvedeném více zapracovat, 

případně i se spoluúčastí sportovcu. V atletice si dorostenky vybavili částečně 

sami. Velkým nedostatkem jsou šatny.    

     Níţe uvedené poděkování patří všem, kterí nám s činností pomohli ať jiţ 

v zabezpečení činnosti nebo finanční podporou naší činnosti svými příspěvky 

nebo podporou 2% z daní.   Nejvíce podpořily naši činnost fa Grafobal a.s. 

Skalica, mesto Skalica, občianske zdruţenie KVARTETO  a sportovní svazy.. 
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Ze sportovní činnosti oddílu:          Atletika    

 

Skalická atletika spolu s hezkým 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 ţactva. Máme díky trenérkám Emílii Zalubilové, Alene Liščákové,  

Jane Blahové  a Zuzana Kaprálikové  velkou skupinu dětské atletiky. Blanka 

Dúbravová příkladně zastřešuje tento projekt dětské atletiky,  za co jí patří velké 

poděkování. Atletika je individuálním sportem a vyţaduje velkou obětavost 

zanícenost v tréninku a neodpustí ţádné chyby. Jak se s tímto vypořádali naši 

nejlepší atleti, kteří mohou být pro další členy motivací a vzorem?  

  V roce 2020 jsme udrţeli standart ve výsledcích oddílu . V Západoslovenské 

oblasti jsme získali rekordní počet medailí. Radost jsme měli z několika 

pódiových umístnění z MSR.  Potěšitelné jsou výsledky v dorostu.  

Nejúspěšnější atletkou v této kategorii byla Radka Mixová, která získala  bronz 

z MSR v Bratislavě a několik titulu mistryně  Zs.  oblasti. .  Podobně se dařilo  i 

Natálii Matulové v hodu oštěpem na MSR dorostenek  a na MSR do 23. let.  

   

K nejúspěšnějším našim dnešním  atletum patří reprezentant SR v chůzi Milan 

Rízek.  Na mistrovství SR v chůzi na 20 km obsadil 2. Místo.  

 

 

30.09.2020 
Majstrovstvá SR v chôdzi dospelých a 

juniorov na 10 km, veteránov na 

5km,Záhoracka 20 

Borský 

Mikuláš 
10 km 

chôdza/M  

2 
Atletika ŠK 

Skalica 
0:44:28 

 

12.09.2020 Medzinárodný chodecký míting 2020 Hlohovec 
3 km 

chôdza/M  

3 
Atletika ŠK 

Skalica 
12:37 

 

11.09.2020 55th P-T-S Meeting Šamorín 
chôdza 3000 

m/M  

6 Slovakia 12:00.54 
 

15.08.2020 3. kolo Atletická liga Trnava 
chôdza 5000 

m/M  

4 
Atletika ŠK 

Skalica 
21:28.38 

 

 

 

 

  

https://statistika.atletika.sk/vysledky/1828/1520#discid731769
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1828/1520#discid731769
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1827/1500#discid730466
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1827/1500#discid730466
https://statistika.atletika.sk/vysledky/2053/1420#discid731951
https://statistika.atletika.sk/vysledky/2053/1420#discid731951
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1844/1430#discid727706
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1844/1430#discid727706
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Další vynikající atletkou je Mgr. Sylvia Šebestian . Reprezentuje oddíl 

a město na mistrovských soutěţích v rámci SR v maratónu. Na 

Medzinárodnom maratone mieru  v Košicích obhájila po 5 x titul mistryně 

SR v maratonu.  Obsadila celkově v kategorii ţen 2. místo . 

 

 

04.10.2020 Majstrovstvá SR v maratóne Košice maratón/Ţ 1 
Atletika ŠK 

Skalica 
3:04:31 

 

19.09.2020 
ŢILINSKÝ MESTSKÝ POLMARATÓN 6. 

ročník 
Ţilina polmaratón/Ţ 22 

Atletika ŠK 

Skalica 
1:33:56 

 

08.08.2020 
Majstrovstvá SR v maratóne a polmaratóne 

veteránov  
Rajec maratón/Ţ 2 

Atletika ŠK 

Skalica 
3:12:56 

 

 

