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Všetko o Skalici. 
 

Je už realitou súčasnej doby, že vychádzajú práce aj zoologického 

charakteru, ktoré sú uverejnené v publikáciách, kde by ich odborník iba málokedy 

hľadal. Druhá stránka súčasného pohľadu je tá, že prakticky neexistujú dnes 

súbornejšie bibliografické práce, alebo aspoň rubriky v časopisoch, kde by sa mali 

a mohli uverejňovať recenzie alebo upozornenia na častokrát roztratené články. 

Práve na jednu takúto publikáciu chcem upozorniť aj zoológov.  

V roku 2014 vydal Mestský úrad v Skalici v spolupráci so Záhorským 

múzeom v Skalici knihu pod názvom „Skalica“, ktorá má hneď niekoľko priorít. Je 

vytlačená v nezvyčajne veľkom formáte, obsahuje 1230 strán, s čím priamo súvisí 

i váha tejto knihy (takmer 8 kg). Od toho sa odvíja aj jej relatívne vysoká cena (99 

eur), čo dohromady spôsobuje, že je v knižniciach iba zriedka zastúpená. Editorom, 

resp. zostavovateľom celej práce bola PhDr. Viera Drahošová. 

Spomínaná publikácia skutočne podrobne rozoberá históriu a súčasný stav 

tohto významného záhorského centra. Nájdeme tu fundované príspevky o vývoji 

sídla a pamiatok, školstve, zdravotníctve, o obchode, poľnohospodárstve 

a priemysle, o výnimočných a známych osobnostiach skalického regiónu, 

a pochopiteľne nie je vynechaný ani obraz na prírodu mesta Skalice a jej 

katastrálneho územia. Táto časť je vypracovaná kolektívom známych osobností a 

publikovaná pod názvom „Príroda mesta Skalice“. Jedná sa o pomerne podrobnú 

štúdiu na 86 stranách (str. 9-95). Jej autormi sú Peter Barančok, Mária 

Barančoková, Eva Bulánková, Peter Gajdoš, Milada Holecová, Henrik Kalivoda, 

Eva Kalivodová, František Petrovič, Jozef Šteffek a Miriam Vlachovičová. Už 

z tohto prehľadu prírodovedcov vidieť, že práca poskytuje pomerne komplexný 

pohľad na prírodu tohto mikroregiónu Záhoria. Dôležité je upozorniť, že práca má 

viacero kapitol, ale každá z nich má uvedeného aj svojho autora, to znamená, že sa 

nejedná o anonymnú prácu zakrytú množstvom autorov. Štruktúra práce je 

nasledovná (uvádzam názov kapitoly aj autora, alebo autorov): 

Abiotické faktory (M. Barančoková). 

Krajinná štruktúra (F. Petrovič). 

Rastlinstvo a živočíšstvo (E. Kalivodová, J. Šteffek, P. Barančok, E. 

Bulánková, M. Holecová, H. Kalivoda, P. Gajdoš). - K tejto kapitole treba uviesť, 

že je rozpracovaná z pohľadu biotopového a cenologického. Sú tu charakterizované 

biocenózy lužných a bielokarpatských lesov, izolovaných lesíkov, remízok, 

vetrolamov, krovín, živých plotov, xerotermných biotopov, lúk a pasienkov, 

tečúcich a stojatých vôd, mokradí, brehov a brehových porastov, agrocenóz 

a nakoniec intravilánu. 

Chránené územia v katastrálnom území Skalice (M. Vlachovičová). 

Treba zdôrazniť, že práca je určená širokej verejnosti, no i napriek tomu 

poskytuje cenný pohľad na súčasný stav prírodného prostredia, takže viaceré údaje 

sú významné i pre odborných a vedeckých pracovníkov. Bez starostlivého 
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preštudovania a vyexcerpovania údajov nebude asi možné zostavovať celkový 

pohľad na prírodu Záhoria. Práca je doplnená celým radom fotografií rastlín, 

živočíchov a jednotlivých biotopov (198 fotografií) a 8 inštruktážnymi mapami 

katastrálneho územia Skalice. 

V posledných desaťročiach sme svedkami, že si jednotlivé mestá ale i obce 

vydávajú podobne spracované publikácie, ktoré zachycujú pohľad na ich minulosť 

a prítomnosť. Recenzovaná kniha sa zo všetkých vymyká šírkou spracovania 

a snahou podať čo najkompletnejší pohľad. Som presvedčený, že v tomto prípade sa 

im to podarilo, i keď na druhej strane zaradenie tejto „monumentálnej“ knihy (z 

pohľadu fyzickej veľkosti diela) bude robiť v knižniciach iste problém. 
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