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Na jeseň v roku 2022 uplynie 650 rokov od povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. K tomuto aktu došlo v stredu
6. októbra 1372 na oktávu sviatku sv. Michala Archanjela v Trnave. Viac sa dočítate na webovej stránke mesta Skalica.

Mesto ožilo
Trdlofestom
Letnú turistickú sezónu 2022 otvorilo
mesto Skalica za účasti župana TTSK
Jozefa Viskupiča na obľúbenom festivale vína, trdelníka a dobrej nálady, ktoré
mesto po prvýkrát organizovalo vo
vlastnej réžii. V sobotu 21. mája 2022 sa

vo františkánskej záhrade konal 16. ročník festivalu TRDLOFEST. V programe
vystúpili folklórne súbory Skaličan – se-

Otvorenie plavebnej sezóny a spustenie
výstavby cyklotrasy zo Skalice do Holíča
V prvý májový deň sa otvorila 16. plavebná sezóna na Baťovom kanáli. Počas jej
otvorenia predseda TTSK Jozef Viskupič, primátorka mesta Skalica Anna Mierna,
prednostka Okresného úradu Skalica Anna Abramovičová, primátor Gbel Jozef
Hazlinger a poslanec NR SR Marek Šefčík symbolicky poklepali základný stavebný
kameň spustenia výstavby Moravskej cyklomagistrály ako jednej z troch nosných
cyklotrás v našom kraji. Práve tam sa totiž začne 6,1 kilometra dlhý úsek cyklotrasy, ktorý povedie až k Malej vodnej elektrárni v Holíči. Štart realizácie sa plánuje
v najbližšom období.
-red-

niori, Gymnik a skupina Kandráčovci.
Konali sa tradičné súťažné ochutnávky
vína a Skalického trdelníka. Cenu za najlepšie víno si prevzal Ján Trnka z Vinohradníckeho spolku Skalica a návštevníkom podujatia najviac chutil trdelník
z firmy LARK Skalica. Víťazi ochutnávok
boli ocenení ministrom Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Samuelom Vlčanom.
-red-

Prečítate si
Prezidentka SR navštívila
Skalicu
Z rokovania mestského
zastupiteľstva
Vysadili sme už 150
stromov
Mesto Skalica požiadalo o granty na rozvojové projekty mesta
vo výške 6,1 miliónov EUR
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Prezidentka Slovenskej republiky navštívila Skalicu
Druhý májový štvrtok navštívila Skalicu
prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá
pozitívne reagovala na pozvanie primátorky mesta Anny Miernej. Jej prvé kroky viedli k hrobu Antona Srholca, kde si
kyticou kvetou symbolicky uctila jeho
pamiatku. Osobitnú pozornosť venovala
aj výrobe Skalického trdleníka a návšteve
domu kultúry. V týchto priestoroch sa
konalo stretnutie so zástupcami rôznych
odvetví, ktoré v Skalici pôsobia – zdravotníci, sociálni pracovníci, riaditelia
škôl, ľudia z kultúry, športovci, ale aj vinári diskutovali s prezidentkou o svojich
aktivitách a plánoch na najbližšie obdobie. Sociálna oblasť bola predmetom
rokovania s vedením mesta aj návštevy
mestského zariadenia pre seniorov. Na
rokovaní sa hovorilo najmä o zámere
mesta vybudovať krízové centrum pre
zabezpečenie základných životných podmienok ľuďom v núdzi, aby mohli viesť

dôstojný život v našom meste. Ďalšou témou bola vízia mesta rozširovania služieb
v školách zavedením terénnej sociálnej
práce v školskom prostredí zameranej na
žiakov, ich zázemie, vývin, správanie, životné situácie, zdravotný stav, prevenciu
a riešenie problémov u žiakov komplexnejšie. Prezidentka sa zaujímala aj o ino-

Do búdy na Hurbánka
Občianske združenie Vínna cesta Záhorie usporiadalo v sobotu 28. 5. 2022 v extraviláne mesta Skalica prvý ročník akcie
„Do búdy na Hurbánka“, ktorou oslávili patróna vinohradníkov. Ide o nové podujatie, ktoré nadväzuje na tradičnú jesennú aktivitu Deň otvorených búd. Na výber bolo 64 otvorených búd, v ktorých bolo možné ochutnať víno príslušného
‚búdara‘ a občerstviť sa z jeho ponuky.