 
  Náš  běţecký Grafobal team Športového klubu ŠK Skalica zaţívá generační 

problém. I kdyţ ještě jednotlivci teamu získávajú podiové umiestnenia doma aj 

v zahraničí třeba získat k běhání nové atlety. Běhání získalo celkově na 

popularitě a ve Skalici je běţecký boom hlavně ve středním věku. Team jsme 

rozšířili i o kratší tratě v kategorii dorostu a junioru.  Členové teamu jsou: 

/ Ing. Zdenko Zalubil, Ing. Lubomír Rehuš, Patrik Portášík, Mgr. Andrej Psota, 

MUDr. Eduard Králik /  

 Další členovia teamu : / Peter a Anna Portášikovi, Ing Ján Kriţák, Peter 

Prešnajder, Jozef Chrenka, Sylvia Šebestian,  Ján Pavlík , Tereza Poláková, 

Emma Mikulová, Diana Macháčková, .... / 

 

    
 

https://statistika.atletika.sk/vysledky/1859/260#discid731780
https://statistika.atletika.sk/vysledky/2125/270#discid731132
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1833/260#discid726951
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Radka Mixová – Všestranná  sportovkyně.  Reprezentovala  klub, školu 

a město v atletice. Hokejbal hrála v sousedních Sudoměřicích. Získala na 

mistrovství  SR do 23 let  v hodu  diskem bronzovou medaili.. Na 

majstrovstvách Zs oblasti zvítězila ve vrhu koulí a v hodu diskem. 

 
 

05.09.2020 
Majstrovstvá SR do 23 rokov, dorastencov a 

dorasteniek 
Bratislava 

disk 1 

kg/Dky 

3 
Atletika ŠK 

Skalica 
29.91 

 

01.09.2020 
M-ZsAZ jednotlivcov juniorov, dorastu a st. 

ţiactva (NRSOG) 
Trnava 

disk 1 

kg/Dky 

1 
Atletika ŠK 

Skalica 
29.34 

 

01.09.2020 
M-ZsAZ jednotlivcov juniorov, dorastu a st. 

ţiactva (NRSOG) 
Trnava 

guľa 3 

kg/Dky 

1 
Atletika ŠK 

Skalica 
11.07 

 

28.06.2020 1. kolo druţstiev ZsAZ dorastencov a dorasteniek Skalica 
guľa 3 

kg/Dky 

1 
Atletika ŠK 

Skalica 
11.51 

 

28.06.2020 1. kolo druţstiev ZsAZ dorastencov a dorasteniek Skalica 
disk 1 

kg/Dky 

1 
Atletika ŠK 

Skalica 
27.29 

 

18.01.2020 
Majstrovstvá ZsAZ st. ţiactva, dorastu, juniorov 

a dospelých 
Bratislava 

guľa 3 

kg/Dky 

1 
Atletika ŠK 

Skalica 
10.95 

 

 

 

Natália Matulová – žačka 3. ZŠ Strážnická ulica. Reprezentovala klub, 

školu a město v hodu oštěpem. v hodu oštěpem na MSR ve své kategorii   a na 

MSR do 23. let. Zvítězila na mistrovství  Zs. oblasti v hodu oštěpem.  

 

20.09.2020 
Majstrovstvá SR starších ţiakov a starších ţiačok, 

juniorov a junioriek 
Trnava 

oštep 600 

g/Jky 

3 
Atletika ŠK 

Skalica 
33.73 

 

06.09.2020 
Majstrovstvá SR do 23 rokov, dorastencov a 

dorasteniek 
Bratislava 

oštep 500 

g/Dky 

3 
Atletika ŠK 

Skalica 
36.59 

 

 

 
 

https://statistika.atletika.sk/vysledky/1847/950#discid729790
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1847/950#discid729790
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1921/950#discid729169
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1921/950#discid729169
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1921/1090#discid729175
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1921/1090#discid729175
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1919/1090#discid725199
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1919/1090#discid725199
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1919/950#discid725203
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1919/950#discid725203
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1670/1090#discid721860
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1670/1090#discid721860
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1857/1050#discid731014
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1857/1050#discid731014
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1847/1049#discid729723
https://statistika.atletika.sk/vysledky/1847/1049#discid729723
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Mijstrovství  Zs. oblasti v atletice 2020 

V kategorii dorostu v hodu oštěpem si vybojovala zlatou medaili Natália Matulová v osobním 

rekordu 36,38m, Radka Mixová zvítězila v hodu diskem výkonem 29,03m a ve vrhu koulí 

výkonem 11,07m. Poslední zlatou medaili získala ve skoku vysokém Lucia Mišová výkonem 

