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úvodník

 Čas 
 tancovačiek

Fašiangy, alebo ako moja babka 
zvykla vravieť, fašang, sú obdobím, 
keď sa pomaličky lúčime so zimou 
a  očakávame pozvoľný príchod jari. 
Pravda, v  dnešných klimatických 
podmienkach možno tá jar príde aj  
skôr, ako by sme si priali. Ale späť 
k veselému zvyku fašiangovému. Ide 
o čas veselenia, karnevalov, plesov 
a bálov. Prezliekanie do masiek ma - 
lo v  minulosti údajne stierať spolo-
čenské bariéry. Fašiangy trvajú od 
sviatku Troch kráľov, čiže od 6. janu-
ára, až do polnoci pred Popolcovou 
stredou. Keďže ide rovnako ako pri 
Veľkej noci o pohyblivý sviatok, kaž-
dý rok sa končí v iný dátum.

Vedeli ste, že termín veľkonoč-
ných sviatkov priamo súvisí s  termí-
nom prvého jarného splnu Mesiaca? 
Je to tak. Prvá nedeľa po splne (po 
21. marci) je vždy veľkonočnou. Ten-
to rok oslávime veľkonočné sviatky 
začiatkom apríla (7.–10. 4.) Pre za-
ujímavosť, v roku 2024 budeme mať 
fašiangy krátke, Veľká noc bude už 
v poslednom marcovom týždni. V ro-
ku 2025 zase až v  druhej polovici 
apríla.

Po skončení fašiangov (tento rok 
21. februára) nasleduje 40-dňový 
pôst, keď by už tancovačky nema-
li mať v  kalendári svoje miesto. No 
dnes sme len v  polovici, tak si ich 
poďme vychutnať. V  Malackách 
a okolí je naozaj z čoho vyberať. Na 
strane 2 nájdete zoznam plesov,  
ktoré sa konajú v našom okolí. 

Pri spomienkach na moju babič-
ku počas obdobia fašiangov v  mysli 
cítim voňavé Božie milosti a  šišky, 
ktoré u  nej nikdy nechýbali a  neod-
mysliteľne patria k tomuto obdobiu. 
Možno nechýbajú ani dnes na va - 
šom stole a môžete si do nich schuti 
zahryznúť pri čítaní Malackého hla-
su. Tak nech vám chutí!

n. Jánošová

Spomedzi odovzdaných hlasov 
bolo 97,51 % odpovedí ÁNO a 1,54 %  
odpovedí NIE.

Sumarizácia výsledkov z voleb-
ných okrskov na celom Slovensku 
prebehla povinne elektronicky pro-
stredníctvom  Integrovaného voleb-
ného informačného systému. Prvý-
krát v referende sa tiež spracovávali 
výsledky hlasovania doručené poš-
tou od voličov zo zahraničia.

V zozname voličov bolo k dátumu 
referenda v  Malackách zapísaných 
14 928 voličov. Na hlasovaní v 12 vo-
lebných okrskoch sa zúčastnilo 4 005 
oprávnených voličov, čo predstavuje 
účasť 26,82 %. Mestský úrad Malac-
ky vydal 46 hlasovacích preukazov. 
Štyria voliči požiadali o špeciálny 
spôsob hlasovania. Návratnú obál-
ku z cudziny (hlasovací lístok) zaslali 
traja voliči (dve prišli z Veľkej Britá-

nie a jedna z Portugalska). Spomedzi 
odovzdaných hlasov v  Malackách 
bo lo 98,10 % odpovedí ÁNO a 1,44 %  
odpovedí NIE. Podiel neplatných hla-
sov v našom meste bol 0,46 %.

Toto referendum bolo v poradí 
deviatym v histórii samostatnej Slo-
venskej republiky, z toho ôsmym ne - 
úspešným. Jediné doteraz úspešné 
referendum sa týkalo vstupu našej 
krajiny do Európskej únie.

-red-

Štatistické údaje za SR a naše mesto 
spolu s fotoreportážou 

nájdete na strane 5

 výsledky referenda sú neplatné
na referende o zmene ústavy, ktoré sa konalo v sobotu 21. januára, 
sa v rámci celej SR zúčastnilo 1 193 198 osôb, čo predstavuje 27,25 % 
oprávnených voličov. keďže nebola naplnená potrebná účasť mini-
málne 50 %, výsledky referenda nie sú platné.

Na Juhu pribudla
jednosmerka

str. 2

J. Říha: klepol som 
po prstoch mafii

str. 3

Gymnazisti merajú
znečistenie pri škole

str. 4

karnevalová paráda
v Cvečku
Drobcov zabávala speváčka Mia 

Králová. Nechýbal vláčik, smiešne 
tance ani prehliadka masiek v  spo-
ločnom kruhu. Organizátori z  cen-
tra voľného času pripravili tombo-
lu,  predviedla sa tanečná skupina 
z CVČ a v závere sa deti odviazali po-
čas malej diskotéky. Medzi maskami 
sme našli princezné Elzy, Rapunzel, 
Batmana, pirátov, včielku, zajačika, 
niekoľko Snehulienok a prišiel aj 

Harry Potter s Hermionou. „Sme radi, 
že náš karneval sa teší priazni Mala-
čanov. Určite ho pripravíme aj o rok,“ 
odkazujú z CVČ. 

Masky však ešte neodkladajte! 
Pre všetky deti máme dobrú správu: 
Materské centrum vánok pripra-
vuje ďalší karneval. Uskutoční sa 
rovnako v  priestoroch komunit-
ného centra v nedeľu 12. februára 
od 15.00 h.

A dobrú správu máme aj pre do-
spelých. V  Malackách a  okolí sa vo 
februári uskutoční ešte množstvo 
plesov, ktoré môžete so svojimi po-
lovičkami absolvovať. Ich zoznam 
nájdete na strane 2. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
ich pomohli prostredníctvom face-
bookovej stránky mesta zosumari-
zovať. 