-red-

Oznamy

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica
Mestská knižnica Skalica je opäť vo svojich pôvodných priestoroch. Čitatelia sa môžu tešiť na knižné novinky, ktoré si pre nich
knižnica pripravila.

vácie v oblasti zelenej tranzície regionálneho priemyslu a navštívila spoločnosť
Protherm Production, ktorej technológie
sú energeticky úsporné a predstavujú
vhodný lokálny obnoviteľný zdroj energie, ktorý má na Slovensku zatiaľ nevyužitý potenciál.
-red-

Školstvo

Pomocný vychovávateľ pre materské školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo
v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu
na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ
v materskej škole“. Cieľom tejto výzvy bola podpora materských
a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania
pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca
na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Materská škola Skalica
zamestnáva v rámci tohto projektu dvoch pomocných vychovávateľov a to na EP Hviezdoslavova a Hurbanova. Pomocný
vychovávateľ sa venuje pomocným prácam pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti na predprimárnom stupni vzdelávania, poskytuje deťom najmä fyzickú starostlivosť a podporu
pri samoobslužných činnostiach a upevňovaní ich hygienických
návykov. Po dvoch mesiacoch pôsobenia je viditeľný význam
pomocných vychovávateľov najmä v oblasti inklúzie detí v rámci ich individuálnych potrieb a v nasledujúcich mesiacoch i pri
začleňovaní detí z Ukrajiny. Veríme, že táto pracovná pozícia
bude zachovaná i do budúcna a tímy pedagogických zamestnancov materských škôl budú doplnené aj o odborných pedagogických zamestnancov na základe požiadaviek praxe tak, aby aj
predškolské vzdelávanie dosiahlo čo najvyššiu kvalitu prípravy
dieťaťa na úspešný prechod na školské vzdelávanie v rámci jeho
potrieb a možností.

Oľga Luptáková
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Na treťom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici v roku 2022, ktoré sa konalo 18. mája, bolo prerokovaných
celkom 26 bodov programu. Jedným z bodov bol aj schválený záverečný účet mesta Skalica za rok 2021, ktorý je zavŕšením rozpočtového procesu mesta vrátane usporiadania finančných vzťahov po skončení rozpočtového roka. Pre
porovnanie uvádzame grafy, ktoré 2prezentujú výsledky hospodárenia mesta na základe vybraných ekonomických
ukazovateľov za roky 2017 – 2021.
Vývoj hospodárenia mesta

Vývoj zadlženosti mesta
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Upravené hospodárenie mesta (tvorba RF)

Ďalej prinášame sumár niektorých
rozhodnutí mestského zastupiteľstva:
• Nariadenie č. 3/2022
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
sa uznáša na Všeobecne záväznom
nariadení mesta Skalica č. 3/2022,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Skalica č.
4/2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
• Uznesenie č. 49/2022
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje návrh na vysporiadanie straty spoločnosti SMM, s.r.o. za
rok 2021 vo výške 1.002.203,3 EUR,
časť straty vo výške 483.187,62 EUR
vysporiadať formou vykrytia straty
spoločnosti jediným spoločníkom
mestom Skalica a časť straty vo výške
519.015,69 EUR zúčtovať ako neuhradenú stratu minulých rokov.
• Uznesenie č. 51/2022
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje zmenu rozpočtu mesta

Skalica za rok 2022 č. 2 rozpočtovým
opatrením MsZ č. 2/2022.
• Uznesenie č. 52/2022
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 483.201,95 EUR na financovanie
kapitálových výdavkov a splátky istín
návratných zdrojov financovania.
Súčasťou rokovania boli schválené
nasledovné zmluvné prevody:
• budúci predaj približne 7 m² pozemku v RO Zlatnícka dolina pre
účel realizácie rekonštrukcie rekreačnej chaty
• predaj pozemku vinica o výmere
636 m² formou obchodnej verejnej
súťaže (ďalej len OVS) za minimálnu
cenu 7.300 EUR.
• odkúpenie infraštruktúry (komunikácia a 3 body verejného osvetlenia) v lokalite Štvrte v jazernom poli
na základe ponuky Občianskeho
združenia MIKÁDO za cenu 1 €
• vysporiadanie pozemkov pod

stavbou cesty II/426 spolu o výmere
1262 m² formou predaja Slovenskej
správe ciest za cenu 23.105 EUR.
• predaj pozemkov na ul. Karmelitská formou OVS – 1093 m² za cenu
minimálne 58200 EUR, 4810 m² za
cenu minimálne 255.100 EUR.
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
tiež prerokovalo žiadosť spoločnosti
AGROMA s.r.o. o predaj pozemkov
v lokalite Vlčie hôrky spolu o výmere 17309 m² a odporučilo predaj
realizovať v súlade s uznesením č.
225/2019 formou OVS za cenu minimálne 45 €/m².
Pri zrealizovaní prevodov by predpokladaný príjem do kapitálovej
časti rozpočtu predstavoval čiastku
1.122.610 EUR.
Celú zápisnicu si môžete pozrieť na
našom webe v sekcii Samospráva –
Mestské zastupiteľstvo – Zasadania
MsZ (pozvánky, materiály, uznesenia, docházka).
-red-

4 / JÚN 2022

Vysadili sme už 150 stromov
V jarných mesiacoch sa na pozemkoch
mesta Skalica a spoločnosti Schaeffler
Skalica uskutočnila výsadba stromov.
Pred Základnou školou Vajanského sa
zasadil prvý stromček v rámci dobrovoľnej akcie Sadíme budúcnosť, ktorej
cieľom je výsadbou stromov prispieť
k zlepšeniu životného prostredia v meste pri príležitosti 650. výročia povýšenia
Skalice na slobodné kráľovské mesto. Na