150 cm. Stříbrnou medaili získala Karin Náterová ve vrhu koulí výkonem 10,17m a bronz 

v hodu oštěpem výkonem 31,62m. Bronz získala Lucie Petrovičová v hodu diskem za výkon 

26,88m. Štafeta na 4x100 m obsadila hezké 2. Místo / Blahová, Macháčková, Mišová, 

Petrovičová / 

   V kategorii staršího ţactva přijemně překvapila Tereza Polláková. V nejobsazenější 

discipline v behu na 60m obsadila hezké 2. Místo v osobním rekordu 8:46s. V běhu na 150 m 

se umístnila na hezkém 4. místě taktéţ v osobním rekordu 20,10s. Nikola Zaňátová získala 

stříbro ve vrhu koulí a poprve startovala v hodu diskem a její výkon 23,08 znamenal bronz. 

V premierovém startu v hodu oštěpem získala Martina Chovancová taktéţ bronz výkonem 

25,27m. Ve skoku vysokém Tobias Balog získal stříbrnou medaili výkonem 140cm. Štafeta 4 

x 60 m obsadila 3. Místo / Chovancová, Kubová, Poláková, Zaňátová / 

V kategorii juniorek Emma Mikulová obsadila 2. místo v běhu na 100m. 
 

     

                                                      

Výsledky ze všech vzpomínaných akcí najdete na naší internetové stránce 

www.askskalica.com a na  www.atletika.sk    

 

V rámci mistrovství Zs. oblasti v soutěţi druţstev jsme zorganizovali 

28.6.2020 v kategorii dorostu a mladšího ţactva. 

 

   
 

http://www.askskalica.com/
http://www.atletika.sk/
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13.9. jsme zorganizovali 3. Kolo soutěţe staršího ţactva a nejmladšího ţactva. 

 
 

 

27.9.2020 jsme měli uspořádat mistrovství Zs. oblasti mladšího a nejmladšího 

ţactva. Z duvodu protiepidemiologických opatření ve Skaici , bylo toto 

mistrovství přesunuto do Trenčína a naši atleti se nezúčastnili. 

 

 

 

 

Činnost oddílu řídí  Zdeněk Zalubil, Emília Zalubilová, Milan Rízek,  

Andrej Psota a dětskou atletiku zastřešuje Blanka Dúbravová. 
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Tenis: 
  

 Minulý ročník byl pro tenisový oddíl nešťastným rokem. Na začátku zimní 

přípravy se projevil zvýšený zájem o tenis hlavně v mládeţnických kategoriích.   

Chtěli  jsme, aby změny v zabezpečení chodu oddílu i tréninkového procesu 

které jsme realizovali od konce sezony 2019 přinesly pozitivní změny ve 

výkonnosti i v motivaci hrát tenis u našich členu.  Pro mládeţ  realizujeme 

tenisovou přípravu ve skupinách a individuální příprava je nad rámec  kolektivní 

přípravy a v omezené míře dle věkové kategorie po individuální dohodě 

s příslušnými trenéry a rodiči.  V přípravě jsme měli  výkonnostní hráče, ale i 

děti, které se chtějí s tenisem seznámit a mít zajímavou  pohybovou aktivitu.   

 Velký zájem dětí a  nasazení bylo vidět v tréninkové skupině Marka Šrámka i u 

detíí z HTO do 10. Taktéţ ve skupině   mladšího ţactva a dorostu i  

v individuální přípravě členu. Bohuţel přijatá opatření a zrušení soutěţe 

druţstev nám vzali vítr z plachet. 

 

           
 

  V sezoně byla účast na tenisových turnajích komplikovaná přijatými 

opatřeními a některé turnaje byly i zrušeny. Proto je postavení v ţebříčku 

neobjektivní ale oceňujeme postavení našich hráčů v tabulkách SR. Dominik 

Guzmický  je v loňských tabulkách 17 v kategorii starších  ţáků, Ema 

Bolebruchová je 47 a Agáta Provazníková  55 v kategorii dorostenek. 

V kategorii ţen patří Eme 21 místo, Patrícii Ptáčkové 60 místo a  Agáte 85 

příčka.  V kategorii mladších ţáku byl Vladimír Halás na 38 místě a Martin 

Jureňa na 43 místě. 

