
ČINNOSŤ  

MHKM Skalica, n.o. 

 

 

18.3.2015 – ZALOŽENIE neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. jediným zakladateľom 

Mestom Skalica na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici dňa 18.3.2015 o 14.30 hodine vo 

veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici,  

k založeniu MHKM bolo prijatých, schválených deväť uznesení Mestského zastupiteľstva v Skalici: 

Uznesenie MsZ č. 29/2015 
   Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje založenie neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. 

Uznesenie MsZ č. 30/2015 
   Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Štatút neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. 

Uznesenie MsZ č. 31/2015 
   Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí správnu radu neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. v 

zložení: Ing. Ľudovít Barát – primátor mesta, Peter Pagáč – poslanec mestského zastupiteľstva, Ing. 

Peter Bartoš – poslanec mestského zastupiteľstva, RNDr. František Štefanec – poslanec mestského 

zastupiteľstva, Peter Oremus – hokejový reprezentačný tréner.  

Uznesenie MsZ č. 32/2015 
   Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí za čestného prezidenta MHKM Skalica, n.o., Žigmunda 

Pálffyho – majster sveta v ľadovom hokeji. 

Uznesenie MsZ č. 33/2015 
   Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí za riaditeľa  neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o., 

Mgr. Moniku Kušnierovú – právnik mesta.  

Uznesenie MsZ č. 34/2015 
   Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí za revízora neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o., 

Ing. Milana Romana – poslanec mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie MsZ č. 35/2015 
  Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Zakladaciu listinu neziskovej organizácie MHKM 

Skalica, n.o. 

Uznesenie MsZ č. 36/2015 

   Mestské zastupiteľstvo v Skalici odporúča znížiť dotáciu Neinvestičnému fondu Mesta Skalica na 

rok 2015 o sumu 118 500 € a tieto finančné prostriedky odporúča poskytnúť ako dotáciu 

novozaloženej neziskovej organizácii MHKM Skalica, n.o.  

Uznesenie MsZ č. 37/2015 
   Mestské zastupiteľstvo v Skalici ukladá Mestskému úradu v Skalici, aby zapracoval uznesenie č. 

36/2015 do najbližšej zmeny rozpočtu Mesta Skalica na rok 2015.  

 

18.3.2015 o 16.00 hod. – ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY neziskovej organizácie MHKM 

Skalica, n.o. 
správna rada zvolila za predsedu správnej rady neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. Ing. 

Ľudovíta Baráta 
 

19.3.2015 – podaný návrh na registráciu neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. na 

príslušnom Okresnom úrade v Trnave 

 

25.3.2015 – zaregistrovanie – VZNIK neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. na 

príslušnom Okresnom úrade v Trnave 

 

25.3.2015 – konzultácie na SZĽH: matrika, súťažné licencie, prezident SZĽH, prítomní za 

MHKM Skalica, n.o.: Peter Pagáč – člen správnej rady MHKM Skalica, n.o., zástupca primátora 

Mesta Skalica, Mgr. Monika Kušnierová – riaditeľ MHKM Skalcia, n.o., právnik Mesta Skalica, 

Žigmund Pálffy – čestný prezident MHKM Skalica, n.o. 



 

27.3.2015 – beseda MHKM Skalica, n.o. s hokejovým triedami a žiakmi Základnej školy 

Mallého, k činnosti MHKM Skalica, n.o. a pozvanie na uvítacie stretnutie dňa 30.3.2015, prítomní 

za MHKM Skalica, n.o.: Peter Pagáč – člen správnej rady MHKM Skalica, n.o., zástupca primátora 

Mesta Skalica, Peter Oremus – člen správnej rady MHKM Skalica, n.o., Mgr. Monika Kušnierová – 

riaditeľ MHKM Skalica, n.o., právnik Mesta Skalica, Žigmund Pálffy – čestný prezident MHKM 

Skalica, n.o.   

http://www.skalica.sk/sk/mesto/10-aktuality/2953-vedenie-mhkm-na-zs-malleho 

 

30.3.2015 – uvítacie stretnutie k založeniu MHKM Skalica, n.o., k predstaveniu jeho zástupcov, 

vízií a k realizácii hromadného prestupu hráčov do novovzniknutého klubu z hľadiska zmeny 

registrácie v Kultúrnom dome v Skalici 

http://www.skalica.sk/sk/mesto/10-aktuality/2971-uvitacie-stretnutie-mhkm 

 

1.4.2015 o 10,00 hod. – podanie prihlášky za riadneho člena SZĽH: konzultácie matrika, 

súťažné licencie, prezident SZĽH, prítomní za MHKM Skalica, n.o.: Peter Pagáč – člen správnej 

rady MHKM Skalica, n.o., zástupca primátora Mesta Skalica, Mgr. Monika Kušnierová – riaditeľ 

MHKM Skalica, n.o., právnik Mesta Skalica, Žigmund Pálffy – čestný prezident MHKM Skalica, 

n.o.  