Akcia Čistý revír v Skalických
horách 2022
Členovia PS Skalica Raková, ale aj
správni ľudia z radu návštevníkov
Zlatníckej doliny, ktorým záleží na
čistote prírodného prostredia, sa zišli v sobotu, dňa 30. apríla na chate
Krížnica. Práve zvýšená návštevnosť
lokality, v blízkosti umiestnené smetisko a nedisciplinovanosť niektorých
návštevníkov spôsobuje, že odpadky sa v prírode hromadia a ohrozujú
nielen životné prostredie, ale aj zver
v nej žijúcu. Členovia Poľovnej spoločnosti Skalica Raková pravidelne
hory, vodné toky, pramene, napájadlá, okolie chát a rôzne zariadenia
čistia a udržiavajú. Preto sme sa tento
rok zamerali hlavne na časť revíru,
kde sa hromadia odpadky z miestneho smetiska za obcou Mokrý Háj a sú
prenášané vplyvom veterného počasia do lesa. Projekt „Čistý revír – čistá
príroda“ prepojil poľovnú i nepoľovnú verejnosť a spoločnými silami sa
v PR Skalica les podarilo 29 účastníkom vyzbierať 15 vriec rôzneho odpadu. Súčasťou vyzbieraných nečistôt
boli napríklad pneumatiky, plasty,
plech, železo alebo sklo. Pevne veríme
a dúfame, že práve táto akcia prispeje
k pozitívnejšiemu vnímaniu poľovníctva v obraze nepoľovnej verejnosti
a znečistená príroda sa tak stane postupne len minulosťou. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným poľovníkom, dobrovoľníkom, študentom,
organizátorom a taktiež kuchárovi,
ktorý zabezpečil výnimočnú odmenu
v podobe bohatého občerstvenia!
Ján Flamík, hospodár

pozemkoch mesta Skalica prebehla výsadba listnatých a ihličnatých stromov v areáloch materských a základných škôl.
V materských školách mala výsadba aj edukačný podtón, kedy
Ing. Bellay (Krajinár) vysvetlil
deťom význam stromov a ukázal
im jednoduchou formou proces výsadby stromu. Pri výsadbe
v dvoch materských školách pomohli aj študenti Strednej odbornej školy strojníckej. Podobne prebiehala aj výsadba pred Základnou školou
Strážnická, ktorú zabezpečila spoločnosť
ENGIE Services, a. s. s Václavom Petrášom (Permakultúra), ktorý návrh výsadby vymyslel. Žiaci, zamestnanci ENGIE
Services, a.s. a dobrovoľníci vysadili
ovocné stromčeky pred vstupom do školy a vinič v átriu. Spolu s minuloročnou
jesennou výsadbou sme vysadili už 150
stromov. Poďakovanie patrí: spoločnosti ENGIE Services, a. s., Václavovi
Petrášovi, Krajinár, Schaeffler Skalica,
spol. s.r.o., riaditeľom, zamestnancom
a žiakom základných a materských škôl,
študentom SOŠS Skalica a ostatným
dobrovoľníkom.

Mesto zriadilo transparentný účet
650 stromov pre Skalicu

Mesto Skalica i naďalej touto cestou vyzýva spoločnosti, firmy i občanov, aby sa
v prípade záujmu zapojili a prispeli či už
samotnou výsadbou stromčekov alebo
finančne na číslo účtu SK73 0900 0000
0051 8957 2506.

Pokračujeme jesennou výsadbou

Jesennou výsadbou chceme pokračovať vo vysádzaní stromov na verejných
priestranstvách mesta. V prípade výsadby stromčeka nás prosím informujte na
mailovej adrese stromy@stromy.sk.
• Výsadba alejového stromu s koreňovým balom, s obvodom kmienika 10-14 cm a výškou zapestovanej
korunky 2,20 m spolu s trojročnou
starostlivosťou vyjde cca 250-300 eur
/suma zahŕňa aj výsadbu, stabilizáciu
stromu kolmi, úpravu korunky po výsadbe, vytvorenie koreňovej misy so
štiepkou, ochrana kmeňa pred kosením/.
• Výsadba približne 3ročnej sadenice
so zemným balom vhodnej napr. do
vetrolamu vyjde cca 80-100 eur spolu
s trojročnou starostlivosťou /suma zahŕňa aj výsadbu, stabilizáciu sadenice
kolom, ochranné pletivo, vytvorenie
koreňovej misy so štiepkou/. Sumy sú
len orientačné.
-red-
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Mesto Skalica požiadalo o granty na rozvojové
projekty mesta vo výške 6,1 miliónov EUR
Mesto Skalica má v súčasnosti schválené projekty a projekty
v realizácii vo výške viac ako 2,6 mil. €, pričom v hodnotiacom procese sa nachádzajú ďalšie projekty za viac ako 3,5
mil. €. Pre konkrétnu predstavu uvádzame zoznam projektov
mesta:
Projekty schválené (a) a projekty v realizácii (b) sú vo výške
2,6 mil. EUR.
a) schválené projekty
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica – Hviezdoslavova ulica, SNP1, SNP2
Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica
Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu
Rekonštrukcia strechy Domu kultúry v Skalici
b) projekty v realizácii
Zelená strecha – MŠ Skalica – pracovisko na ul. Dr.
Clementisa
V rámci projektu aktuálne prebieha odstraňovanie pôvodnej
strešnej krytiny na troch pavilónoch MŠ Skalica – pracovisko
na ul. Dr. Clementisa. Po ukončení týchto prác bude na týchto
pavilónoch vytvorená extenzívna vegetačná strecha. Termín
ukončenia prác je v auguste 2022.
Projekt je realizovaný a spolufinancovaný v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia.

Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska na sídlisku
Trávniky
Zámerom projektu je vybudovanie detského ihriska, ktoré
bude obsahovať sedem herných prvkov, z ktorých budú tri herné prvky inkluzívne, tzn. že budú vhodné aj pre deti so zdra-

Fotografia ilustračná

votným postihnutím. Okrem herných prvkov bude ihrisko obsahovať aj altánok, lavičky a smetné koše. Projekt je realizovaný
a spolufinancovaný v rámci grantovej schémy Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku v športovom
areáli mesta Skalica
V rámci projektu v súčasnosti prebieha odstraňovanie starého povrchu a prípravné stavebné práce. Predpokladaný termín
osadenia nového umelého trávnika je stanovený do konca júla
2022.

Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli
a v regióne Záhorie
Tento projekt je realizovaný Združením obcí CykloEko, ktorého je mesto Skalica členom. Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Skalice do Holíča, pričom v tejto etape
budú vybudované úseky z parkoviska spoločnosti Schaeffler po
železničné priecestie pri Skalických rybníkoch a z mesta Holíč
po železničnú zastávku v obci Kátov. Predpokladaný termín
začatia realizácie projektu je júl 2022.
V hodnotiacom procese sa nachádzajú projekty za viac ako
3,5 mil. €
c) projekty v hodnotiacom procese
Medzi najvýznamnejšie patria projekty:
Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica
Cyklotrasy v meste Skalica – ul. Pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča
Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici L. Svobodu v Skalici
Gvadányiho dom – rekonštrukcia
Okrem vyššie uvedených grantových projektov, mesto Skalica v rámci investícií z vlastných zdrojov v súčasnosti realizuje, resp. v najbližšom čase plánuje nasledovné aktivity:
a) rekonštrukcia kotolne v MŠ Skalica – pracovisko na ul. Pod
Kalváriou
b) v priebehu mesiacov júl a august 2022 bude v priestoroch
MŠ Skalica – pracovisko na ul. Hurbanova zrealizované: kompletná výmaľba interiéru materskej školy, rekonštrukcia oplotenia materskej školy, rekonštrukcia chodníkov v areáli materskej školy
c) rekonštrukcia časti chodníkov na sídlisku na ul. Dr.
Clementisa.
-red-
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Skaličania vicemajstrami Slovenska
Skalickí hokejbalisti sa po jednoznačnom
prvom mieste po základnej časti prebojovali
cez Košice vo štvrťfinále play off (3:0 na zápasy) a Vrútky (3:0) do finále. Súperom im
bol tím LG Bratislava. V prvom finálovom
dueli Skaličania doma jasne dominovali 7:3.
Na druhý deň sa všetko obrátilo a Bratislavčania vyhrali vysoko 7:2. O týždeň neskôr
sa podarilo na pôde LG našim hokejbalistom uspieť 5:4. Štvrtý zápas, ktorý mohol
sériu rozhodnúť, priniesol veľkú drámu.
Najprv po dvoch góloch Váleka vedenie Hokejmarketu 2:0 a potom tri góly domácich
v tretej tretine v priebehu 7 minút. Remízu

3:3 v riadnom hracom čase
zariadil D. Janáč. Napokon
sa však domáci presadili
v predĺžení, vyhrali 4:3 a vyrovnali sériu na 2:2. O titule
hokejbalového šampióna
Slovenska sa rozhodlo v sobotu 28. mája v Skalici. V rozhodujúcom
piatom zápase bola tretia tretina o snahe
domácich prelomiť obranu hostí, ale podarilo sa to až v úplnom závere Rampáčkom.
Bolo to však už neskoro a hostia sa mohli
tešiť zo zisku ôsmeho titulu. Ten tretí pre
Hokejmarket sa ani po veľkom boji nepo-

daril. Napriek tomu je vo vitríne Skaličanov
pohár za post vicemajstra Slovenska, čo je
ďalší skvelý športový úspech Skalice. Veľké
poďakovanie patrí 350 divákom, ktorí boli
veľkou oporou Skaličanov nielen v tomto
zápase, ale počas celého ročníka najvyššej
súťaže.
Miroslav Minďáš

