HISTÓRIA KLUBU

Klub VK Skalica bol založený v roku 1995, keď sa ženská zložka volejbalového
oddielu vyčlenila z TJ Didaktik Skalica ako samostatný klub. Vznik klubu naplnil potrebu
samostatného rozvoja ženského a dievčenského volejbalového klubu. Zakladateľom a
iniciátorom založenia bol p. Pavel Trubáčik.
Vznikom klubu sa nadviazalo na dlhoročnú tradíciu volejbalu mužov a dievčat v
Skalici, ktorá v minulosti bola na veľmi dobrej školskej a klubovej úrovni. Preto je
potreba spomenúť aspoň okrajovo pár mien, ktoré patria nerozlučne k volejbalu v Skalici,
volejbalových priekopníkov, ktorí tu pôsobili ako tréneri, rozhodcovia, hráči a neskôr ako
funkcionári v telovýchovných kluboch a školách: p. Otépka, p. Možnár, p. Dermíšek, p.
Tomša, p. Viktora, p. Horský, p. Horák, p. Hránek, p. Havelka, p. Bundala o mnohí ďalší.

VK mal v sezóne 1994/95 len jedno družstvo - ženy, ktoré hralo 2. slovenskú
ligu a skončilo na 4. mieste. V sezóne 1995/96 svoju súťaž pod vedením trénera
p.Trubáčika vyhralo bez straty bodu a stalo sa účastníkom extraligy a tým sa podielali na
rozvoji ženského a dievčenského volejbalu v Skalici. Zakladateľom a iniciátorom
založenia klubu bol p. Pavel Trubáčik.
V roku 2000 vedenie klubu prehodnotilo činnosť VK a prijalo novú kocepciu pre
rozvoj dievčenského mládežníckeho volejbalu v Skalici. Výsledkom štvorročnej tvrdej
práce boli kvalitné družstvá dievčat od prípravky po juniorky. Juniorky hrali 2. ligu,
kadetky a žiačky súťaž MS-R. Družstvá sa vo svojich kategóriach umiestňovali vždy v
strede tabuliek. Všetky kategórie trénoval jediný tréner p. Trubáčik, ktorý i napriek
ťažkým podmienkam dokázal vychovať dievčatá, ktoré sa postarali o individuálne
úspechy klubu v reprezentačných výberoch. / Tatiana Vaculová, Martina Srncová, Andrea
Hubiková/
VK chcel na základe týchto úspechov naďalej rozvíjať volejbal v regióne a preto
sa začalo uvažovať o zmene činnosti a organizácii klubu. Po rokovaniach s funkcionármi
a bývalými hráčmi sa vypracoval projekt na podporu a rozvoj volejbalu v regióne Skalica,
ktorý sa začal realizovať za podpory mesta v septembri 2008.

