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Skalická nemocnica funguje už 80 rokov

Vianočný vinš primátorky mesta
Vážené Skaličanky, vážení Skaličania !
Už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov roka, Vianoc. Vianočné sviatky sú ob-
dobím, na ktoré netrpezlivo čakáme. Ich čaro a výnimočnosť nás napĺňa pocitom šťastia, 
pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná očakávaní, nič nie je bežné ani všedné. 
Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich podmanivé čaro sa nedá ničím nahradiť, ani 
napodobniť. V tento sviatočný čas si uvedomujeme, že napriek dospelosti v každom z nás 
drieme kúsok malého dieťaťa. Tíško prichádza ten zvláštny čas, kedy sa stretne rodina. 
Čas, kedy si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovorí-
me rodinné puto. Spoločné chvíle so svojimi najbližšími sú najkrajším darčekom, ktorým 
sa môžeme vzájomne obdarovať. Prestaňme na chvíľu myslieť na povinnosti a problémy 
všedných dní a prežime pokojné chvíle v kruhu svojich blízkych. Nezabúdajme ani v tejto 
neľahkej dobe, kedy už druhým rokom nie príliš úspešne bojujeme s pandémiou, na všetky 
krásne zvyky a tradície, ktoré sme zdedili po našich predkoch. Nech v príjemnom teple 
domova znejú koledy a modlitby, ako poďakovanie sa za odchádzajúci rok i ako prosba 
za zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych a priateľov. Niekde možno i ako 
spomienka na tých, po ktorých, bohužiaľ, zostalo pri stole len prázdne miesto.
Vianoce sú najvhodnejší čas, kedy si človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje len pe-
niaze a hmotné statky, ale hlavne porozumenie, pochopenie, úprimnosť a dobrosrdečnosť. 
Chcem Vás všetkých poprosiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby 
druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme si 
viac pomáhať a menej kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých a pomáhať ľuďom, ktorí sa 
ocitli v núdzi. Súčasná situácia, ktorá panuje na celom svete, si priam pýta väčšiu dávku 
empatie a spolupatričnosti.
Drahí spoluobčania, v mene pracovníkov mestského úradu, poslancov mestského zastu-
piteľstva, ale aj ja osobne, Vám želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, 
všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, veľa osobných aj pracovných úspe-
chov. Chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu 
sláviť vianočné sviatky vo svojom rodnom meste, ktorí prežívajú sviatočné chvíle medzi 
svojimi najbližšími, chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo 
sami doma. Nech sa v každom z nás upevní pocit šťastia, pohody i spolupatričnosti, aby 
sme mohli všetci pokojne nažívať v našom krásnom meste.
 Anna Mierna, primátorka mesta

Desiatky rokov sa jej zamestnanci sna-
žia chrániť zdravie, zachraňovať životy 
a  poskytovať úľavu od bolesti pacien-
tom v celom regióne. Jedna z najstarších 
nemocníc na Slovensku, Fakultná ne-
mocnica AGEL Skalica, si v tomto roku 
pripomína významné výročie. Pred 80 
rokmi, v roku 1941, sa začala písať v re-
gióne história poskytovania zdravotnej 
starostlivosti pod hlavičkou nemocnice. 
Skutočná nemocničná liečba sa začala 
až o  tri roky neskôr počas vojny. Nová 
stavba prevádzky bola schopná tak, že sa 
v roku 1944 stala expozitúrou Štátnej ne-

Prečítate si 
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Fakultná nemocnica AGEL Skalica, rok 2021
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Vyjadrenie primátorky k prvostupňovému rozhodnutiu súdu v spore Krivé Kúty
Tento mesiac nám bolo doručené roz-
hodnutie prvostupňového súdu vo veci 
„verejná dávka Krivé Kúty“. Ide o  spor, 
kde mesto vybudovalo v spomínanej lo-
kalite inžinierske siete a  infraštruktúru 
na vlastné náklady. Následne mesto časť 
týchto výdavkov kompenzovalo pro-
stredníctvom osobitného poplatku – ve-
rejnej dávky. S potešením môžem ozná-
miť, že mesto Skalica tento spor vyhralo. 
Spor som ako primátorka zdedila po 
bývalých vedeniach mesta. Veľmi ma 
mrzí, že sa mesto musí súdiť s vlastnými 

občanmi. Bola by som veľmi rada, keby 
sme podobných sporov mali čo najme-
nej. V súlade so svojimi predvolebnými 
sľubmi nemám inú možnosť, ako hájiť 
záujmy a  finančnú stabilitu mesta za 
každú cenu. Prehratý súd by naše mesto 
stál tisíce EUR, ktoré vieme využiť oveľa 
efektívnejšie pri rekonštrukcii ciest, 
chodníkov či skalických pamiatok. Ako 
hospodárka preto víťazstvo v tomto spo-
re veľmi vítam. 
Zároveň ma mrzí situácia občanov, ktorí 
v prípade, že toto rozhodnutie nadobud-

ne právoplatnosť, budú musieť platiť tro-
vy celého konania. Ich rozhodnutie súdiť 
sa s  mestom samozrejme rešpektujem, 
hoci by som bola radšej, keby sme svo-
ju energiu mohli využívať prospešnejšie. 
Ak bude na mesto podaných viac podob-
ných žalôb, nebudem mať inú možnosť, 
ako využiť všetky zákonné prostriedky 
na ochranu záujmov Skalice. 