Sezóna HK Skalica v skratke
Po základnej časti skončil HK iClinic Skalica
na vynikajúcom druhom mieste za suverénnou Žilinou a tesne pred tretím Martinom.
V semifinále play off sa Skaličania poriadne
natrápili s Trnavou, ale sériu vyhrali 4:3. Vo
štvrťfinále Skaličania bojovali s Martinom,
ale ten už bol nad ich sily. Prehrali 1:4 na
zápasy a hokejisti si mohli na krk zavesiť
bronzové medaile. Najproduktívnejším hráčom tímu a zároveň celej TIPOS Slovenská
hokejová liga sa po základnej časti sa stal
Daniel Štumpf. Vsietil 33 gólov a pripísal si
39 asistencií. Druhým najproduktívnejším
hráčom sa stal Martin Hujsa. V 32 zápa-

soch trafil bránu súpera 16-krát a 32-krát
asistoval. Bol tretím najproduktívnejším
hráčom ligy. Tretie miesto obsadil legionár
Vladislav Dzhioshvili. Podobne ako jeho
kolega Martin Hujsa trafil v základnej časti
bránu súpera 16-krát a k tomu si pripísal 26
asistencií. Mladík Richard Nemec v 28 zápasoch skóroval 19-krát a 22-krát asistoval
svojim kolegom z prvej útočnej formácie,
za čo mu patrí štvrtá priečka spomedzi najproduktívnejších hráčov sezóny 2021/2022.
TOP 5 najproduktívnejších hráčov uzatvára
útočník Patrik Janáč (11+26) a obranca Ondrej Šmach (8+29). Ten sa stal zároveň naj-

Súťaž v detskom fitness
10. apríla sa deti z klubu GymFit Sokol Skalica
zúčastnili súťaže v detskom fitness. Tento deň
bol pre náš klub významný, nakoľko sa deti
z nášho klubu zúčastnili prvýkrát v existencii
nášho klubu závodov v detskom fitness pod
záštitou IFBB Slovakia a asociáciou SAFKST
(Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja). Deti sa v neuveriteľne silnej
konkurencii klubov s niekoľkoročnými skúsenosťami a tradíciou vo fitness nenechali zahanbiť. Všetky deti boli naozaj úžasné, vydali v danom momente zo seba to najlepšie a sme na
všetkých naozaj neuveriteľne pyšní. Deti tiež prvýkrát zažili pózovanie.
Katka Michálková, trénerka GymFit Sokol Skalica a kol. trénerov


Jedno z najväčších tenisových podujatí detí v strednej Európe v Skalici
15. 5. 2022 sa opäť zišlo takmer 100 detí vo veku 4 – 8 rokov v tenisovom klube TK77
Skalica a často po prvýkrát zažili atmosféru tenisového podujatia ako hráči nielen jednotlivci, ale súčasne ako hráči tenisového družstva. Súťaže družstiev detí do 8 rokov
na malých dvorcoch v rámci súťaží družstiev Slovenského tenisového zväzu sa konajú
za podpory všetkých klubov na Záhorí tretím rokom. Privítať deti prišiel aj bývalý 6.
najlepší hráč sveta a slovenský reprezentant Karol Kučera, predseda Západoslovenského tenisového zväzu JUDr. Milan Kyseľ a sekretár ZsTZ Peter Szöllösy. Toto podujatie
je klasifikované ako Majstrovstvá Západoslovenského regiónu družstiev do 8 rokov
v dvoch kategóriách veľkosti tenisových dvorcov – RED a ORANGE. Finále na najmenších dvorcoch si zahrali skalické deti z TK77 Skalica.
Miroslav Jobus

produktívnejším obrancom základnej časti
SHL. Okrem toho, že Skalica bola najofenzínejším tímom sezóny, patrili jej presilové
hry k najúspešnejším v lige. Tie využili Skaličania s úspešnosťou 26,29%. Celkovo hráči
v základnej časti hrali skoro najmenej presilových hier v súťaži, kedy mali „len“ 194
presilových hier (menej už len Topoľčany,
Trnava a Žiar), no naopak v nich vsietili najviac gólov zo všetkých tímov a to presne 51.


Zdroj FB HK iClinic Skalica

Kostelník skončil v MFK Skalica,
kormidlo preberá Juraj Jarábek
V nasledujúcej sezóne povedie „A“
mužstvo MFK Skalica Juraj Jarábek,
ktorý nahradí dlhoročného kormidelníka Jozefa Kostelníka. Ten bude vo svojej
trénerskej púti pokračovať v mužstve
MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Juraj
Jarábek prichádza z ŠKF Sereď, predtým pôsobil v kluboch FC DAC 1904
Dunajská Streda, Spartaka Trnava či vo
ViOn Zlaté Moravce.

Zdroj: MFK Skalica

Skalický šachový festival sa
zaradil medzi svetovú špičku
Štvrtý ročník turnaja SLOVAK OPEN,
ktorý sa uskutoční v rámci Skalického
šachového festivalu, bude pod záštitou Medzinárodnej šachovej federácie.
FIDE podporila 25 turnajov v Európe
a zo Slovenska je to práve FIDE SLOVAK OPEN, ktorý organizuje Šachový klub Skalica v spolupráci s FIDE
v dňoch 20. 08. – 28. 08. 2022 v hoteli
Svätá Ľudmila. Jedná sa o najsilnejší
turnaj na Slovensku.
Milan Roman, riaditeľ turnaja

Prehľad podujatí
JÚN 2022 - strana 1
01.06.2022

MAĽOVANÉ DŽBÁNKY

Záhorské múzeum

08:00 - 15:00 hod.