  Tradičně jsme vytvářeli  prostor  i pro rekreační hráče z řad zaměstnanců firem 

Grafobal a.s. Skalica,  Schaeffler spol s r.o. Skalica,  Protherm s.r.o. Skalica, ale 

i širokou skalickou   sportovní veřejnost.   

  V zimním období jsme zorganizovali v tenisové hale regionální mistrovsví ţen 

Západoslovenské oblasti,  – zúčastnilo se 24 hráček celkovou víťezkou byla 

Natália Slabá, Z našich se dostala nejvýše do semifinále  Patrícia Ptáčková.  
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8.2.2020 jsme zorganizovali  Grafobal Junior Cup v kategorii mladších ţáku. 

Zúčastnilo se ho 28 hráčů a celkovým vítězem se stal  Martin Krahulec. 

 

 

 

7.3.2020 jsme zorganizovali turnaj dorostenek Schaeffler Junior Cup. Zúčastnilo 

se ho 26 hráček a celkovou vítězkou se stala Laura Nadaská. 

 

 

              
 

  Naší finančně nejnáročnější činností je zabezpečení provozu tenisové haly a 

kurtu. Zde máme stále ztrátu, kterou musíme vyrovnávat z jiných oblastí na úkor  

činnosti.  Sice jsme ušetřili svépomocnou demontáţí haly v dubnu, ale nákup 

izolační fólie a související montáţ nás značně zatíţily. Uzavření haly před 

vánocemi se odrazí v hospodaření a finančním zatíţení v roce 2021.   Tenisovou 

halu vyuţívají  především členové našeho oddílu, zaměstnanci společnosti  

Grafobal a.s. Skalica a společnosti Schaeffler  SKALICA spol. s r.o., 

zaměstnanci společnosti  Protherm s.r.o. Skalica Vaillant Group Slovakia. Dále  
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ţáci sportovní školy  ZŠ Mallého se sportovním zaměřením na tenis, děti z TK 

77 a zájemci z řad veřejnosti.  

 

        
                    Stadion                                                                                     Hala 

 

 
                                                                         ZS Vajanského 

 

Velké poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu při jarní 

demontáži haly a podzimní montáži haly i při  úpravě kurtu. 

  
 

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 2021: 
 

  V souvislosti s respektováním protiepidemiologických opatření realizovat 

treninkový proces a zabezpečit účast na soutěţích.   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 .        

 

 V oblasti atletiky je našim hlavním cílem pro rok 2021 udrţet 

výkonnost dle předešlých let. Při uvolnění protiepidemiologických 

opatření zabezpečit tréninkový proces.  Zabezpečit pro nejlepší atlety a 

atletky s individuální přípravou odborný a komplexní tréninkový 

proces včetně rehabilitace a preventivní lékařské starostlivosti.  

Zorganizovat ve Skalici po dohodě s MFK Skalica a ZsAZ atletické 

soutěţe.  Do soutěţí v rámci oblasti jsme přihlásili dorostenky, mladší 

ţačky a starší ţačky a nejmladší ţačky, starších a mladších ţáku. 

Zabezpečit nové trenéry a rozhodčích pro atletiku.  Operativně 

reagovat na moţnost trénování. V rámci moţností zorganizovat 30. 

Ročník mezinárodního silničního běhu – Skalica – Holíč – Hodonín 

2021. 

  

 V oblasti tenisu je našim hlavním cílem pro  rok 2021 zabezpečení 

provozu tenisové haly a tenisových dvorcu na stadionu a na ZŠ 

Vajanského.  Zabezpečit demontáţ a montáţ haly. V oblasti sportovní 

činnosti je hlavní cíl  soutěţ ţen v I. SNL. Současně zabezpečení 

tréninkového procesu mládeţe. Do soutěţí druţstev v rámci ZS oblasti 

jsme přihlásili muţe, dorostence,  starší ţáky,  mladší ţáky a druţstva 

do 8 a do 10. let . Zúčatnit se dětského Davis cupu organizovaného 

STZ.  Více vyuţívat areál na ZŠ Vajanského k přípravě dětí.  Zustává 

přípava projektu na revitalizaci haly – nová krycí UV fólie a oprava 

náhradního zdroje – dieselagregátu. Aktivovat členy na úpravě 

sportovišť – vyţadovat náhrady za nesplněné  brigádnické  hodiny. 

 

 

 V oblasti horolezectví si  pro rok 2021 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 chceme 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/