Anna Mierna, 
primátorka mesta Skalica

Vládna návšteva v Skalici

Do Skalice zavítal podpredseda vlády 
aj minister školstva. Cieľom ich záujmu 
bolo zvládanie pandémie v našom meste 
a  jej dopad na fungovanie škôl a  ostat-
ných zložiek verejnej správy. Podpred-
seda Národnej rady SR Gábor Grendel 
sa stretol s pani primátorkou, veliteľom 
Mestskej polície Skalica, veliteľom Do- 
brovoľného hasičského zboru Skalica, 
riaditeľom OR PZ Skalica i  regionál-

nym hygienikom na pracovnej porade. 
Osobnú vďaku za nasadenie v boji proti 
pandémii vyjadril skalickým policaj-
tom, hasičom, hygiene a zamestnancom 
okresného úradu. Na záver si spoločne 
s  pani primátorkou pripomenuli aj ne-
dávne výročie 103. príchodu Dočasnej 
vlády do Skalice. Naše mesto navštívil aj 
minister školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Branislav Gröhling. Jeho kroky 

viedli do škôl, kde sa prišiel osobne po-
zrieť na to, ako dokážu fungovať aj v čase 
vrcholiacej pandémie. Jeho pochvala 
a uznanie smerovala pedagógom a ostat-
ným zamestnancom, ktorých povzbudil 
do ďalšej práce v  tejto náročnej dobe. 
Privítať ho prišla pani primátorka Anna 
Mierna spolu s poslankyňou NR Máriou 
Šofranko a  poslankyňou MsZ Skalica 
Ľubicou Bučkovou.

Minister školstva Branislav Gröhling a poslankyňa NR Mária Šofranko Podpredseda NR SR Gábor Grendel s primátorkou Annou Miernou, 
náčelníkom polície Ferdinandom Machom a veliteľom hasičov Jozefom 
Dermíškom

mocnice v Bratislave a po bombardovaní 
Bratislavy sem prišlo 62 ranených aj s le-
kármi. Požiadavka vybudovať nemocni-
cu bola vyústením potrieb obyvateľstva 
spádovej oblasti Skalicka, Senicka, 
Myjavska, čo v  tej dobe predstavovalo 
80-tísíc až 120-tisíc ľudí. Zdravotnícke 
zariadenie už v čase svojho vzniku spĺňa-
lo nároky na nemocničnú starostlivosť 
t.j. malo potrebné laboratórne zariade-
nie, prístrojové vybavenie a  dostatočný 

počet odborného, kvalifikova-
ného personálu. V súčasnosti 
skalická nemocnica zamest-
náva vyše 600 zamestnancov. 
Ročne je v  jej ambulanciách 
vykonaných viac ako 250-tisíc 
vyšetrení, hospitalizovaných 
viac ako 10-tisíc pacientov 
a realizovaných viac ako 4500 
operácií.

Mgr. Martina Pavliková, 
hovorkyňa skupiny AGEL SK Nemocnica v roku 1958, foto Štátny archív Trnava

dokončenie zo strany 1
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Aktuálne oznamy 
Mesta Skalica

 Oznamy

Poďakovanie 
Redakčnej rady Skalického pressu

Milí čitatelia, 

radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za Vašu 
priazeň v  roku 2021. Ďakujeme aj všetkým autorom 
článkov, ktorí nám pomáhali vytvárať a zlepšovať jed-
notlivé čísla a tešíme sa na pokračovanie našej spolu-
práce aj v novom roku 2022. 

Redakčná rada

Prerušenie prevádzky MŠ
Z  dôvodu čerpania riadnych dovoleniek počas vianočných 
prázdnin bude prerušená prevádzka na všetkých elokova-
ných pracoviskách MŠ Skalica od 23. 12. 2021 do 7. 1. 2022 
vrátane. Prevádzka na elokovaných pracoviskách MŠ Skalica 
začína 10. 1. 2022. Ďakujeme za pochopenie.

Mestská knižnica Skalica – dočasné zatvorenie 
a následné presťahovanie dvoch oddelení 
Mestská knižnica Skalica je do odvolania zatvorená. Po jej 
otvorení bude oddelenie beletrie a oddelenie literatúry pre 
deti a mládež sprístupnené v malej sále Domu kultúry v Ska-
lici. Oddelenie odbornej literatúry bude ako doteraz v budo-
ve Mestskej knižnice Skalica. V takomto režime bude kniž-
nica pracovať dočasne. O jej otvorení aj o iných prípadných 
zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pocho-
penie.

Výzva ZS DIS
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov 
a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stro-
mov a  iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádz-
ky energetických zariadení distribučnej 
sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich ne-
hnuteľnostiach najneskôr do 31. 1. 2022. 
Viac informácií nájdete v priloženej Vý-
zve na webovej stránke mesta. 