 

15.4.2015 o 10,15 hod. – konzultácie na SZĽH: konzultácie ekonóm Ing. Vladimír Baluška, 

matrika, súťažné licencie, prítomní za MHKM Skalica, n.o.: Ing. Ľudovít Barát – predseda správnej 

rady MHKM Skalica, n.o., primátor Mesta Skalica, Mgr. Monika Kušnierová – riaditeľ MHKM 

Skalica, n.o., právnik Mesta Skalica, Žigmund Pálffy – čestný prezident MHKM Skalica, n.o.  

 

20.4.2015 o 16.00 hod. – ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY neziskovej organizácie MHKM 

Skalica, n.o. 
správna rada schválila rozpočet MHKM Skalica, n.o., logá MHKM Skalica, n.o., polep automobilu 

zverený MHKM Skalica, n.o. do výpožičky,  zloženie trénerov MHKM Skalica, n.o. 

 

20.4.2015 o 17.00 – Zasadnutie trénerov MHKM Skalica, n.o. 
orgány MHKM Skalica, n.o. predstavili neziskovú organizáciu, jej činnosť a zameranie a zoznámili 

sa s trénermi MHKM Skalica, n.o., ktorých schválila správna rada MHKM Skalica, n.o. Na svojom 

zasadnutí 

 

21.4.2015 o 13,10 hod. – prijatie MHKM Skalica, n.o. za riadneho člena SZĽH: prezident 

SZĽH PadDr. Igor Nemeček oznámil telefonicky čestnému prezidentovi MHKM Skalica, n.o., že 

nezisková organizácia MHKM Skalica, n.o. bola výkonným výborom SZĽH prijatá za riadneho 

člena SZĽH 

 

22.4.2015 o 17.00 – prezentácia loga a znaku MHKM Skalica, n.o.: v športových priestoroch 

Základnej školy Mallého v Skalici sa uskutočnilo fotenie 11 hokejistov (5. až 9. ročník: 5. ročník: 

Matej Lipovský, Dárius Zelenka, 6. ročník: Lukáš Kuba, Adrián Kolcun, Tomáš Balát, 7. ročník: 

Adam Rekoš, Vladimír Vlk, 8. ročník: Kristián Rajčák, Denis Kadlečík, 9. ročník: Erik Muráň, 

Sebastián Čederle) v rámci prezentácie loga a znaku MHKM Skalica, n.o. s čestným prezidentom 

MHKM Skalica, n.o. Žigmundom Pálffym, s riaditeľkou MHKM Skalica, n.o. Mgr. Monikou 

Kušnierovou, so sekretárom, hlavným trénerom MHKM Skalica, n.o. Mgr. Miroslavom Lipovským, 

s hlavným trénerom hokejistov 8., 9. ročníka Mgr. Lukášom Sopúškom a s hlavným trénerom 

hokejistov 6., 7. ročníka Bc. Milanom Čarským. 

http://www.mhkmskalica.sk/propagujeme-nove-loga-mhkm/ 

 

23.4.2015 o 9,15 hod. – poďakovanie na SZĽH: Mgr. Monika Kušnierová – riaditeľ MHKM 

http://www.skalica.sk/sk/mesto/10-aktuality/2953-vedenie-mhkm-na-zs-malleho
http://www.skalica.sk/sk/mesto/10-aktuality/2971-uvitacie-stretnutie-mhkm
http://www.mhkmskalica.sk/propagujeme-nove-loga-mhkm/


Skalica, n.o., právnik Mesta Skalica a Žigmund Pálffy – čestný prezident MHKM Skalica, n.o. 

poďakovali predstaviteľom SZĽH za prijatie za riadneho člena SZĽH, odovzdali darček, tortu s 

logom MHKM Skalica, n.o., pozvali predstaviteľov SZĽH na otvorenie letnej sezóny 2015/2016 

MHKM Skalica, n.o. a oslavu narodením Žigmunda Pálffyho dňa 5.5.2015 o 18.00 hodine na 

letnom štadióne v Skalici, na SZĽH bol predstavený sekretár MHKM Skalica, n.o. Mgr. Miroslav 

Lipovský, boli odkonzultované záležitosti ohľadom súťažných licencií.  

