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1. Slovák švagrom Zayna Malika! 
[11.10.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 10,11; iglu;bar] 

 
 

Autor: iglu, bar I Foto: iglu, ig/waliyha.azad, ig/waliyha malik, gettyimages, twitter/waliyhamalik 

https://siacplus.sk/


BRADFORD/SPIŠ - Superstar má v rodine Slováka! Zayn Malik (26) sa preslávil ako člen skupiny One 
Direction. Jeho otec je z Pakistanu, on sa však narodil v anglickom Bradforde. Spevák má tri sestry - staršiu 
Doniyu (28) a dve mladšie - Waliyhu (21) a Safaau (17). Práve najmladšia z dievčat si zobrala za manžela 
Martina Tišera (20), ktorý pochádza zo Spiša. Čo na prominentnú rodinu vravia Martinovi príbuzní na Slovensku? 

Martin Tišer (20) si v Anglicku zobral za ženu Safaau Malik (17), sestru svetoznámeho speváka a lámača 
ženských sŕdc Zayna Malika (26). Nový Čas sa preto rozhodol vypátrať slovenské korene Martina. Obaja 
mladíkovi rodičia - Ladislav aj jeho družka Iveta žijú v anglickom Bradforde, kam sa presťahovali z Plzne. Laco 
s troma bratmi sa do Česka z rodných Betlanoviec (okr. Spišská Nová Ves) odsťahoval ešte pred tromi 

desaťročiami. „Sú to moji bratranci. Laco okrem Martina má ešte jedného syna a dve dcéry. Všetci žijú 
v Anglicku,“ vysvetľuje rodinné väzby Koloman Tišer (53). Aj on s manželkou Angelou (45) a deťmi žili dlhé roky 
v britskom Peterboroughu. „Máme tri dcéry a jedného syna, všetci ostali žiť v Anglicku. Tá najstaršia je vydatá 
a majú s manželom kadernícky salón. Nikto z detí sa sem nechce vrátiť. Ich domov je tam, tam chodili do školy, 
tam majú svoje zázemie svoj život. Tak isto aj Lacove deti. Tam sa nikto nepozerá, kto má akú farbu alebo 
pôvod,“ vraví Koloman. 

Svadba v priamom prenose 
Martin si za manželku vzal Safaau v polovici septembra. „Predtým chodil s Angličankou. Túto svadbu museli 

robiť veľmi rýchlo, lebo Safaa bola tehotná a moslimské pravidlá sú v tom veľmi, veľmi prísne. O to viac, že 
pochádza z bohatej a známej rodiny. No obaja sa majú veľmi radi, tak im to manželstvo určite vydrží. Celé 
zásnuby aj svadbu sme videli naživo cez sociálne siete, no zo Slovenska tam nikto nebol,“ prezradila Angela, 
ktorej sa nevesta z pakistanskými koreňmi veľmi páčila. Tradičná islamská svadobná ceremónia Nikkah sa 
odohrala v Bradforde. Zúčastnili sa na nej rodičia oboch mladomanželov aj nevestine sestry. Iba hviezdny Zayn 
chýbal. Do pozornosti verejnosti sa svadba dostala po tom, čo Waliyha (21) zverejnila na sociálnej sieti fotografie 
zo svadby. Viacerí komentujúci sa pozastavili nad tým, že Safaa má len 17 rokov. „Nie je príliš mladá?“ pýtali sa. 
„Áno, má 17 rokov. No a čo?“ odpovedala im Waliyha. Podporila ju aj supermodelka Gigi Hadid (24), s ktorou 
Zayn kedysi chodil a zjavne je stále v kontakte s jeho rodinou. 

ŽENÍCH MARTIN TIŠER (20) 
jeho otec pochádza z Betlanoviec (okr. Sp. N. Ves) 
má troch súrodencov (brat a 2 sestry) 
pred vzťahom so Safaaou chodil s Angličankou 
na Spiši stále žijú jeho príbuzní 
Foto: 
Na obrade nechýbala ani Zaynova sestra Waliyha (vľavo) a mama Trisha. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Levočania idú zas protestovať 
[11.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; sita] 

 
 

PRE ZÁPACH DALO MESTO FIRME VÝPOVEĎ 
Podľa primátora robia nátlak, aby štát konal. Podnikateľ to vníma ako štvavú kampaň. Na radnicu sa pre 

smrad obrátilo viac ako dvadsať ľudí. 
LEVOČA. Levočania sa pre problémy so zápachom v meste opäť chystajú protestovať. Naposledy tak urobili 

ešte v júni. Zápach sa podľa nich šíri z neďalekých polí a miestnej biofarmy. Na sobotu 12. októbra pripravujú 
„protestné zhromaždenie proti nečinnosti orgánov štátnej správy a dlhodobej ignorácii problému vo veci 
neznesiteľného zápachu“. Uskutoční sa v Severnom parku na Námestí Majstra Pavla so začiatkom o 16.00 hod. 
„Je to určitá forma nátlaku na kompetentné štátne inštitúcie, aby sa problematike venovali,“ uviedol na margo 
protestu levočský primátor Miroslav Vilkovský (nezávislý). Domáci spisujú aj petíciu Za čistý vzduch, doteraz ju 
podpísalo približne tritisíc ľudí. Prípad prešetruje podľa primátora aj polícia. 