Nástrahy vykurovacej sezóny

Tohtoročná vykurovacia sezóna je v plnom 
prúde. Každoročne sa s ňou spája aj zhoršo-
vanie kvality ovzdušia. Najväčším zdrojom 
jeho znečistenia na Slovensku je vykurova-
nie domácností tuhým palivom. Kúrenie bez 
úplnej tvorby emisií nie je možné. Vďaka 
správnemu zaobchádzaniu s  vykurovacím zariadením a  hlav-
ne používaniu správneho paliva (suché drevo), môžeme toto 
zaťaženie výrazne znížiť. Domácnostiam vyplývajú povinnosti 
pri inštalácii, uvedení vykurovacích zariadení do prevádzky, 
ako aj pri ich samotnom prevádzkovaní, spaľovaní palív, či 
kontrole a  čistení technického stavu týchto zariadení a  ko-
mínov. Podrobnejšie informácie sa dočítate na stránke http:// 
vykurovanie.enviroportal.sk/. Dodržiavaním týchto požiada-
viek si jednak plníme zákonnú povinnosť, ale taktiež šetríme 
svoje peniaze, chránime zdravie nás a nášho okolia, chránime 
svoj majetok a životné prostredie. Článok bol pripravený v rám-
ci aktivít projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý 
podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Skalica pripravila návrh zmeny súčasného 
územného plánu mesta
Mesto Skalica pripravilo návrh na zmenu súčasného 
územného plánu. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 
23.12.2021. Oznam o prerokovaní návrhu územnoplánova-
cej dokumentácie spolu s linkom na webovú stránku, kde je 
dokumentácia zverejnená, nájdete v sekcii „Úradná tabuľa“ 
na internetovej stránke mesta.

Prezentácia školy
V  spolupráci so zamestnávateľom podnikom Schaeffler 
Skalica, s. r. o. pripravuje Stredná odborná škola strojnícka 
Skalica prezentáciu školy a duálneho vzdelávania pre žiakov 
základných škôl v regióne. Cieľom tejto spolupráce je osloviť 
žiakov končiacich ročníkov a prezentovať benefity, ktoré je 
možné počas štúdia využívať – motivačné štipendium u za-
mestnávateľa, župné štipendium, ubytovanie v internáte za-
darmo a cestovanie autobusom zadarmo v rámci kraja. Pre-
zentácia školy je v súčasnej dobe prenesená do virtuálneho 
priestoru. Ing. Eva Lisková, SOŠS
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Rekonštrukcia komunikácie na ulici 
Dr. Clementisa
V  mesiaci november sa realizovala rekonštrukcia povrchu 
komunikácie na ulici Dr. Clementisa. Aby táto ulica čo naj- 
lepšie slúžila nám všetkým, jej samotná oprava spočíva-
la v  celoplošnom odstránení poškodených krytov z  liateho 
asfaltu, vyrovnania podkladov, vybúrania častí obrubníkov, 
znovuosadenia kamenných a osadenia nových obrubníkov, 
výmeny a výškovej úpravy uličných vpustí a šachtových po-
klopov, asfaltového postreku a ostatných stavebných prác.

Rekonštrukcia komunikácie na sídlisku Mallého

V  priebehu me-
siacov septem-
ber a  október sa 
uskutočnila re-
konštrukcia pre-
pojovacej komu-
nikácie medzi 
ulicami Školská 
a D. Jurkoviča na 
sídlisku Mallé-
ho, v  rámci ktorej boli na ploche cca 522 m² odstránené 
poškodené kryty vozovky. Nasledovalo vyrovnanie, oprava 
a doplnenie podkladov. Zničenú vozovku nahradil nový as-
faltový kryt. Súčasťou opravy bolo vybúranie starých a osa-
denie nových obrubníkov, výmena a  výšková úprava ulič-
ných vpustí a šachtových poklopov.

Eu

 Budujeme a opravujeme

Výstavba chodníka pri Kauflande
Začiatkom mesiaca október začalo mesto Skalica s výstavbou 
nového chodníka pri supermarkete Kaufland smerom von 
z mesta pozostávajúceho z  chodníka pre peších a  z  cyklis- 
tickej cestičky, s celkovou šírkou chodníka 5m. Vybudovaný 
80m dlhý pás má potenciál na predĺženie popri ceste až sme-
rom k obci Vrádište. Výstavba chodníka zahŕňala odkopanie 
zeminy, úpravu podkladu, zhutnenie, zrealizovanie nových 
podkladných vrstiev, osadenie nových obrubníkov a poklád-
ku zámkovej dlažby.

Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Obrancov mieru a SNP

Aby chodci mohli využívať chodníky bez záplat a  výtlkov, 
rekonštrukcie sa dočkali aj chodníky na uliciach Obrancov 
mieru a  SNP. Stavebné práce prebiehali v  mesiaci október 
a boli pokračovaním prvej etapy stavebných úprav z minu-
lého roku. Rekonštrukcia zahŕňala celoplošné odstránenie 
poškodených krytov a vybúranie obrubníkov. Sídlisko sa te-
raz teší opraveným chodníkom s novým asfaltovým krytom.

Na jar zakvitne parčík pred ZŠ Mallého

Mesto Skalica privíta jar tulipánmi, narcismi a  krókusmi. 
5000 kusov cibuliek prečká zimu na dvoch miestach v tráv-
natej ploche parčíka pred Základnou školou so športovým 
zameraním na ulici Mallého.

Čistenie potoka
Na výzvu mesta Skalica začal Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p. – Správa povodia Moravy čistenie prietokového 
profilu pri ulici Meňhartka od nánosov. Čistenie bude po-
kračovať až po tzv. Radějovku a je plánované na obdobie ja-
nuár až február 2022.
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 Budujeme a opravujeme

Mestský vinohrad
Mesto Skalica a spoločnosť SMM, s.r.o. v tomto roku vysa-
dili vlastný mestský vinohrad, slovenský a európsky unikát, 
s  rozlohou takmer 22 hektárov. Vo vinohrade Novosady 
dolné boli v septembri dokončené práce spojené s výsadbou 
viniča a  vybudovania opornej konštrukcie, ako poslednej 
časti schváleného projektu realizácie reštrukturalizácie vino-
hradu, ktorý sa členil na prípravu pôdy, dodávku sadeníc, 
výsadbu vinohradu a vybudovanie opornej konštrukcie ako 
aj samotného oplotenia vinohradu. Týmto bola ukončená 
stavebná činnosť vo vinohrade. Vybudovanie oplotenia vi-
nohradu realizovala spoločnosť SMM s.r.o. vo vlastnej réžii. 
Keďže momentálne vegetačné obdobie bráni realizácii in-
ventúry ujatosti sadeníc, plánuje sa táto činnosť realizovať 
v období jún 2022.