Text a foto: 
n. Jánošová

novučičké priestory komunitného centra pri CvČ privítali v piatok  
27. januára všetky zábavychtivé detičky. konal sa tu tradičný a v Ma-
lackách veľmi obľúbený Cvečkokarneval. dôkazom bola aj hojná 
účasť. na karneval prišlo okolo 110 detí. 
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Ples vstúpte
3. 2. – Event Hall Malacky

Fašiangová zábava
4. 2. – KD Suchohrad

Mažoretkový Soffi ples
4. 2. – ŠK Lozorno

Reprezentačný ples 
Cirkevnej školy Malacky
10. 2. – Motel M

Senior bál
11. 2. – ZŠ Štúrova

Štvrtčanský 
reprezentačný ples
11. 2. – Podnikateľské centrum
Plavecký Štvrtok

Lábsky ples
11. 2. – Gallcaffe Restaurant

Fašiangový sprievod v maskách 
a fašiangová zábava
17. 2. – Láb

Reprezentačný ples 
Materskej školy Gajary
17. 2. – Spoločenský dom Gajary

Mestský reprezentačný ples
v Stupave
18. 2. – KD

krojovaný ples
18. 2. – KD Kúty

krojovaný fašang
18. 2. – KD Zohor

Ples pod hviezdami
18. 2. – ZŠ Štúrova

Reprezentačný ples v Event Hall 
24. 2.

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Alžbeta Šurinová vyštudovala pe-
dagogiku s  aprobáciou slovenský 
jazyk – dejepis. Ešte pred vysoko-
školským štúdiom učila v malotried-
nej škole a v Základnej škole Závod. 
Neskôr pracovala na Okresnom úra-
de v Malackách ako metodička a in-
špektorka a popri funkcii riaditeľky 

CVČ bola externou metodičkou 
Metodicko-pedagogického centra 
v Bra tislave pre okres Malacky. „Môj 
odchod do dôchodku som už dlho 
avizovala a teším sa konečne na od-
dych. Táto práca totiž vyžaduje člove-
ka nielen v  pracovných dňoch, ale aj 
počas víkendov a  cez prázdniny,” vy-

svetľuje A. Šurinová. Jej slová potvr-
dzujeme – pani riaditeľka bola vždy 
a všade, kde sa niečo dialo, a navyše 
vždy s  úsmevom, dobrou náladou  
a nadšením: Deň detí, Mikuláš, špor-
tové preteky, šarkaniáda, vedomost-
né olympiády, prázdninové tábory, 
vystúpenia pre rôzne organizácie 
a veľa ďalších aktivít. „Prežila som tu 
mnoho krásnych chvíľ, stretla mnoho 
úžasných ľudí, s ktorými som mala 
česť  spolupracovať, veľa som sa na-
učila, a to ma robí šťastnou. Všetkým 
týmto ľuďom  ďakujem a ďakujem aj 
mestu Malacky, ktoré vždy podporo-
valo rozvoj detí.”

Ako nám s  úsmevom povedala, 
na jej dôchodkové plány jej nebu-
de stačiť 24 hodín denne. Chce sa 
venovať svojim vnúčatám v Závode  
a v Prahe, cestovať, stretávať sa  
s pria teľmi a venovať sa svojim záľu-
bám. „Môjmu nástupcovi  držím pal - 
ce a viem, že to bude niekto šikovný, 
ktorý má rád túto prácu, čo je asi zá-
kladný predpoklad na prácu. Úprimne 
mu želám, aby sa v tejto práci našiel,  
a potom bude všetko super,” odkazuje 
svojmu nástupcovi A. Šurinová. 

Milá pani riaditeľka, želáme vám 
krásny dôchodok, pevné zdravie 
a veľa príjemných rodinných chvíľ.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský 

na časti sídliska Juh je zmenená organizá-
cia dopravy. Pred pár dňami sa obojsmer-
ná časť Ulice Ľudovíta Fullu zmenila na jed-
nosmernú.

Po odbočení zo Stupavskej do sídliska Juh pri 
Suzuki je Ulica Ľudovíta Fullu obojsmerná, aby 
bol zabezpečený prístup do zdravotného stre-
diska, lekárne a potravín. Spojnica medzi ulica-
mi Michala Tillnera a Ľudovíta Fullu je rozdele-
ná, pričom odbočka na Ulicu F. Malo vaného ju 
rozdeľuje na jednosmernú a  obojsmernú.  Od  
F. Malovaného smerom k zdravotnému stredis - 
ku je cesta po novom jednosmerná.

Zmenu organizácie dopravy si vyžiadali po-
slanci za sídlisko Juh s cie ľom zlepšiť prejazdnosť 
vozidiel na prehustenom Juhu.

Text: -lp-/-mm-, 
foto: -jh-

 na Juhu pribudla jednosmerka

kvalifikačné predpoklady: 
•  kvalifikačné predpoklady a  pod-

mienky na výkon pedagogic-
kej činnosti v  zmysle zákona  
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a  odborných za-
mestnancoch a  o  zmene a  dopl-
není niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov a  prílohy  
č. 3 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 
Z. z. o  kvalifikačných predpokla-
doch pedagogických zamestnan-
cov a  odborných zamestnancov 
najmenej päť rokov pedagogickej 
činnosti ku dňu uskutočnenia vý-
berového konania

Iné požiadavky a kritériá: 
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka,
•  spôsobilosť na právne úkony v pl-

nom rozsahu,
•  predloženie návrhu koncepcie roz-

voja CVČ v Malackách,
•  organizačné, riadiace a komuni-

kačné schopnosti,
•  výhodou je znalosť školskej, eko-

nomickej a  pracovnoprávnej legi-
slatívy školského zariadenia.