Výpoveď z mestského pozemku 
Petičiari tvrdia, že opakovane savyskytujúci zápach je u mnohých obyvateľov sprevádzaný zdravotnými 

ťažkosťami, majú teda obavy o bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta, okolitých obcí a ich návštevníkov. Vzorky 
z miesta už preto odobral aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Následne 
koncom júna Okresný súd Spišská Nová Ves rozhodol, že spoločnosť nemôže aplikovať žiadne látky na 

pozemkoch mesta. Súdny spor súvisel s podozrením mesta i samotných Levočanov, že spoločnosť aplikuje iné 
látky než hnojivá. Obmedzenie sa týka parcely s výmerou viac ako štyri hektáre, ktorú vlastní mesto. Ako vo 
štvrtok informoval primátor, mesto dalo nakoniec spoločnosti Tatra Agrolev, s. r. o., výpoveď z mestského 
pozemku k 31. októbru. Ďalšie parcely sú však v rukách samotných vlastníkov, ktorí ich prenajímajú spoločnosti. 
„Ostatní vlastníci sa musia rozhodnúť, my nemôžeme riešiť ich pôdu a vlastnícke vzťahy,“ poznamenal Vilkovský. 

Limit pre zápach neexistuje 
Primátor tvrdí, že podnikateľ ignoruje viaceré povolenia a nedodržiava postupy pri aplikácii látok, kompetencie 

samosprávy sú však podľa neho veľmi obmedzené. Ešte v septembri mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok k 
všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane verejného poriadku na území mesta. „Keďže pre zapáchajúce látky 
nie sú určené žiadne limity (číselné vyjadrenie), zápach na účely tohto nariadenia bude považovaný za nadmerne 
obťažujúci, ak ho za taký označí najmenej desať subjektov nezávisle na sebe v priebehu mesačného obdobia vo 



forme písomného, elektronického alebo ústneho podania, oznámenia adresovaného Mestskej polícii Levoča 
alebo Mestskému úradu Levoča,“ uvádza sa v novom VZN. Ako vo štvrtok potvrdil primátor, ešte 25. septembra 
sa v tejto súvislosti na mesto obrátilo viac ako dvadsať ľudí. „Kontaktujeme ich, aby nám identifikovali, odkiaľ ide 
tento zápach, a začneme správne konanie," dodal. 

Konateľ spoločnosti: Štvavá kampaň 
Peter Kováč, konateľ spoločnosti, ktorá prevádzkuje biofarmu, označil protest za iniciatívu štatutára mesta 

spolu s jeho spolupracovníkmi. „Smrad v Levoči už nie je žiadny, pretože to už robíme bezzápachovo. Stále to 
vnímam ako štvavú kampaň. Zápach v meste neexistuje,“ povedal. Odvolal sa na výsledky kontrol, po ktorých 
mala spoločnosť povolené aplikovať vlastnú produkciu aj tú, ktorú nakupuje a dováža. „Doteraz to aplikujeme, len 
mesto bez toho, aby informovalo verejnosť, že tam nie je nič škodlivé, zatajilo tieto skutočnosti a pokračuje v 
štvavej kampani. To nakupované hnojivo podlieha možným kontrolám 365 dní v roku už v samotnej výrobe,“ 
uviedol s tým, že ak by sa tam počas kontrol niečo našlo, výroba by bola zastavená a nič by sa neaplikovalo. 
„Všetko bolo kontrolnými ústavmi x-krát skontrolované laboratórne a potvrdili nám platnosť všetkých povolení a 
certifikátov. Toto je štvavá kampaň, možno porušenie právomoci verejného činiteľa,“ uzavrel Kováč. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (11. október): Kvalifikačné zápasy na EURO 