Sprevádzkovanie Kamennej búdy
Vedenie mesta Skalica a spoločnosti SMM, s.r.o. sa rozhod-
li sprevádzkovať objekt Kamennej búdy v Zlatníckej doline. 
Zo zaslaných ponúk po zverejnení výzvy bola vybraná ponu-
ka Klubu turistov Holíč so zámerom jej oživenia, prerobenia 
na turistickú útulňu s  možnosťou prevádzkovania bufetu 
a krátkodobého prenocovania. Bola podpísaná podnájomná 
zmluva a dohodnuté pravidlá na spoluprácu pri oprave ob-
jektu. Spoločnosť SMM, s.r.o. dodala materiál a Klub turis-
tov Holíč tieto opravy zrealizoval. V  júli roku 2021 objekt 
vítal turistov.

Verejné osvetlenie smer Mokré hory
V meste Skalica pribudla v mesiaci október novovybudovaná 
sieť verejného osvetlenia, ktorá osvetľuje lokalitu smerom na 
Mokré hory. Pribudlo tu 7 solárnych stĺpov v trase Kostol sv. 
Hurbana – odbočka na Mokré hory (nad vodárňou). Ďalších 
5 nových stĺpov a 11 ks svietidiel osadených na stávajúcich 
betónových stĺpoch osvetľuje cestu v  trase na Mokré hory 
– odbočka Ovocinár. 
Investíciu realizova-
la spoločnosť SMM, 
s.r.o. ku koncu tohto 
roku na základe schvá-
leného dokončenia in-
vestície v  investičnom 
pláne. V  roku 2013 
bolo vydané stavebné 
povolenie na rozší-
renie siete verejného 
osvetlenia a  v  roku 
2014 boli zrealizované 
práce na zakopaní el. 
káblov a  pripravené 
základy pre umiestne-
nie stĺpov verejného 
osvetlenia.

Priestor ulice Pod hradbami vyčistený
Čistenie priestoru ulice Pod hradbami realizovala spoločnosť 
SMM, s.r.o. v zmysle schváleného plánu investícií a opráv pre 
rok 2021, kde sa plánovalo podrtenie stavebnej sute na sta-
vebný recyklát, ktorý by vedela spoločnosť využiť na opravu 
poľných ciest v  lokalitách mesta Skalica. Spolu s  vedením 
mesta sa dohodlo, že stavebná suť bude z priestorov ul. Pod 
hradbami odvezená na pozemok vedľa bioskládky, kde pre-
behlo aj fyzické podrtenie stavebnej sute na požadované 
frakcie recyklátu. Časť z nadrteného materiálu bola použitá 
aj na spevnenie plochy novovytvoreného externého skladu 
nachádzajúceho sa vedľa bioskládky.

Úprava nespevnených lesných ciest v chatovej 
oblasti Zlatnícka dolina 
Ďalšou veľkou aktivitou spoločnosti SMM, s.r.o. (po vyčiste-
ní areálu pod hradbami) je ich spolupráca s OZ CHATÁRI 
– SKALICKÉ HORY pri úprave nespevnených lesných ciest 
v chatovej oblasti Zlatnícka dolina. Na túto aktivitu sa vyu-
žil získaný materiál z čistenia areálu pod hradbami, čím sa 
ušetrili značné náklady na použitý materiál. Viac ako kilo-
meter cesty sa vyčistilo, povalcovalo a  spevnilo. Použitých 
bolo približne 200 ton recyklátu frakcií 0-32 a 32-63 získané-
ho z čistenia priestoru Pod hradbami. Ako spodný podklad 
bol použitý kamenný drtený recyklát zasypaný jemnejším 
recyklátom. Plánom je pokračovať s úpravou aj v ostatných 
oblastiach.

Činnosť SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU, S.R.O. v roku 2021
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Mestský úrad Skalica na ceste za zlepšovaním v prospech občanov
Mesto Skalica má záujem zvyšovať efektív-
nosť a vlastnú výkonnosť za pomoci nástro-
jov kvality. Cieľom je lepšie a efektívnejšie 
riešenie úloh v  prospech občana. Z  toho 
dôvodu sa od budúceho roku 2022 bude 

na mestskom úrade zavádzať model CAF. 
Zmeny súvisiace z jeho zavádzaním priblížil 
prednosta MsÚ Ing. Dušan Vavrinec. 