Požadované doklady: 
•  žiadosť o účasť na výberovom ko-

naní,
•  podpísaný profesijný štruktúrova-

ný životopis s  uvedením kontakt-
ných údajov,

•  overené kópie dokladov o dosiah-
nutom vzdelaní, 

•  potvrdenie o  dĺžke pedagogickej 
činnosti,

•  vyhlásenie o bezúhonnosti v zmys-
le § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 
Z. z. v znení neskorších predpisov 
(uchádzač predloží čestné vyhlá-
senie o bezúhonnosti a o skutoč-
nostiach, že voči jeho osobe nie je 
vznesené obvinenie a  že na jeho 
osobu nie je podaná obžaloba),

•  lekárske potvrdenie o telesnej spô-
sobilosti a  duševnej spôsobilosti 
na výkon činnosti pedagogického 
zamestnanca,

•  návrh koncepcie rozvoja CVČ v Ma-
lac kách (najviac v rozsahu 4 strán),

•  súhlas na použitie osobných úda-
jov na účely výbe rového konania  
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o och-
rane osobných údajov a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

riaditeľ Centra voľného času Malacky

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými do-
kladmi je potrebné doručiť do 13. februára do 14.30 h na adresu Mesto 
Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením 
vÝBERovÉ konAnIE – riaditeľ CvČ – nEoTvÁRAŤ. V prípade za sielania 
poštou je rozhodujúci dátum poda nia na odtlačku poštovej pečiatky 
najneskôr 13. februára 2023. Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmien-
ky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou 
komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

vÝBERovÉ konAnIE dlhoročná riaditeľka CvČ 
 odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú  
riaditeľku Centra voľného času v Malackách Alžbetu Šurinovú. v na-
šom Cvečku pracovala 19 rokov.

Plesy v Malackách a okolí

Cvečkokarneval... Foto: n. Jánošová
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Trestné stíhanie vo veci prečinu nepria-
mej korupcie voči primátorovi Malaciek 
a podni kateľovi Máriovi Longauerovi sa za-
čalo 17. ap ríla 2020. Trestné oznámenie po-
dal develo per František Bobák. Podľa neho 
primátor podmienil svoj podpis ku kolaudá-
cii bytovky F. Bobáka, známej pod názvom 
M.House, kladným vyjadrením Okresné-
ho dopravného inšpektorátu v Malackách 
k  projektu mestskej športovej arény. Práve 
dopravný inšpektorát mal mať voči stavbe 
športovej arény v  Malackách neustále vý-
hrady, a stavba sa tak nemohla pohnúť ďa - 
lej, pričom mestu hrozilo prepadnutie dotá-
cie od Úradu vlády.

v  máji 2020 vás zadržala národná kri-
minálna agentúra (nAkA) a obvinila z ne-
priamej korupcie. Čo vám kládli za vinu?

„Bol som zrejme prvým politikom, ktoré-
ho „korupčným plnením” malo byť stanovis-
ko štátneho orgánu pre mestskú organizáciu. 
Žiadne peniaze, žiadne majetkové statky či  
výhody, ale súhlasné stanovisko dopravného 
inšpektorátu k  stavbe novej športovej arény  
pre našu mestskú spoločnosť. Už v  tom čase 
som považoval celé znenie obvinenia za ab-
surdné, čo sa napokon aj potvrdilo. Všetci pred-
sa vieme, že korupčným plnením je vec, na 
ktorú nie je právny nárok. Stanovisko štátne - 
ho orgánu takým niečím nemôže byť, lebo  
ktorýkoľvek občan má zákonný nárok na jeho 
vydanie, ak splní požadované podmienky. 
Zároveň údajne malo byť protislužbou pod-
písanie kolaudačného rozhodnutia pre jeden 
bytový dom. Zúčastnení pritom vedeli, že taký - 
to podpis som ani nemohol dať, keďže došlo 
k  prerušeniu konania – stavebný úrad vytkol 
stavebníkovi konkrétne nedostatky, ktoré do 
určenej lehoty neodstránil, preto bolo kolau-
dačné konanie právoplatne zastavené. Vyšet-
rovaním sa potvrdila moja nevina a  tiež to,  
že celú akciu proti mne zosnovali.”

o  čo podľa vás išlo oznamovateľovi 
trestného oznámenia? 

„Je úplne evidentné – a  aj samotné vyšet-
rovanie preukázalo – že to nebola aktivita jed-
ného developera. Dnes už vieme, že tu vôbec 
nešlo o  kolaudáciu bytovky a  ani o  športovú 
halu. Išlo o koordinovanú akciu s cieľom dostať 
ma z úradu, aby tam bol dosadený lojálny člo-
vek, ktorý pôjde mafii poruke. Kolaudácia by-
tového domu na Olšovského ulici bol len ná-
stroj, ktorý sa im v danom čase hodil. Svedko - 
via vypovedali, že nasledujúci deň po mojom 
zadržaní došli dvaja zástupcovia developera 
na stavebný úrad a  hrubým nátlakom až vy-
hrážaním sa na stavebnom úrade dožadovali 
podpísania svojho kolaudačného rozhodnutia 
napriek nesplneniu podmienok.”

Prečo si myslíte, že išlo o koordinovanú 
akciu?

„Postavil som sa policajnej mafii z  malac-
kého dopravného inšpektorátu, ktorá roky 
doslova vypaľovala miestnych podnikateľov. 
Schéma postupu vyzerala úplne totožne vo 
viacerých prípadoch: najskôr bolo vydané ne-
súhlasné stanovisko pre konkrétny stavebný 
zámer. Následne konkrétneho podnikateľa 
oslovili sprostredkovatelia, ktorí na žltom líst - 
ku nosili napísané sumy peňazí, za ktoré je 
možné vybaviť zmenu stanoviska. Zakrývali 
to aj za takzvané dopravné prieskumy, kto-
ré sú drahé, a  podnikateľ mal úhradou ušetriť  
peniaze. V  jednom prípade vypovedal podni-
kateľ, že ho mal konkrétny policajt z  doprav-
ného inšpektorátu žiadať o  zľavu z  ceny sta-
vebného pozemku. Po tom, čo odmietol, mu 
dopravný inšpektorát vydal nesúhlas a pred-
písal kapacitné posúdenie križovatiek. Niečo 
po dobné som zažil aj ja osobne, keď sa u mňa  
policajt Dušan K. dopytoval na  možnosť zru-
šenia vjazdu do areálu výkupu paliet. Násled-
ne som sa dozvedel od podnikateľky, že sa jej 
vyhrážali zrušením vjazdu, ak im neodpredá 
svoj areál. Išlo o  šialené veci, ktorým som sa  
ako primátor postavil a odpoveďou bolo toľko 
medializované nesúhlasné stanovisko doprav-
ného inšpektorátu voči novej mestskej športo-
vej aréne.”