2020 aj Tipsport liga 
[11.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/416582/sportove-udalosti-dna-11-oktober-kvalifikacne-zapasy-na-euro-2020-aj-
tipsport-liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA NA ME 2020: 
A-skupina: 
20:45 Česká republika – Anglicko / ONLINE >> 
20:45 Čierna Hora – Bulharsko 
B-skupina: 
20:45 Portugalsko – Luxembursko 
20:45 Ukrajina – Litva 
H-skupina: 
20:45 Andorra – Moldavsko 
20:45 Island – Francúzsko / ONLINE >> 
20:45 Turecko – Albánsko 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA NA ME U21: 
Skupina 1: 
13:00 Arménsko – Luxembursko 
Skupina 2: 
19:00 Švajčiarsko – Gruzínsko 
Skupina 3: 
20:30 Rakúsko – Turecko 
Skupina 5: 
16:00 Rusko – Poľsko 
18:00 Bulharsko – Srbsko 
18:15 Estónsko – Lotyšsko 
Skupina 7: 
17:00 Bielorusko – Nórsko 
18:30 Holandsko – Portugalsko 
Skupina 9: 
16:00 Moldavsko – Wales 
FUTBAL - MEDZIŠTÁTNE PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
00:01 Venezuela - Bolívia 
20:00 Maroko - Líbya 
HOKEJ - 11. KOLO TIPSPORT LIGY: 
17:30 HC Košice – HC 07 Detva / ONLINE >> 
17:30 HC 05 Banská Bystrica – HK Dukla Michalovce / ONLINE >> 
18:00 Dukla Trenčín – HK Nitra / ONLINE >> 
18:00 HKM Zvolen – MAC Budapešť / ONLINE >> 
18:30 HC Slovan Bratislava – HK Poprad / ONLINE >> 
18:30 HC Nové Zámky – DVTK Miškovec / ONLINE >> 
HOKEJ - 11. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 

https://sport.aktuality.sk/c/416582/sportove-udalosti-dna-11-oktober-kvalifikacne-zapasy-na-euro-2020-aj-tipsport-liga
https://sport.aktuality.sk/c/416582/sportove-udalosti-dna-11-oktober-kvalifikacne-zapasy-na-euro-2020-aj-tipsport-liga


17:30 HK Gladiators Trnava – HK Skalica 
18:00 HC Topoľčany – HK Martin 
18:00 MsHK Žilina – HK 95 Považská Bystrica 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom – HK Spišská Nová Ves 

18:00 HK Levice – HC Bratislava Capitals 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 
01:00 Montreal Canadiens – Detroit Red Wings 
01:00 New Jersey Devils – Edmonton Oilers 
01:00 Pittsburgh Penguins – Anaheim Ducks 
01:30 Ottawa Senators – St. Louis Blues 
02:00 Nashville Predators – Washington Capitals 
02:00 Winnipeg Jets – Minnesota Wild 
02:30 Chicago Blackhawks – San Jose Sharks 
02:30 Dallas Stars – Calgary Flames 
03:00 Colorado Avalanche – Boston Bruins 
04:00 Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights 
sobota: 
01:00 Buffalo Sabres – Florida Panthers 
01:00 Columbus Blue Jackets – Anaheim Ducks 
01:30 Carolina Hurricanes – New York Islanders 
19:00 New York Rangers - Edmonton Oilers 
22:00 Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 
HOKEJ - KHL: 
14:30 HC Sibir Novosibirsk – Barys Nur-Sultan 
17:30 Jokerit Helsinki – HC Dinamo Minsk 
18:00 Ak Bars Kazaň – CSKA Moskva 
18:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod – HC Salavat Julajev Ufa 
HOKEJ - 9. KOLO ČESKEJ EXTRALIGY: 
17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Sparta Praha 
17:30 PSG Berani Zlín – HC Oceláři Třinec 
18:00 Rytíři Kladno – HC Škoda Plzeň 
18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Dynamo Pardubice 
18:00 Mountfield HK – BK Mladá Boleslav 
TENIS - WTA LINZ: 
Dvojhra žien - štvrťfinále: 
14:00 Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Andrea Petkovicová (Nem.) 
BASKETBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NBA: 
02:00 Oklahoma City Thunder - NZ Breakers 
04:00 Portland Trail Blazers - Maccabi Haifa 
04:00 Sacramento Kings - Phoenix Suns 
04:30 Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 
04:30 Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 
sobota: 
01:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 
01:00 Indiana Pacers - Chicago Bulls 
01:00 Orlando Magic - Boston Celtics 
01:30 Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 
01:30 New York Knicks - Washington Wizards 
02:00 New Orleans - Pelicans Utah Jazz 
02:30 Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 
13:30 Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 
HÁDZANÁ - 7. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
18:30 MHC Štart Nové Zámky - HKM Šaľa 
VOLEJBAL - EXTRALIGY MUŽOV: 
18:30 VK KDS Šport Košice - VK Mirand PU Prešov 
VOLEJBAL - EXTRALIGY ŽIEN: 
19:30 Hit UCM Trnava - Volley Project UKF Nitra 
RAGBY - MAJSTROVSTVÁ SVETA: 
12:15 Austrália - Gruzínsko (D-skupina) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tipy na dnes - piatok 11. októbra 
[11.10.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 



 
https://korzar.sme.sk/c/22230483/tipy-na-dnes-piatok-11-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové akcie. 
Komajota 
KOŠICE. Prešovské trio Komajota v zložení Martin Husovský (klávesy, spev), Marek Belanský (basgitara, 

vokály) a inštrumentalista a producent Stanislav Čorej (bicie) zahrá svoj koncert o 20.30 hod. v Kulturparku. 
Ženy on line 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Galéria umelcov Spiša pozýva na vzdelávací projekt určený nezamestnaným ženám, 