1. Čo je model CAF a  v  čom vidíte jeho 
hlavný dôvod zavedenia na Mestskom úra-
de v Skalici? 
Mestský úrad prijal možnosť zapojiť sa do 
národného projektu pod názvom Zavádza-
nie a  podpora manažérstva kvality v  orga-
nizáciách verejnej správy prostredníctvom 
implementácie modelu CAF (The Common 
Assessment Framework, v  preklade Spoločný 
systém hodnotenia kvality). Hlavným dôvo-
dom nášho záujmu je poskytovať lepšie služby 
občanom nášho mesta, keďže práve implemen-
tácia modelu CAF pomáha zvyšovať kvalitu 
poskytovaných služieb. Svojou štruktúrou kri-
térií znázorňuje a vysvetľuje príčinnú súvislosť 
medzi organizačnými faktormi a  výsledkami 
výkonnosti. Na základe samohodnotenia zís-

kame štruktúrovaný obraz nášho úradu a nás- 
ledne námety pre zlepšovacie činnosti, ktorou 
sa dosiahnu čo najlepšie možné výsledky. Ide 
o bezplatný nástroj, ktorý je určený výhradne 
pre verejnú správu. 
2. Kedy sa začne s implementáciou a ako sa 
dotkne chodu mestského úradu?
Model CAF bude na mestskom úrade imple-
mentovaný od januára 2022 a bude prebiehať 
12 mesiacov. Prvé školenia začali už v decem-
bri tohto roku, kedy sa začala príprava na jeho 
zaradenie (plánovanie a  stratégia) do chodu 
úradu. Tam sa to premietne v podobe riadenia 
zamestnancov, partnerstiev, zdrojov aj  pro-
cesov. Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a  skúšobníctvo Slovenskej republiky poskytne 
úradu školiacu, konzultačnú a  posudzova-
teľskú činnosť v procese implementácie mode-
lu CAF. Počas zavádzania nepredpokladáme 
žiadne obmedzenia výkonu úradných činností 
pre občanov.

Realizácia projektov na Štíbore v roku 2021
Nezisková organizácia Štíbor – Mestské 
centrum sociálnych služieb v  roku 2021 
úspešne realizovala viaceré projekty.
V roku 2020 organizácia podala žiadosť o fi-
nančný príspevok na  rekonštrukciu a  mo-
dernizáciu ZSS Útulok Cesta a  Nocľahá-
reň prostredníctvom výzvy o. z. MAS Horné 
Záhorie. Zmluva bola schválená v septembri 
2021 a v novom roku 2022 sa začne s realizá-
ciou projektu – oprava fasády a strechy v ZSS 
Útulok a Nocľaháreň.
V  lete 2021 prebehla registrácia organizácie 
v Potravinovej banke SR – prostredníctvom 
ktorej nám predajňa drogérie DM v  Skalici 
dodáva 1 x mesačne odpísaný tovar.

Ďalšou zrealizovanou rekonštrukciou bol 
projekt s  názvom  Skvalitňovanie životných 
podmienok pre deti, mládež, seniorov a do-
spelých klientov v  azylovom dome,  ktorý 
finančne podporila VÚC TTSK sumou 1000 
eur. Išlo o  rekonštrukciu dvora v  útulku, 
výrub stromu, klčovanie koreňov a  kríkov, 
vyrovnanie terénu, nákupu a osadenie sušia-
kov na bielizeň.
Na projekt  Podpora humanitárnej pomo-
ci  poskytlo  MPSVR SR  dotáciu 3 790 eur, 
z ktorých boli zakúpené deky pre bezdomov-
cov, potravinové balíčky 1 x mesačne počas 
5 mesiacov, bezkontaktné teplomery, čističky 
vzduchu, dezinfekčné, hygienické a  čistiace 

prostriedky do zariadenia sociálnych služieb. 
Nezisková organizácia sa zapojila aj do pro-
jektu Lidl – Podeľ sa a pomôž, ktorý trvá od 
októbra 2020 a  je predĺžený do konca roka 
2021. Jeho cieľom je dlhodobá a pravidelná 
potravinová podpora klientov nášho zaria-
denia, ohrozených rizikom chudoby a  soci-
álneho vylúčenia. Pomoc projektu spočíva 
v  tom, že zákazníci predajne Lidl v  Skalici 
môžu pri každom nákupe darovať trvanlivé 
potraviny do špeciálne pripraveného a ozna-
čeného nákupného koša, ktoré každý štvrtok 
v týždni vyberieme a potraviny sú odovzdá-
vané klientom nášho zariadenia.
Mgr. Michaela Havelková, riaditeľka n.o.

Svetový deň bielej palice
Biela palica je symbolom ľudí so zrakovým postihnutím. 
Je to pomôcka pri zvládaní samostatného a  bezpečného 
pohybu nevidiaceho alebo slabo vidiaceho človeka. Únia 
nevidiacich a  slabozrakých Slovenska a  Okresné riadi-
teľstvo policajného zboru v Skalici pripravili Svetový deň 
bielej palice. Počas dopravno-preventívnej akcie pozera-
li na to, ako vodiči rešpektujú pravidlá zákona o cestnej 
premávke a signál bielej palice. Vodičov zastavovali a vy-
svetľovali správny postup. Týmto podujatím chceli zvýšiť 
informovanosť vodičov a  bezpečnosť chodcov so zrako-
vým postihnutím.