Znamená to, že niekto vyniesol z  po-
lície informáciu o tom, že ste poukázali 
na nezákonné praktiky developerov a  im 
spriatelených ľudí v Malackách?

„Samozrejme, cez konkrétnych ľudí. V  mar-
ci 2020 som vypovedal konkrétnymi svedec-
kými výpoveďami podnikateľov a  dokladmi 
u  vtedajšieho vedenia polície. O  mesiac a  pol 
nato bolo na mňa podané trestné oznáme-
nie a svedkom v prípade bol policajt Dušan K.,  
proti ktorému som predtým vypovedal. Nesta - 
lo sa to len mne. Zachytil som, že svedecké vý-
povede podnikateľov na policajnej inšpekcii 
unikli z inšpekcie už na druhý deň. Dokonca 
jeden policajt sa nechal preradiť z  inšpekcie  
do Malaciek.”

na potvrdenie skutočnosti, že trestné 
oznámenie sa nezakladalo na pravde, ste 
čakali viac ako 2 a pol roka. Čím si to vy-
svetľujete? 

„Počas dva a  pol roka som sa verejne ne-
vyjadroval,  len trpezlivo čakal na výsledok vy-
šetrovania. Nebudem hodnotiť dĺžku samot-
ného konania, ale poukážem na veľmi zvlášt - 

ne okolnosti. Developer podával na mňa trest-
né oznámenie 17. apríla 2020 a ešte v ten deň 
bol vykonaný výsluch svedka, ktorým bol sa-
motný policajt Dušan K., proti ktorému sme-
rovali moje podania na inšpekciu. Právnici 
potvrdili, že s  takou rýchlosťou výsluchu sa za  
viac ako 30 rokov svojej praxe nestretli. Ešte 
počas samotného pojednávania o  prípadnej 
väzbe bola súdu doručená listina, podpísa-
ná Ivanom Š. z  Okresného úradu Malacky po 
mojom zadržaní a  doručená developerovi do 
rúk. Jeden zo svedkov vypovedal, že táto listi - 
na bola upravovaná po tom, čo tohto za-
mestnanca Ivana Š. navštívil policajt Dušan K. 
Samotná malacká prokuratúra následne vy-
hodnotila túto listinu ako nezákonnú. Úplnou  
bodkou bolo, že svedok polície Ján Vaškor, 
u  ktorého vyhotovovali tajné nahrávky pod-
nikateľa Mária Longauera, sa priznal k tomu,  
že s  nápadom riešiť vzniknutú situáciu týmto 
spôsobom prišiel on.”

Ako vnímate rozhodnutie prokurátora 
o zastavení trestného stíhania? Ako víťaz-
stvo či zadosťučinenie?

„Vzal som to ako fakt, ktorý potvrdil moju 
nevinu. Nemám z toho žiadnu emóciu. Je úplne  
obludné, ako jednoducho vás môžu pošpiniť 
a obmedziť na osobnej slobode. Ak by dokonali 
svoje dielo a vzdal by som sa mandátu primá-
tora – čo chceli dosiahnuť – nastalo by staveb-
né eldorádo. Vieme, že zúčastnení na tejto ak - 

cii mali vopred informácie o  mojom stíhaní. 
Dokonca zapíjali moje zadržanie v bare v cen-
tre mesta, pričom policajt Dušan K. ešte pred-
tým poslal jednému novinárovi informácie, aby 
bol nachystaný písať článok.”

Čo vám celá táto skúsenosť priniesla?
„Na stavebnom úrade sme prijali sériu kro-

kov, aby sme chránili samotných zamestnan-
cov. Od toho času sa držím bokom aj ja osob-
ne a  výslovne odmietam všetky požiadavky 
o stretnutia v stavebných veciach a žiadam veci 
výhradne písomne. Stalo sa mi aj, že developeri 
Igor M. a Patrik M. sa ma pokúsili nelegálne na-
hrať na telefón. Následne po tom, čo som bol 
prepustený zo zadržania, podala na mňa sku-
pina týchto vzájomne prepojených malackých 
podnikateľov vyše 18 trestných oznámení, kto-
ré boli všetky odmietnuté ako nedôvodné. Na-
pojenia smerovali až na poslanca parlamentu 
Petra C., ktorý ešte pred mojím zadržaním písal 
článok s  cieľom pošpiniť zámer športovej aré-
ny, ďalej malackej právničky Marty V., ktorá do-
slova zneužívala inštitút infožiadostí, ktorých 
odpovede boli používané v trestných oznáme-
niach na moju osobu, a právnika Miroslava 
C., ktorý sa zastrešuje spoluprácou s Nadáciou 
Zastavme korupciu, ale vedome zakrýva svoje 
osobné záujmy. Bolo úsmevné sledovať, ako je 
voči nám dokonca zneužívaný Úrad pre verej-
né obstarávanie, ktorý má kamarátske napoje-
nia na jedného zo zúčastnených. Keď neuspeli 
v trestných veciach ani podnetoch na kontrol-
né orgány, začali ma verejne napádať výmys-
lami na internete. Počas celej doby som si držal 
nadhľad a snažil sa viesť mesto tak, aby v žiad-
nej agende nebol chod úradu poznačený mo-
jím prípadom. Za tento čas sme dokonca získali 
niekoľko miliónov eur do mestského rozpočtu, 
čo dokazuje, že aj v  takýchto silných momen-
toch si držím pevnú vôľu a profesionalitu.”

Aký je súčasný stav projektov, o  kto-
rých sa hovorilo v  prvotnom obvinení, 
teda súkromného M.House a  mestskej 
Šport arény? 