Komentovaná prehliadka džbánkarských výrobkov spojená s premietaním výzdobných prvkov.
Deti môžu vymaľovať predlohy alebo tvoriť vlastnú výzdobu, skladať črepy rozbitých džbánov.
Podujatie je venované k Medzinárodnému dňu detí.

vstupné dobrovoľné

01.06.2022

RECITÁL KOMORNEJ HUDBY

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

17:00 - 18:00 hod.
ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica

Koncert žiačok ZUŠ Dr. Janka Blaha: Kristýny Horňákovej a Adely Blahovej.
Program: Händel, Bach, Kreutzer, Correli.

vstupné dobrovoľné

02.06.2022

VERNISÁŽ ABSOLVENTOV VÝTVARNÉHO ODBORU

Koncertná sála a galéria
u františkánov

Vernisáž a výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica.

vstupné dobrovoľné

KOMPAVA DEŤOM

Horská chata HERTLSPORT
Zlatnícka dolina

TTSK - Záhorské múzeum Skalica

16:00 hod.
ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica

03.06.2022
15:00 - 18:00 hod.
KOMPAVA, Hertlsport

Popoludnie pre deti s firmou Kompava. Detský beh, maľovanie na tvár, klaun šou...
Oslávte Deň detí s firmou KOMPAVA.

vstup voľný

03.06.2022

KOMPAVA BEH ZDRAVIA 2022

Horská chata HERTLSPORT
Zlatnícka dolina

17:00 hod.
KOMPAVA, Hertlsport

9.ročník nesúťažného behu pre širokú verejnosť. 8km, 4km beh, 4km Nordic Walking. Tombola,
predstavenie a predaj výživových doplnkov Kompava. Registrácia: www.behzdravia.webnode.sk

štartovné 10 €
návštevníci zdarma

04.06.2022

ROZPRÁVKOLAND

Františkánska záhrada

09:00 hod.
SUPER MEDIA s.r.o.

Bohatý program pre deti: Máša a Medveď, Spievankovo, Bambuľka a Dedo Jozef, Paci Pac a ďalší.
Skákacie hrady, gastro, športová a oddychová zóna. Vstupenky v TIK Skalica a v sieti Maxiticket.

15 €/osoba, 4 osoby 49,90 €
deti do 3 rokov zdarma

04.06.2022

SKALICKÝ DRSŇÁK 2022

Zlatnícka dolina

4. roňík extrémného bežeckého podujatia s prekážkami. 12km bežecká trasa, 10 a viac
prírodných a umelých prekážok. Info: www.skalicky-drsnak.webnode.sk

štartovné 30 €
návštevníci zdarma

ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ

Námestie slobody

OZ Tradičné umelecké remeslá,
Mesto Skalica

Prehliadka tichej krásy, prezentácia tradičných umeleckých remesiel a tradičný jarmok.

vstup voľný

04.06.2022

DIVERGENCIE 2022

Jezuitský kostol

Vystúpi Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor.
Rastislav Štúr - dirigent, Jozef Chabroň - zbormajster, Ján Slávik - violončelo

vstupné dobrovoľné

04.06.2022

SUPER FEST

Františkánska záhrada

20:00 hod.
SUPER MEDIA s.r.o.

1.ročník SUPER FEST-u v Skalici. Letná párty pod holým nebom! Vystúpia: Majself,
Rene Rendy & Cico band, Emily & Justice, Robert Burian a DJ Mark Voss. Vstupenky v sieti Maxiticket.

predpredaj 15 €
na mieste 20 €

05.06.2022

DEŇ DETÍ V MAX-e

Zábavné obchodné
centrum MAX

10:00 hod.

Hertlsport, Bike aréna Zlatnícka
dolina, H-triathlon team

04.06.2022
10:00 - 17:00 hod.

18:00 - 19:00 hod.

Mesto Skalica, Moyzesovo
kvarteto, ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica

15:00 hod.
ZOC MAX

05.06.2022
18:00 - 19:00 hod.

Pre detičky je pripravený skvelý program, tešiť sa môžete na maskotov, Veselušku,
skákací hrad a na maľovanie na tvár.

Prehľad
podujatí
DIVERGENCIE
2022
JÚN 2022 - strana 2

vstup voľný
Jezuitský kostol

Mesto Skalica, Moyzesovo
kvarteto, ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica

Slovenský komorný orchester, Ewlas Danel - umelecký vedúci, husle.

06.06.2022

DIVERGENCIE 2022

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

Mesto Skalica, Moyzesovo
kvarteto, ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica

Faber trio: Igor Fábera - hoboj, Tomáš Jánošík - flauta, Agnesa Ferienčíková - čembalo.

vstupné dobrovoľné

07.06.2022

DIVERGENCIE 2022

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

19:00 - 20:00 hod.