 

23.4.2015 o 9,15 hod. – rokovanie vo veci vecného daru pre MHKM Skalica, n.o.: Mgr. Monika 

Kušnierová – riaditeľ MHKM Skalica, n.o., právnik Mesta Skalica, Žigmund Pálffy – čestný 

prezident MHKM Skalica, n.o. a Mgr. Miroslav Lipovský – sekretár MHKM Skalica, n.o. dohodli 

vecný dar – hokejovú výstroj pre skalickú hokejovú mládež vo výške 2500,- €, ktorú darca 

obchodná spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o. v zastúpení konateľa Ing. Tomáša Bábicsa daruje 

MHKM Skalica, n.o., ĎAKUJEME.   

 

2.5.2015 – začiatok fungovania webovej stránky MHKM Skalica, n.o. = www.mhkmskalica.sk: 

meniny má Žigmund – zabezpečila web družina: Bc. Pavol Krutý, Martin Fajnor (obaja RECO 

s.r.o.), Mgr. Miroslav Minďáš, Mgr. Juraj Spáčil, Mgr. Monika Kušnierová, Žigmund Pálffy   

 

5.5.2015 –  otvorenie letnej sezóny 2015/2016 MHKM Skalica, n.o. a oslava narodenín majstra 

sveta v ľadovom hokeji, čestného prezidenta Žigmunda Pálffyho – organizačne celú akciu 

zabezpečila a finančne podporila riaditeľka MHKM Skalica, n.o. a jej dobrovoľnícke družiny, 

zúčastnili sa všetky hokejové družstvá a tréneri MHKM Skalica, n.o., ich rodinní a spriaznení 

príslušníci, prizvaní hostia, veľmi dôstojné a reprezentačné podujatie, akcia hodna oslavy narodenín 

čestného prezidenta MHKM Skalica, n.o., ktorý vyjadril veľkú spokojnosť, radosť a vďačnosť. 

http://www.mhkmskalica.sk/zivio-zigo/ 

 

7.5.2015 –  akciová spoločnosť IMPA Bratislava, a.s. odovzdala na tlačovej besede za 

mimoriadne veľkej účastí a záujmu médií na tlačovej besede v priestoroch Impy v Bratislave 

neziskovej organizácii MHKM Skalica, n.o. automobil ŠKODA Rapid Spacebak – akcie sa 

zúčastnil čestný prezident MHKM Skalica, n.o. Žigmund Pálffy, riaditeľka MHKM Skalica, n.o. 

Mgr. Monika Kušnierová, traja hokejisti MHKM Skalica, n.o. 6. ročníka: Lukáš Kuba, Martin 

Staňka, Erik Zaňát a zástupcovia rodičov: Roman Zaňát, Ladislav Staňka, revízor MHKM Skalica, 

n.o. Ing. Milan Roman, člen správnej rady MHKM Skalica, n.o. Peter Pagáč a prednosta Mestského 

úradu v Skalici Ing. Anton Bobrík, tlačovku moderoval moderátor Tomaggio – Tomáš Kadlec, 

športový moderátor a speaker rádia Anténa, za importéra vozidiel Škoda bol prítomný vedúci 

oddelenia marketingu ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Ing. Roman Holienčík, za spoločnosť IMPA 

Bratislava, a.s. Bola prítomná vedúca predaja nových vozidiel ŠKODA Mgr. Božena Hajduová, celé 

podujatie bolo veľmi kladne hodnotené vo všetkých slovenských médiách. Automobil bude slúžiť 

formou výpožičky pre činnosť MHKM Skalica, n.o., súčasťou polepov na automobile sú logá 

a webové stránky neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. vrátane darcu IMPA Bratislava 

a obchodnej spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o., ktorá daruje MHKM Skalica, n.o. hokejovú 

výstroj v hodnote 2500,- € pre hokejové družstvá.  

http://www.mhkmskalica.sk/novy-automobil-pre-mhkm/ 

http://www.ta3.com/clanok/1061403/palffy-pocas-vychovy-mladeze-v-skalici-sleduje-aj-priebeh-

sampionatu.html 
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