„Ak mám správnu informáciu, postup sta-
vebného úradu bol potvrdený nadriadeným 
stavebným úradom. Viac sa o  prípad nezaují-
mam. Samotná športová aréna je v pokročilej 
výstavbe, čiže sa im nepodarilo zmariť tento 
projekt. Výsledkom je len to, že vzhľadom na 
nárast cien stavebných materiálov je výstav-
ba o  tretinu drahšia a  otvorená bude o  dva 
roky neskôr. Aj tu sa ukázalo, že policajt Du-
šan K. z  malackého dopravného inšpektorátu 
zdržiaval projekt protizákonne. Oficiálnou ces-
tou sme dosiahli nápravu a  samotné policaj-
né prezídium muselo vydať celoštátne usmer-
nenie pre všetky inšpektoráty, ktoré šikanovali 
stavebníkov nezmyselnými požiadavkami, na 
ktoré nemali ani zákonný nárok. Potvrdilo sa, 
že len projektanti majú výlučné právo posúdiť, 
či nejaký projekt je alebo nie je v súlade s tech-
nickými normami.”

Považujete v tejto chvíli vec za uzavretú 
alebo sa budete snažiť súdne očistiť svoje 
meno?

„V  prvom rade očakávam, že polícia bude 
s  rovnakou promptnosťou stíhať developera  
a oznamovateľa Františka Bobáka za krivé ob-
vinenie, keďže sám prokurátor v  rozhodnutí 
o  zastavení môjho stíhania konštatuje, že aj 
urobené tajné nahrávky popierajú tvrdenia 
tohto oznamovateľa. Rovnako by mala polícia 
skúmať rolu pôvodného vyšetrovateľa NAKA, 
ktorý odišiel zo služby do civilu po tom, čo som 
nebol vzatý do väzby. Neviem, či sa mi niekedy 
za túto špinavosť ospravedlnia aj štátne orgá-
ny, ktoré boli na túto akciu zneužité, ale niekto 
by mal niesť zodpovednosť. Polícia v  tichosti 
zastavila moje trestné stíhanie napriek tomu, 
že ma predtým teatrálnym spôsobom zadržali 
priamo v úrade a mediálne lynčovali. Veľmi ma 
však potešilo, že Malačania to rýchlo prekukli, 
stáli pri mne a dôverovali mi, čo napokon po-
tvrdili aj mojím opätovným zvolením do funk-
cie primátora, za čo im ďakujem. Mojou úlo - 
hou je dotiahnuť projekty, ktoré som im v  ne-
dávnych voľbách sľúbil.”

Stranu pripravila redakcia. 

 Primátor Juraj Říha: 
 klepol som po prstoch 
 mafii, tá sa ma 
 pokúsila zbaviť

CHRonoLÓGIA
PRíPAdU
marec 2020 
– primátor Malaciek oboznamuje polí-
ciu so svojimi podozreniami o  prepojení 
okresného dopravného inžiniera so sta-
vebníkmi a  o vypaľovaní miestnych pod-
nikateľov

17. apríl 2020 
– podané trestné oznámenie developera 
F. Bobáka na primátora a začiatok trestné-
ho stíhania

12. máj 2020 
– NAKA zadržala primátora

14. máj 2020 
– primátor bol na základe rozhodnutia 
Špecializovaného trestného súdu s  po-
tvrdením Najvyššieho súdu SR po troch 
dňoch prepustený z  policajnej cely a  stí-
haný na slobode

31. júl 2022 
– NAKA dáva návrh na zastavenie trestné-
ho stíhania voči primátorovi 

22. december 2022 
– Úrad špeciálnej prokuratúry zastavuje 
trestné stíhanie

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,” píše sa v uzne-
sení úradu špeciálnej prokuratúry (úŠP) z  22. decembra 2022, ktorým sa zastavilo 
trestné stíhanie primátora Malaciek Juraja Říhu. Pre vymyslené obvinenie strávil pri-
mátor Malaciek niekoľko dní v policajnej cele. Až po takmer troch rokoch mu dali štát-
ne orgány za pravdu. on sám to považuje za totálne zlyhanie slovenskej polície.
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 Malacky sú opäť v seriáli

Projekt sa zameriava na mesačné 
informatívne meranie oxidu dusi-

čitého (NO2) v okolí škôl, ktoré by 
malo zistiť mieru znečistenia ovzdu-

šia spôsobenú dopravou, ale tiež 
prepojenie zvýšeného výskytu NO2 
pri školách s fenoménom „rodičov-
ské taxi“, so státím automobilov na 
voľnobeh a podobne. 

Celkovo sa do projektu zapája 
42 škôl z celého Slovenska. Meranie 
prebieha na každej škole na dvoch 

miestach. Študenti sami vyberali, 
kam merače umiestnia. Malo by ísť  
o miesto, ktoré je pravdepodobne 
najviac exponované dusíkom. Dve 
zariadenia merajú hneď pri vchode  
do areálu gymnázia, kde sa každé  
ráno kumuluje veľké množstvo pri-
chádzajúcich a odchádzajúcich áut. 
Tretie umiestnili do zadnej časti škol-
ského dvora, kde sa študenti stretá-
vajú cez veľkú prestávku alebo po-
čas voľného času. To je podľa nich 
miesto, kde je pravdepodobne vý-
skyt škodlivých látok z dopravy naj-
menší.

Projekt zapája samotných štu-
dentov počas celého merania. Každý 
deň zaznamenávajú meteorologic-
ké údaje (stav počasia ) a napríklad 

aj smer vetra, ktorý má významný 
vplyv na šírenie znečistenia. Po šty-
roch týždňoch gymnázium opäť 
navštívia zástupcovia z ministerstva 
životného prostredia a  spoločne so 
študentmi odoberú získané vzorky 
a pošlú ich na analýzu do výskumné-
ho laboratória v Holandsku. 

Z  pohľadu zhoršenej kvality 
ovzdušia sú deti veľmi zraniteľné. 
Dýchacia zóna žiakov a  študentov 
je bližšie k zemi, kde je koncentrácia 
znečistenia z dopravy najväčšia, ich 
dýchací a  imunitný systém sa vyví-
ja, dýchacie cesty majú užšie a majú 
zvýšenú frekvenciu dýchania, dô-
sledkom toho môžu inhalovať vyššie 
koncentrácie znečisteného ovzdušia. 
Výsledkom môžu byť rôzne ochore-
nia a zdravotné ťažkosti: spočiatku 
„iba“ pálenie očí, dýchavičnosť, avšak 
v extrémnych prípadoch aj astmatic-
ké záchvaty.