19:00 -20:00 hod.

XLVII. Moyzesovo kvarteto - komorný súbor slobodného kráľovského mesta Skalica,

vstupné dobrovoľné

06.06.2022
19:00 - 20:00 hod.

Prehľad podujatí
JÚN 2022 - strana 2
DIVERGENCIE
2022
Prehľad
podujatí
JÚN 2022 - strana 2

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

Mesto Skalica, Moyzesovo
kvarteto, ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica

Faber trio: Igor Fábera - hoboj, Tomáš Jánošík - flauta, Agnesa Ferienčíková - čembalo.

vstupné dobrovoľné

06.06.2022
07.06.2022

DIVERGENCIE 2022

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

Mesto Skalica, Moyzesovo
kvarteto, ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica

XLVII.
komorný
súbor
slobodného
mesta
Skalica,
Faber
trio:Moyzesovo
Igor Fáberakvarteto
- hoboj,-Tomáš
Jánošík
- flauta,
Agnesakráľovského
Ferienčíková
- čembalo.
Eva Šušková - soprán.

vstupné
vstupné dobrovoľné
dobrovoľné

07.06.2022

DIVERGENCIE
2022
ZDENĚK
IZER NA PLNÝ
COOLE

Koncertná sála
Dom kultúry
františkánskeho
kláštora

ZábavnáXLVII.
šou známeho
umelca,
ktorý- komorný
Vás počassúbor
dvochslobodného
hodín prevedie
smiechom
do prasknutia.
Moyzesovo
kvarteto
kráľovského
mesta
Skalica,
Vstupenky v predaji
v TIK Skalica
a v sieti Ticketportal.
Eva Šušková
- soprán.

€
vstupné19
dobrovoľné

09.06.2022
07.06.2022

ABSOLVENTSKÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE

Koncertná sála
františkánskeho
kláštora
Dom kultúry

ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica
Umelecká agentúra Pinguino

Koncert absolventov
hudobného
odboruhodín
ZUŠ Dr.
Janka Blaha
Skalica.
Zábavná šou známeho
umelca, ktorý
Vás počas dvoch
prevedie
smiechom
do prasknutia.
Vstupenky v predaji v TIK Skalica a v sieti Ticketportal.

vstupné dobrovoľné
19 €

10.06.2022
09.06.2022

16:00 -18:00 hod.
17:00 hod.

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
ABSOLVENTSKÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU

Netradičná prehliadka pamiatok Skalice, počas ktorej Vám študenti z Via Humana zahrajú rozprávku
v danej pamiatke.
Navštívime
: Jezuitský
kostol,
Rotunda
Juraja
Mlyn Skalica.
bratov Pilárikových.
Koncert
absolventov
hudobného
odboru
ZUŠsv.
Dr.
Jankaa Blaha

pamiatky
mestasála
Skalica
Koncertná
františkánskeho kláštora
vstup voľný, nutná rezervácia
miest vdobrovoľné
TIK Skalica
vstupné

11.06.2022
10.06.2022

areál rekreačných športov
pamiatky
mestakúpalisko)
Skalica
(bývalé
mestské

13:00 - 22:00 hod.
16:00 -18:00 hod.

GULÁŠ PÁRTY
2022
Z ROZPRÁVKY
DO ROZPRÁVKY

Volejbalový klub Skalica
TIK Skalica, SSOŠ Via Humana

Otvorenie sezóny v ARŠ, súťaž vo varení gulášu na podporu mládežníckeho volejbalu v Skalici.
Netradičná prehliadka pamiatok Skalice, počas ktorej Vám študenti z Via Humana zahrajú rozprávku
Možnosť vyskúšať si rekreačné športy. Vystúpenie skupiny Take it easy, pre deti trampolína.
v danej pamiatke. Navštívime : Jezuitský kostol, Rotunda sv. Juraja a Mlyn bratov Pilárikových.

8 €, zahŕňa občerstvenie a
vstup voľný, nutná rezervácia
celosezónny vstup do ARŠ
miest v TIK Skalica

11.06.2022
11.06.2022

SKALICKÝ
POCHOD
PRE
ZDRAVIE
GULÁŠ
PÁRTY
2022

intravilan
mesta Skalica
areál
rekreačných
športov
(bývalé mestské kúpalisko)

19:00
20:00 hod.
19:00 --20:00

19:00
-20:00
19:00
hod.hod.

Mesto Skalica, Moyzesovo
Umelecká agentúra Pinguino
kvarteto, ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica

17:00 hod.
19:00 hod.

TIK Skalica, SSOŠ Via Humana
ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica

13:00 hod.

Cieľom pochodu je podporiť boj proti rakovine prsníka a užiť si krásne poobedie. Registrácia na
Otvorenie
sezónyštart
v ARŠ,
súťaž vo
vareníPre
gulášu
na podporu mládežníckeho
volejbalupitný
v Skalici.
námestí
od 12:00h,
pochodu
13:00h.
registrovaných
účastníkov je pripravený
režim,
Možnosť
si rekreačné
Vystúpenie
it easy,
pretrasy
deti je
trampolína.
malé vyskúšať
občerstvenie
a ružovýšporty.
balónik.
Pripravenýskupiny
bude i Take
program.
Dĺžka
2 km.

