
Súčasnosť a plány do budúcnosti 
 

Novodobá história klubu vznikla v septembri 2008, kde do klubu prišlo nové 

vedenie a tréneri (prezident klubu pán Chrenka, tréneri Špaček, Dermíšek, 

Pečimonová). Po dohode s mestom Skalica sa začal klub vyvíjať novým smerom. Hlavný 

dôraz v našom klube kladieme na mládež. Od septembra 2008 sme začali robiť prvú 

prípravku, stabilizovali sa družstvá starších žiačok a junioriek. Pracovalo sa na 

propagácii klubu v regióne Skalica, čo sa odrazilo na zvýšenom počte detí v klube. Mesto 

Skalica nám poskytlo priestory na vybudovanie nového zázemia a trénovanie na ZŠ 

Mallého. Pod novým vedením a trénermi sa dievčatám zvýšil počet tréningov, čo sa 

odrazilo na kvalite hry a ich výsledkoch.  

Družstvo junioriek si vybojovalo postup do najvyššej ligy. Družstvo starších 

žiačok skončilo na 9. mieste MS-R starších žiačok oblasť Západ. Družstvo prípravky 

obsadzovalo v turnajoch minivolejbale výborné výsledky, ktoré vyvrcholili víťazstvom 

na kvalitne obsadenom turnaji v Bzenci.  

      V roku 2009 mal klub 6 kvalifikovaných trénerov a 60 hráčok. Do majstrovských 

súťaží vo volejbale sme prihlásili  dve družstvá starších žiačok, ktoré hrali najvyššiu 

súťaž MS-R staršie žiačky, oblasť Západ. Družstvo junioriek odohralo v tejto sezóne 

najvyššiu ligu. Pre družstvo prípravky a mladších žiačok sme usporiadali sériu turnajov, 

ktoré slúžili k ich volejbalovému rastu.  

 

 

        



V roku 2010 mal klub už 8 kvalifikovaných trénerov a 80 hráčok. Do 

majstrovských súťaží vo volejbale sme prihlásili. Pre družstvo prípravky a mladších 

žiačok sme usporiadali sériu turnajov, ktoré slúžili k ich volejbalovému rastu. A navyše 

vzniklo jedno družstvo tzv. predprípravka, kde sme dievčatá vo veku 5 – 6 rokov začali 

učiť pohybové zručnosti a neskoršie aj základy volejbalu, samozrejme s prihliadnutím 

na vek dievčat. Nepoužívali sa klasické volejbalové lopty, ale overbalové mäkké lopty. 

Súčasťou ich tréningov bolo aj plávanie a sústredenie, ktoré sa konalo v rámci letnej 

prípravy.  

      Volejbalový klub VK INA Skalica organizuje každoročne v mimo sezónnom 

období aj prebývalých hráčov Skalice a hostí zo zahraničia (Rakúsko, Španielsko, 

Česko) turnaj v mužskom volejbale o Pohár primátora mesta Skalice. V tomto roku 

2011 bol turnaj prvý krát obohatený o zápas bývalých skalických hráčok – zišli sa 

v peknom počte 17 hrajúcich aj nehrajúcich hráčok. V letných mesiacoch klub 

organizuje turnaje v plážovom volejbale všetkých vekových kategórií.  

      Do budúcnosti je hlavnou úlohou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre nové 

mladé hráčky, aby dostali šancu hrať volejbal a rozvíjať svoj športový talent v našom 

klube.  

 

 