Text a foto: n. Jánošová

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných 
škôl v Bratislavskom kraji, kde sa približne od polovice januára usku-
točňuje projekt merania kvality ovzdušia bezprostredne pri škole 
a názvom LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (alebo „Populair”). Ga-
rantom je Ministerstvo životného prostredia SR.

február 2023 
n pondelok 6. 2. o 16.30 h
Literárna kuchyňa: MY ČÍTAME, VY 
POČÚVATE – cyklus hlasného čítanie 
pre mladších školákov, MCK – knižni-
ca, Záhorácka 1919, vstupné 1 €.
Vhodné pre žiakov ZŠ vo veku 6–10 ro-
kov, na podujatie sa treba vopred na-
hlásiť na 034/77 22 091, 0911 622 091 
alebo na kniznica@mckmalacky.sk. 
Kapacita je obmedzená. Vstupenky sa 
dajú zakúpiť v Kniž nici MCK a v pred-
predaji na www.mckmalacky.sk

n utorok 7. 2. o 18.00 h
fašiangový koncert DH MALAČANÉ,  
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdo-
slavova 3, vstupné 3 €

n pondelok 13. 2. o 19.00 h
Divadlo na hambálku – M. Camolet-
ti: TRI LETUŠkY v PARíŽI, réžia V. Ze-
tek, www.divadlonahambalku.sk, 
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdo-
slavova 3, vstupné 7 €

n nedeľa 19. 2. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa – divadlo Haaf: 
TY BAGAndŽo, MCK – Kultúrní do-
meček, Hviezdoslavova 3, vstupné 5 € 

n utorok 21. 2. o 19.00 h
stand-up comedy show – SILnÉ 
REČI – Joe Trendy, Jakub Lužina, Ma-
rián Psár, Jakub Gulík, MCK – Kultúrní 
domeček, Hviezdoslavova 3, vstup-
né 15 € 

n sobota 25. 2. od 14.00 h
Svetový deň sprievodcov cestovné-
ho ruchu v Malackách – prechádzka 
Malackami so sprievodcom, zame-
raná na modernizáciu v  19. a  20. 
storočí, Stretnutie na záchytnom 
parkovisku (bývalá píla)

n sobota 25. 2. o 19.00 h
Divadlo na hambálku – M. Balcar: 
PÁnSkY kLUB, réžia Vlado Zetek, 
www.divadlonahambalku.sk, MCK 
– Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 
3, vstupné 7 €

n utorok 28. 2. o 18.00 h
Klub cestovateľov O. Z. Zenit – ces-
tovateľský utorok – Tomáš Bedná-
rik: koSTARIkA, beseda na cesto-
vateľskú tému spojená s  premieta-
ním fotografií, MCK – galéria, Záho- 
rácka 1919, 1. poschodie, vstup voľ-
ný

utorok 21. 2. o 10.00 h
vzdelávací program pre deti od 8 
do 12 rokov ZAŽI REMESLo! – in-
teraktívny vzdelávací program za-
meraný na spoznávanie remesiel, 
Múzeum M. Tillnera, Záhorácka 
1919, vstupné 1 €
Na podujatie je potrebné sa vo-
pred nahlásiť na t. č. 034/77 22 
110 alebo na muzeum@mck-
malacky.sk. Ka paci ta je ob-
medzená. Predpredaj vstu - 
peniek na www.mckmalacky.sk.

streda 22. 2. o 10.00 h
Literárna kuchyňa – zážitkové čí-
tanie 
T. Janovic: dREvEnÝ TATo 
A  JEHo vARECHovÉ RoZ-
PRÁvkY, MCK – knižnica, Zá-
horácka 1919, vstupné 1 € 
Podujatie pre žiakov ZŠ vo veku 

6–10 rokov. Na podujatie sa treba 
vopred nahlásiť na 034/77 22 09, 
0911 622 091 alebo na kniznica@
mckmalacky.sk. Kapacita je ob-
medzená. Vstupenky sa dajú zakú-
piť v Knižnici MCK a v predpredaji na 
www.mckmalacky.sk.

štvrtok 23. 2. o 10.00 h
výtvarný tvorivý ateliér pre deti od 
8 do 12 rokov Ó, ŠATY... spojené  
s in teraktívnou prehliadkou výsta-
vy štu dentov odevného dizajnu 
Diany Ko žuchovej a  Samuela Te-
sára 
Tvorivý ateliér MCK, Záhorácka 
1919, vstupné 1 €
Na podujatie je potrebné sa vopred 
nahlásiť na t. č. 034/77 22 110 alebo 
na mck@mckmalacky.sk. Kapa-
cita je ob medzená.Predpredaj vstu-
peniek na www.mckmalacky.sk.

   Jarné prázdniny (20.–24. 2.)

 Gymnazisti merajú znečistenie
 ovzdušia pri svojej škole

Všimli ste si? Ma-
lacky sa objavujú aj 
v ďalšom slovenskom, 
tentoraz dobovom 
seriáli s názvom  du-
naj, k  vašim služ-
bám. V doteraz odvy-
sielaných epizódach 
ste už niekoľkokrát 
mohli vidieť prostre-
die Zámockého par-
ku a náš ľahko rozpo-
znateľný Pálffyovský 
kaštieľ. Tešíme sa, že 
tvorcovia seriálov si 
obľúbili naše mesto 
a robia nám tak pozi-
tívnu reklamu.

Text: -nj-, 
foto: Tv Markíza
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výsledky referenda 
sú neplatné

Referendum
v číslach
SR – účasť 27,25 %
oprávnených voličov
– odpoveď ÁNO 97,51 %
– odpoveď NIE 1,54 %

Malacky – účasť 26,82 %
oprávnených voličov
– odpoveď ÁNO 98,10 %
– odpoveď NIE 1,44 %
– vydané hlasovacie preukazy  46
– voľba zo zahraničia 3

Foto: Ľ. Pilzová a S. osuský

Zdroj informácií: Štatistický úrad SR,
www.statistics.sk
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Predmet prenájmu a účel využitia: 
Kino, Hviezdoslavova 1778/3, Malacky

Prenajímané priestory: 
bufet 4,3 m². 
Bufet je možné využívať na poskytovanie 
služieb občerstvenia pre návštevníkov v čase 
vždy jednu hodinu pred každým kultúrnym 
podujatím.

doba nájmu: 
Od 1. 3. 2023 do 31 .12. 2023

Cena:
Minimálna výška nájomného podľa Všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta Malacky  
č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebyto-

vých priestorov a ostatného majetku mesta 
Malacky + predpokladaná spotreba elektric-
kej energie.

obhliadka:
Obhliadka predmetu prenájmu je možná na 
základe vopred dohodnutého termínu.