Pripomenuli sme si významné dni našich dejín
Šiesty november roku 1918 
patrí k  významným medzní-
kom histórie Slovenska i nášho 
mesta. Do Skalice prišla dočas-
ná vláda pre Slovensko a  Ska-
lica sa stala prvým hlavným 
mestom Slovenska. Pri tejto 
príležitosti si najvyšší pred-
stavitelia mesta Skalica – pri-
mátorka mesta Skalica Anna 
Mierna a zástupkyňa primátor-
ky Veroniku Buc, spolu s pred-
nostkou Okresného úradu 
Skalica Annu Abramovičovou 
pripomenuli 103. výročie tejto 
udalosti pred pamätnou tabuľou na priečelí skalickej radnice. Mesto Ska-
lica si spomienkovými podujatiami pripomenulo viacero významných 
udalostí a sviatkov, medzi ktoré patrili Spoločná spomienka na zosnu-
lých pred Domom smútku, Deň červených makov pri príležitosti 103. 
výročia ukončenia I. svetovej vojny a Dňa veteránov, a takisto 32. výročie 
Nežnej revolúcie ako spomienka na nekrvavý pád socialistického reži-
mu. Zástupcom Jednoty dôchodcov Skalica, Záhorského múzea Skalica, 
Okresného úradu v Skalici, školám a ostatným prítomným ďakujeme za 
účasť na spomienkových podujatiach.
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 Školy a CVČ

Poďte tkať
Do skalického centra voľného času pribud-
li nové tkáčske krosná. Akonáhle to epide-
miologická situácia dovolí, rozbehneme 
krúžok tkania – pre deti i  dospelých. In-
formovať sa môžete na tel. čísle 664 8688. 
Pripomeňme, že krosná sme mohli zakú- 
piť vďaka úspechu v  projekte spoločnosti 
TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“. 
Projekt sme spoločne pripravili a budeme 
aj spoločne realizovať so Zeleným domom 
Skalica CVČ Skalica

Detský integrovaný záchranný systém Hviezdička
O tom, že téma „Kto nás stráži, kto nás 
chráni“ patrí medzi deťmi v  predškol-
skom veku k  najzaujímavejším niet po-
chýb. So záujmom a často i zatajeným dy-
chom počúvajú policajtov i hasičov, keď 
prídu prezentovať ich prácu priamo do 
materskej školy. Aby deti mali možnosť 
vyskúšať si ich prácu prostredníctvom 
hravých aktivít, zapojili sme sa do výzvy 
Participatívneho rozpočtu TTSK a s na-
ším projektom sme získali dotáciu 5000 
€. Okrem edukačného domčeka sme 
naše detské ihrisko dopl-
nili o  záchranársku heli-
koptéru. Samozrejmosťou 
sú bezpečné dopadové 
plochy, ktoré sme z  časti 
riešili z  uvedeného pro-
jektu a prostriedkov z RZ 
pri 1. MŠ Hviezdoslavova. 
Strunovú hojdaciu mo-
torku sme získali z  roz-
počtu Materskej školy 
Skalica. Veríme, že novo-

vytvorené edukačné centrum bude slúžiť 
nielen deťom ku hre, ale i  širokej verej-
nosti ako prostriedok uvedomovania si 
významu záchranných zložiek pre život 
a bezpečnosť všetkých ľudí. Za podporu 
pri realizácii projektu ďakujeme pani ria- 
diteľke Mgr. Oľge Luptákovej, rodičom 
a  podporovateľom nášho rodičovského 
združenia a  celému kolektívu Materskej 
školy EP Hviezdoslavova v Skalici. 

Mgr. Mária Masárová, 
MŠ Hviezdoslavova

Deň materských škôl v Skalici
Z iniciatívy Slovenského výboru Sveto-
vej organizácie pre predškolskú výcho-
vu sa od 4. novembra 2015 každoroč-
ne organizuje Deň materských škôl na 
Slovensku. Kamaráti z  materskej školy 
Hurbanova si v  tento slávnostný deň 
pripravili pre kamarátov zo všetkých 
elokovaných pracovísk Materskej školy 
Skalica milé prekvapenie – poslali ve-
likánsku obálku, ktorá ukrývala vese-
lý namaľovaný obrázok. Deti z  triedy 
Hviezdička na EP Hviezdoslavova sa 
v  tento deň rozhodli hrať na starých 
rodičov a  preniesli sa do obdobia ich 
detstva. Celú hraciu výbavu tvorili 
len drevené a  penové skladačky, ga-
štany, hojdací koník, drevená kačička 
na paličke a  obyčajné detské svietia-
ce baterky. V závere hier deti vytvorili 
hudobno-pohybové pásmo pre starých 
rodičov.

Bubnovačka 2021 v našom 
meste
Na výzvu Centra voľného času Skalica 
sa do projektu Bubnovačka 2021 zapoji-
lo päť elokovaných pracovísk Materskej 
školy Skalice (šieste bolo v karanténe). 
Spolu sa zúčastnilo 231 detí a 29 dospe-
lých. Bubnovalo sa za spokojný a šťast-
ný život všetkých detí, aby mali stále 
usmiate tváre, aby nikdy deťom nik 
neubližoval, aby všetky deti boli veselé, 
zdravé, spokojné, mali čo jesť, aby mali 
strechu nad hlavou a  šťastnú rodinu. 
Ďakujeme MŠ Skalica za podporu pro-
jektu, za fotografie, video i  sprievodný 
text. CVČ Skalica