11.06.2022

SKALICKÝ
POCHOD
PRE ZDRAVIE
HUDBA DO
REGIÓNOV
(AHKS)

intravilan
mesta Skalica
Orlovňa

13:00
hod.hod.
20:00
- 01:00

Cieľom pochodu je podporiť boj proti rakovine prsníka a užiť si krásne poobedie. Registrácia na
ANDERSONS,
ARCHÍVNY
CHLAPEC, RADIVOJAN
námestí od 12:00h, štart pochodu
13:00h.
Pre registrovaných
účastníkov je pripravený pitný režim,
malé občerstvenie a ružový balónik. Pripravený bude i program. Dĺžka trasy je 2 km.

€
štartovné5dobrovoľné

od 13.06.2022
11.06.2022

LETO U SKALICKÝCH VINÁROV
HUDBA DO REGIÓNOV (AHKS)

13:00
hod.
Liga
proti- 22:00
rakovine
Skalica,
Volejbalový
klub Skalica
Mesto Skalica

Liga proti rakovine Skalica,
IKCM Dvere o.z
Mesto Skalica

denne v čase 15:00 - 20:00 hod.

8 €,
zahŕňa občerstvenie
štartovné
dobrovoľné a
celosezónny vstup do ARŠ

prevádzky jednotlivých
vinárov
Orlovňa

20:00 - 01:00 hod.

Pozvánka od skalických vinárov, ktorí Vám radi predstavia svoje búdy, vinárske prevádzky, ale aj
vinohrady. Pripravené bude
samozejme
dobré vínko
a malé RADIVOJAN
občerstvenie. Akcia potrvá do 28.08.
ANDERSONS,
ARCHÍVNY
CHLAPEC,

cca 12 € / osoba
5€

od15.06.2022
13.06.2022

S KNIHOU
NA DOVOLENKU
LETO
U SKALICKÝCH
VINÁROV

nádvorie
prevádzky jednotlivých
Mestskej knižnice
vinárov

denne v čase 15:00 - 20:00 hod.
Mestská knižnica Skalica
Vínna cesta Záhorie

Burza
kníh ktorí
a predajné
minipredstavia
trhy handmade
výrobkov.
Pozvánka od skalických
vinárov,
Vám radi
svoje búdy,
vinárske prevádzky, ale aj
vinohrady. Pripravené bude samozejme dobré vínko a malé občerstvenie. Akcia potrvá do 28.08.

vstup voľný
cca 12 € / osoba

18.06.2022
15.06.2022

XXXV. ROZPRÁVKOVÝ POCHOD
S KNIHOU NA DOVOLENKU

Zlatnícka
dolina
nádvorie
Mestskej knižnice

Vínna cesta Záhorie
IKCM Dvere o.z

10:00 - 17:00 hod.

09:00 - 15:00 hod.

10:00
- 17:00
hod. pre
Mesto
Skalica,
Komisia
Mestská knižnica
vzdelávanie,
mládež Skalica
a šport pri
MsZ v Skalici, CVČ Skalica

18.06.2022
18.06.2022

09:00 - 15:00 hod.

Mesto
Skalica,
Komisia
20:00
- 02:00
hod. pre
vzdelávanie,
mládež
šport pri
Válec & DVEREao.z.
MsZ v Skalici, CVČ Skalica

24.-26.06.2022
18.06.2022
20:00 - 02:00 hod.
20:00 - 02:00 hod.

Skalica Food & Beer Fest
Válec & DVERE o.z.

Tradičné podujatie
pre milovníkov
prírody
turistiky spojené
s atrakciami pre deti.
Burza kníh
a predajné mini
trhya handmade
výrobkov.
Štart a cieľ na chate Amor.

XXXV. ROZPRÁVKOVÝ POCHOD
HIP-HOP koncert & party
Tradičné podujatie pre milovníkov prírody a turistiky spojené s atrakciami pre deti.
ERIK
TRESOR,
DYZIVV,
Lkama
Štart
a cieľ na
chate Dj
Amor.

štartovné:vstup
deti voľný
do 12 r. 0,50 €
dospelí 1 €
Zlatnícka dolina
Orlovňa
štartovné: deti do 12 r. 0,50 €
10 € 1 €
dospelí

SKALICA FOOD & BEER FEST 2022
HIP-HOP koncert & party

Skalický hájek
Orlovňa

Festival dobrého jedla a pitia. Piatok 10:00 - 22:00h, sobota 9:00 - 22:00h, nedeľa 9:00 -20:00h.
ERIK TRESOR, DYZIVV, Dj Lkama

vstup voľný
10 €

Skalický hájek
24.-26.06.2022
& BEERRočník
FEST 2022
– JÚN 6/2022, informačný SKALICA
mesačník FOOD
mesta Skalica.
27. Vydáva mestský úrad Skalica, Námestie slobody

10, 909
01- Skalica,
20:00
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vstup voľný
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