Kontakt: kino@malacky.sk
Tel. čísla: 034/77 22 110, 0903 801 214.

Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej po-
nuky podpísaný fyzickou osobou, v prípade 
právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. 
Cenovú ponuku je možné predložiť osobne 
alebo poštou na adresu: 

Mestské centrum kultúry Malacky, 
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

Ponuku treba predložiť: 
do 15. 2. do 10.00 h.

Cenová ponuka musí obsahovať potrebné 
identifikačné údaje, ponúknutú cenu a tele-
fonický kontakt. 
Fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so 
spracovaním osobných údajov, kópiu plat-
ného občianskeho preukazu a čestné vyhlá-
senie, že má vysporiadané všetky záväzky 
voči mestu Malacky a MCK Malacky. 
Podnikatelia a  právnické osoby uvedú IČO, 
DIČ, predložia kópiu výpisu zo živnostenské-
ho alebo obchodného registra, prípadne iný 

spôsob registrácie (povolenie vydané VÚC 
a podobne). Cenovú ponuku treba predložiť 
v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁ-
RAŤ.

Výberová komisia skontroluje predovšetkým 
včasnosť a  úplnosť ponuky. Ak ponuka ne-
splní jedno z  tých to kritérií, bude zo súťaže 
vyradená. 
V súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré 
majú neuhradené dane a poplatky a iné zá-
väzky voči mestu.

vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční 17. 2. o 14.00 h.  
Po schválení výsledku budú všetci záujem-
covia informovaní.

Prenájom nebytových priestorov: bufet v kine

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Edita Greifová, Malacky
Jaromír Ment, Malacky
Antónia Výletová, Malacky
Jozef Pištelák, Malacky
Mária Blažeková, Moravský Svätý
Ján
Gabriel Čambálik, Malacky
Anna Škorpíková, Lozorno
Regina Krištofová, r. Putiková, 
Lozorno
Františka Šimková, r. Pírová, 
Suchohrad
Anna Radičová, Rohožník
Dana Feješová, r. Rothová, 
Malacky
Peter Kříva, Malacky
Štefan Hrúz, Studienka
Alena Zámečníková, r. Machová, 
Malacky

 Poďakovanie pracovníkom
 denného stacionára MsCSS

Sú miesta, o ktorých sa možno veľa nevie, a napriek tomu sa v nich 
dejú veľké veci. denný stacionár pre seniorov, ktorý patrí pod Mest-
ské centrum sociálnych služieb v Malackách, je malý, nenápadný 
domček skrývajúci útulný priestor s atmosférou prijatia, pohody a ra-
dosti.

Poďakovanie do nemocnice

Odišiel si tak skoro cestou, 
ktorou ide každý sám. 
Len brána spomienok 
zostala dokorán... 
Ten, kto Ťa poznal, 
mal Ťa rád 
a nikdy nezabudne!

2. februára si 
pr ipomíname 
smutné 7. výro-
čie úmrtia nášho 
milovaného Ra-
dovana Ružu. 
S láskou a úctou  
spomínajú man-

želka Andrea, dcéry Simonka a Na- 
tálka, otec a brat s rodinou a os-
tatná rodina.

Pred desiatimi rokmi vo februári 
nás navždy opustili bratia Gus-
tinko a  Lacinko Brimichovci. 
S  láskou stále spomínajú rodiny 
v Malackách a v Modre.

31. januára sme  
si pripomenu-
li nedožité 100. 
n a r o d e n i n y 
nášho drahého 
otecka, starého i 
prastarého otca 
Štefana Petrivalského z Mala-
ciek. Spomíname naňho s láskou 
a úc tou. Tí, ktorí ste ho poznali, 
prosíme, venujte mu tichú spo-
mienku. Dcéry Vierka, Janka, Táňa 
a nevesta Irenka s rodinami.

SPoMIEnkY

oPUSTILI nÁS

  2. február 

9.00–12.00 h
16. február 
  2. marec 
23. marec 

Právna poradňa poskytuje bez-
platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzul-
táciu s právnikom JUDr. Františkom 
Kurnotom sa netreba objednávať, 
stačí prísť na Mestský úrad v Malac-
kách (2. poschodie, číslo dverí 225). 
Prineste si so sebou občiansky preu-
kaz (na overenie bydliska). Poraden-
stvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu
obrátiť v týchto oblastiach:
•  exekúcie,
•  dedičské konanie,
•  rodinné vzťahy (rozvod, rozdele-

nie bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov),
•  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej 

zmluvy, darovacej zmluvy, nájom-
nej zmluvy),
•  majetkové záležitosti (vyporiada-

nie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlast-
níctvo nehnuteľností nezapísaných 
na liste vlastníctva, výpovede z náj-
mu),
•  spotrebiteľské problémy (rekla-

mácie tovaru/služieb),
•  právna ochrana (usmernenia  

v súd nych sporoch a v konaniach 
pred štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme v trest-
ných veciach a nezastupujeme ani  
v konaniach na súdoch.

-red-

 Bezplatná právna  pomoc
 pre seniorov pokračuje

Seniori tu majú možnosť stretnúť 
sa, načerpať nové podnety, budovať 
priateľstvá a  stráviť čas v  bezpeč-
nom prostredí. Je to nenahraditeľná 
služba pre seniorov a ich rodiny.