Prvá stáž skalických strojárov
Stredná odborná škola strojnícka v Skalici 
bola úspešná pri získaní finančnej podpo-
ry na krátkodobú mobilitu žiakov z  pro-
jektu Erasmus+. V októbri vycestovalo za 
novými pracovnými skúsenosťami desať 
vybraných študentov a  dvaja odborní pe-
dagogickí zamestnanci na vykonávanie tzv. 
job shadowingu – pozorovania pri práci, 
do firmy Schaeffler Production CZ, s. r.o. 
Lanškroun. Cieľom projektu je rozvíjať od-
borné zručnosti žiakov a pedagógov, ktoré 
neskôr dokážu aplikovať v ich ďalšom pro-
fesijnom rozvoji, posilniť príťažlivosť od-
borného vzdelávania a prípravy prostred-
níctvom mobility žiakov a  zamestnancov, 
a  hlavne podporiť žiakov v  ich osobnost-
nom rozvoji – nielen na poli odbornej, ale 
aj hodnotovej orientácie. Študenti tretieho 
a  štvrtého ročníka v  odboroch mechanik 
nastavovač a mechanik mechatronik mali 

možnosť overiť si teoretické vedomosti 
priamo na pracovisku partnera, ktorého 
výrobný program je postavený na podob-
ných pracovných činnostiach, aké sa žia- 
ci učia v  škole. Žiaci pracovali usilovne, 
precízne a  svedomito podľa 
vopred dohodnutého rozpisu 
pracovísk. Za ich zodpovedný 
prístup a  pracovnú disciplí-
nu boli ohodnotení cenným 
Osvedčením. O  získané ve-
domosti a  zručnosti sa teraz 
môžu stážisti podeliť so spo-
lužiakmi i  majstrami na od-
bornom výcviku. Rovnako sa 
môžu podeliť aj o svoje osob-
né zážitky a postrehy z praco-
viska a voľnočasových aktivít, 
napr. z výletu do Prahy alebo 
z  Dolní Moravy. Vďaka bez-

chybnému zabezpečeniu a  manažovaniu 
mobility podnikom Schaeffler Production 
CZ v Lanškroune študenti úspešne absol-
vovali našu prvú mobilitu projektu Eras-
mus+. Ing. Lenka Slezáková



Baseball club Outmen 
Skalica v roku 2021
Radi by sme sa poďakovali mestu Skalica za 
finančnú podporu v roku 2021, Trnavskému 
samosprávnemu kraju, firme WERECO, 
Slovenskej baseballovej federácii, Skalické-
mu pressu za celoročné články o nás a všet-
kým hráčom, rodičom a ľuďom dobrej vôle 
za dlhoročnú podporu. Aká bola sezóna 
2021? Mužský tím sa po prvý raz prebojoval 
do najvyššej baseballovej súťaže, kde obsa-
dil siedme miesto. Juniorský tím na majst-
rovstvách SR v zápase o tretie miesto získal 
bronzové medaily. Deti do 10 rokov na maj-
strovstvách SR v Trnave po sérii štyroch play 
off zápasov napokon tri vyhrali a  priviezli 
strieborné medaily. Štyria hráči z klubu boli 
účastníkmi Majstrovstiev Európy v kategó-
rii U15 skupiny A  a  obsadili šieste miesto. 
Okrem toho sme začali prerábať futbalo-
vý areál v  Kátove, kde bude aj baseballové 
ihrisko. Mgr. Radovan Nespala, 
 prezident klubu

	–	DECEMBER	12/2021,	informačný	mesačník	mesta	Skalica.	Ročník	26.	Vydáva	mestský	úrad	Skalica,	Námestie	slo-
body	10,	909	01	Skalica,	IČO	00309982.	Distribúciu	zabezpečuje	Slovenská	pošta,	a.s.	bezplatne	do	všetkých	domácností	v	meste	Skali-
ca.	Redakčná	rada:	Mgr.	Sára	Surová,	Adrián	Hertl,	Bc.	Andrea	Orbanová,	PhDr.	Martina	Ondrušová,	Ing.	Renáta	Medňanská,	Jana	Koutná.	
Redakcia	si	vyhradzuje	príspevky	skrátiť	redakčne	upraviť	alebo	uverejniť.	Zodpovednosť	za	obsah	zverejnených	písomných	alebo	fotogra-
fických	materiálov	nesie	autor.	Grafická	úprava	a	tlač:	Západoslovenské	tlačiarne	s.r.o,	Skalica.	Uzávierka	tohto	čísla:	30.	11.	2021.	Náklad 
6600	výtlačkov.	EV	5563/17.	ISSN	1339-2824.	Vaše	postrehy	a	námety	môžete	posielať	na	adresu	redakciapress@mesto.skalica.sk.

 Šport

 DECEMBER 20218 

Krátko zo športu 
Športové výsledky seniorov v novembri. 
Výsledky spracované a naposledy aktua-
lizované dňa 25. 11. 2021.

 Futbal
6.11. Skalica – Rohožník 2:0 (Kousal, Še-
besta), 20.11. Banská Bystrica – Skalica 0:0

 Hokejbal
6.11. LG Bratislava – Skalica 2:3sn (Mar-
tinusík, Vadík, Rampáček), 13.11. Skalica 
– Pruské 5:3 (Lukačovič 2, Salajka, Drgoň, 
Martinusík), 20.11. Považská Bystrica – 
Skalica 1:6 (Lukačovič 2, Sobol, Drgoň, 
Rampáček, Martinusík)

Druhé miesto na slovenských majstrovstvách
V  mesiaci október 2021 sa konali footgol-
fové Majstrovstvá klubov Slovenska i  za 
účasti skalického footgolfového klubu, s pô-
sobnosťou len 2 roky v  tomto športe. Skali-
ca postupne v  kvalifikácií vyradila Footgolf 
klub Domaniža a trnavský footgolfový klub. 
Nakoniec náš klub postúpil až do finále, kde 

nestačil na Footgolf klub Senec a skončil nad 
naše očakávania  na druhom mieste na Slo-
vensku so striebornými medailami. Poďa-
kovanie patrí všetkým hráčom za úspešnú 
reprezentáciu Footgolf klubu, GGGR rezortu 
a mesta Skalica. Ján Holič, 
 prezident Footgolf club Skalica