Stacionár rok a pol navštevovala 
aj naša babička Lydka. Veľmi sa jej 
tam páčilo a  cítila sa tam úžasne. 
Naša veľká vďaka preto patrí ve-

dúcej Adelke Ondriskovej, milým 
opatrovateľkám aj pánovi šoféro-
vi za ich trpezlivosť, ochotu, láska-
vý prístup a  ústretovosť. Nech sa 
vám aj vašim ostatným ko legom 
v  celom mestskom centre sociál-
nych služieb darí naďalej rozdávať  
radosť.    
  rodina Lednárová

Ďakujem MUDr. Baselovi Mosallamovi z neurologickej ambulancie v Ne-
mocnici Malacky za trpezlivý a ústretový prístup k pacientom.

Sidónia Fialová, Malacky

Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža v  Malackách, 
mesto Malacky a národná trans-

fúzna služba Ružinov pozývajú 
na darovanie krvi.
Kedy: 
piatok 17. februára, 8.00 – 11.00 h 
Kde: 
Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 
Na odber si prineste občiansky pre-
ukaz, kartu poistenca a  preukaz 

darcu (ak ste už v minulosti daro-
vali krv).
Prosíme záujemcov, aby sa regis-
trovali na tel. čísle 0949 123 362 
(Klaudia Kovárová) alebo cez mail 
klaudiakov@centrum.sk.

Informácie: 
Národná transfúzna služba SR, 
www.ntssr.sk

MsSČk/-red-

Malacká kvapka krvi
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Zimná prestávka však nebola pre 
hádzanárov iba časom oddychu – na-
opak, všetky vekové kategórie ju vyu-
žili na turnaje a prípravné zápasy.

Redox Cup 2023
V januári sa v ŠH Malina konal me - 

dzinárodný turnaj za účasti troch tí-
mov – ŠKP Bratislava, Cement Hrani-
ce z Českej republiky a domáceho cel - 
ku Záhoráci Stupava/Malacky A. Due - 
ly boli tvrdé, odohrávali sa s  plným 
nasadením a boli napínavé až do kon-
ca. Hostitelia vyhrali všetky tri svoje  
zápasy a  zaslúžene zvíťazili v  celom 
turnaji. „Bola to pre nás veľmi dobrá 
skúška. Mali sme príležitosť si vyskúšať 
niektoré kombinácie na dôležité ligo-
vé zápasy. Výsledok nebol dôležitý, ale 
som rád, že sme vyhrali. Obzvlášť ma 
teší výhra nad Hranicami, proti kto-
rým sme prehrali oba prípravné zápasy 
pred sezónou. Myslím si, že sme pripra-
vení ukázať dobrú hádzanú,” skonšta-
toval tréner B. Ćirić.

Výsledky:
Záhoráci A–ŠKP Bratislava 31:26
ŠKP Bratislava–Cement Hranice 20:21
Záhoráci A–Cement Hranice 27:26

Starší žiaci 
Starší žiaci vycestovali do morav-

ského mesta Kuřim. Na veľmi kvalit-
nom medzinárodnom turnaji Winter 
Cup obsadili 2. miesto. Od víťazstva 
v turnaji ich delil iba jeden gól.

Mladšie žiačky
Mladšie žiačky Strojár Malacky/

ŠKH Rohožník vyhrali v januári tur-
naje v Senci a Kuřime. Ani raz nezavá-
hali a zvíťazili vo všetkých zápasoch.

Turnaj mladších žiačok v Senci:
Malacky/Rohožník–D. Streda 18:10
Malacky/Rohožník–Šaľa 25:6
Malacky/Rohožník–ŠKP Bratislava 
15:5

Malacky/Rohožník–Senec 25:12
Malacky/Rohožník–Modra 16:5

Turnaj mladších žiačok v Kuřime:
Rohožník/Malacky–SK Kuřim 6:5

Rohožník/Malacky–Žeravice/Velká 
Bystřice 16:7
Rohožník/Malacky–Handball Club 
Zlín 9:5

Mladší žiaci 
Mladší žiaci sa zúčastnili na turnaji 

v  moravskom meste Velká Bystřice, 
kde obsadili pekné 4. miesto.

Minihádzaná 
Najmenší minihádzanári sa zúčast - 

nili na turnaji v Stu pave pod záštitou 
Bratislavského kraj ského zväzu. 

Kategória 2012/2013:
dievčatá 6. miesto, chlapci 6. miesto

Kategória 2014/2015:
dievčatá 7. miesto
chlapci – žlté družstvo 3. miesto
chlapci – oranžové družstvo 8. mies to

Všetkým našim tímom, od minihá-
dzanárov až po mužov, želáme pevné 
zdravie, úspechy a radosť z hry.

Text: Ľ. Pilzová, foto: Záhoráci 
Stupava/Malacky, Handball Malacky,

n. Jánošová 
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Mladšie žiačky Naši najmenší minihádzanári

Redox Cup 2023

Redox Cup 2023

klubové tréningy – chlapci aj dievčatá ZŠ Štúrova
ročníky narodenia 2014/2015/2016: 
utorok 17.00–18.30 h
piatok 15.30–17.00 h  

klubové + rozšírené tréningy plaváreň v ŠH Malina 
štvrtok 16.00–17.00 h 
Ak by ste chceli svoje dieťa prihlásiť na minihádzanú, prihlášku nájdete na 
www.handballmalacky.sk/minihadzana3/.

ročníky narodenia 2012/2013:
utorok 15.30–17.00 h 
štvrtok 15.30–17.00 h

 Mesto žije hádzanou
 všetkých vekových kategórií

Pred pár dňami sa skončila zimná prestávka mužskej extraligy. Tím 
Záhoráci Stupava/Malacky privítal v sobotu 28. januára v prvom toh-
toročnom ligovom zápase silného súpera – Hk košice. Po skvelom 
a veľmi bojovnom výkone, navyše v úžasnej diváckej atmosfére, vy-
hrali naši 33:30. najlepšími strelcami boli  Samuel valent (6 gólov), 
Igor Žunić a Samuel kovács (obaja po  5 gólov). najbližší zápas odo-
hrajú Záhoráci v sobotu 4. februára v Topoľčanoch.

Extraligový zápas Záhoráci–HK Košice 33:30

Naši najmenší minihádzanári s trénerom