Úspechy na závodoch
Dňa 7.11.2021 sa deti GymFit Sokol Ska-
lica zúčastnili závodov Rožnovká prostná 
v  Rožnově pod Radhoštěm. Každé jedno 
z 10 zúčastnených detí odprezentovalo Ska-
licu v  najkrajšom ponímaní a  po 2-ročnej 
závodnej odmlke nám až 4-krát zacinkalo.
V  kategórii staršej prípravky ročník 2014 
a  mladšie: 3. miesto Ella Jane Mareček 
Chewings, 4. miesto Lilien Michálková z cel-
kového počtu 39 zúčastnených. V  kategórii 
najmladšie žiačky ročných 2013: 2. miesto 
Nella Ronceac, 4. miesto Liana Kubínková 
z celkového počtu 11 zúčastnených. V kate-
górii mladších žiačok 2011: 1. miesto Lívia 
Vítková, 4. miesto Linda Šmidová z celkové-
ho počtu 14 zúčastnených. Deti sa prvýkrát 
v  histórii klubu zúčastnili aj na hudobných 
zostavách, kde v  kategórii B1 ročníky 2011 
a mladšie sa najlepšie zadarilo Lívii Vítkovej, 
ktorá skončila na krásnom 5. mieste z  cel-
kového počtu 16 zúčastnených. Závodov 
v  hudobnej zostave v  kategórii B3 ročník 
2007-2008 sa po 5-ročnej odmlke v  súťaže-
ní v  gymnastike zúčastnila aj naša trénerka 

Leonie Michálková, ktorá si zaslúžene vy-
bojovala 1. miesto, a teda zlatú medailu z 10 
zúčastnených v kategórii. Na všetky deti sme 
veľmi hrdí, niektoré deti sa závodov zúčast-
nili prvýkrát počas trénovania v klube a kaž- 
dé jedno z nich ukázalo svoju silu, bojovnosť 
a radosť z cvičenia. Potešili tak nielen tréne-
rov, ale aj rodičov a zástupcov TJ Sokol Ska-
lica.

K. Michálková, trénerka

Hokejisti atakujú čelo tabuľky
Skaličania prehrali 20. októbra v Žiline a od-
vtedy začali ťahať víťaznú šnúru a pomaly sa 
posúvať na vrchol tabuľky. Porazili Dubnicu 
4:1 (Jaša, Nemec, Štumpf, Včelka), Slovan B 
5:2 (Nemec 2, Štumpf, Galimov, Jaša), vy-
hrali v Topoľčanoch 7:1 (Štumpf 4, Šmach 2, 
Šišolák), doma si poradili s Humenným 5:3 
(Štumpf 2, Dzhioshvili, Galimov, Nemec), 
po predĺžení zvíťazili v Martine 4:3 (Štumpf 
2, Nemec, Kotvan), doma deklasovali Žiar 
nad Hronom 7:0 (Štupmf 3, Šátek, Kotzman, 
Šmach, Nemec), v Leviciach zdolali posled-
ný tím súťaže 5:3 (Hujsa 2, Galimov, Štupmf, 
Dzhioshvili). Táto výhra ich vyniesla na čelo 
tabuľky o dva body pred Žilinu, pričom HK 
mal ešte zápas k dobru. Naši hokejisti záro-
veň dokonale ovládli individuálne štatistiky 

súťaže. Štumpf kraľoval v počte bodov (za 
ním boli Nemec a Hujsa), gólov i asistencií, 
brankár Borák bol najlepší v rámci zásahov. 
Každá séria sa raz skončí a tá skalická sa 
zastavila na čísle 7 víťazných zápasov. V 18. 
kole hostili naši hokejisti Považskú Bystricu 
a odohral sa duel, v ktorom domáci vied-
li (Nemec), hostia otočili na 2:1 a začala sa 
naťahovačka. 2:2 (Včelka), 2:3, 3:3 (Šumpf), 
3:4, 4:4 (Nemec), 4:5, 5:5 (Dzhioshvili). V 
predĺžení sa nerozhodlo, a tak rozhodli sa-
mostatné nájazdy, v ktorých uspeli hostia. 
V ďalšom domácom zápase sa už Skaliča-
nom darilo lepšie - porazili Brezno vysoko 
6:3 (Galimov, Rapant, Šátek, Vidovič, Hujsa, 
Kotzman). Posledný novembrový zápas HK 
vôbec nezvládol. S papierovo slabšou Trna-

vou prehrali 1:4, keď sa gólovo presadil iba 
Janáč. Tabuľku pred decembrovou časťou 
súťaže viedla Žilina so 46 bodmi, o bod pred 
Skalicou a Topoľčanmi (41), ktoré však mali 
zápas k dobru. V individuálnych štatistikách 
stále dominovali Skaličania - v produktivite 
jednoznačne viedol Daniel Štumpf (43 bo-
dov), druhý bol Richard nemec (35) a tretí 
Martin Hujsa (29). V hodnotení plus/mínus 
bola najlepší skalický obranca Ondřej Šmach 
(20), druhý skalický odchovanec v drese Ži-
liny Sebastián Šmída (17), tretí Richard Ne-
mec (16) a štvrtý Peter Horváth (16).