Ženy on line. Výtvarno-kreatívny ateliér s lektorkou Máriou Polkablovou sa bude venovať výrobe záložiek zo 
šúpolia. Začiatok je o 16.00 hod. 

Vansovej Lomnička 
STARÁ ĽUBOVŇA. Na severnom Spiši štartuje v piatok celoslovenský festival umeleckého prednesu žien s 

medzinárodnou účasťou Naša Vansovej Lomnička. Príde takmer 40 
recitátoriek zo všetkých kútov Slovenska, Poľska a srbskej Vojvodiny. 
Dvořákove Biblické písně 
BARDEJOV. Autorský videoprojekt Dvořákove Biblické písně si môžete prísť pozrieť do Bašty o 20.00 hod. 

Účinkuje miešaný spevácky zbor Cirkvi bratskej, Miriama Koavaľuková (korepetícia), Milena Hrušková 
(violončelo), Miriam Porubská (priečna flauta). Spevákov a hudobníkov povedie dirigentka Marta Kamenská. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Levočania pripravujú ďalší protest pre neznesiteľný zápach v meste, vraj sa 

šíri z polí a biofarmy 
[10.10.2019; webnoviny.sk; Poľnohospodárstvo; 12:25; NasVidiek.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/levocania-pripravuju-dalsi-protest-pre-neznesitelny-zapach-v-meste-
vraj-sa-siri-z-poli-a-biofarmy/ 

 
 

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com 
Levočania sa pre problémy so zápachom v meste opäť chystajú protestovať, naposledy tak urobili ešte v júni. 

Zápach sa podľa nich šíri z neďalekých polí a miestnej biofarmy. 
Na sobotu 12. októbra pripravujú „protestné zhromaždenie proti nečinnosti orgánov štátnej správy a d lhodobej 

ignorácii problému vo veci neznesiteľného zápachu“. Uskutoční sa v Severnom parku na Námestí Majstra Pavla 
so začiatkom o 16:00. 

„Je to určitá forma nátlaku na kompetentné štátne inštitúcie, aby sa problematike venovali,“ uviedol pre 
agentúru SITA na margo protestu levočský primátor Miroslav Vilkovský. Domáci spisujú aj petíciu Za čistý 
vzduch, doteraz ju podpísalo približne tritisíc ľudí. Prípad prešetruje podľa primátora aj polícia. 

Zdravotné ťažkosti obyvateľov 
Petičiari tvrdia, že opakovane sa vyskytujúci zápach je u mnohých obyvateľoch sprevádzaný zdravotnými 

ťažkosťami, majú teda obavy o bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta, okolitých obcí a ich návštevníkov. 
Vzorky z miesta už preto odobral aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. 

Následne koncom júna Okresný súd Spišská Nová Ves rozhodol, že spoločnosť nemôže aplikovať žiadne látky 

na pozemkoch mesta. 
Súd zakázal agrofirme aplikovať akýkoľvek postrek, obyvatelia Levoče sa báli o svoje zdravie Súdny spor 

súvisel s podozrením mesta i samotných Levočanov, že spoločnosť aplikuje iné látky než hnojivá. Obmedzenie 
sa týka parcely s výmerou viac ako štyri hektáre, ktorú vlastní mesto. 

Ako vo štvrtok informoval primátor, mesto dalo nakoniec spoločnosti Tatra Agrolev, s. r. o., výpoveď z 
mestského pozemku k 31. októbru. Ďalšie parcely sú však v rukách samotných vlastníkov, ktorí ich prenajímajú 
spoločnosti. „Ostatní vlastníci sa musia rozhodnúť, my nemôže riešiť ich pôdu a vlastnícke vzťahy,“ poznamenal 
Vilkovský. 

Nadmerne obťažujúci zápach 
Primátor tvrdí, že podnikateľ ignoruje viaceré povolenia a nedodržiava postupy pri aplikácií látok, kompetencie 

samosprávy sú však podľa neho veľmi obmedzené. 
Ešte v septembri mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane 

verejného poriadku na území mesta. 
V Palárikove nechcú farmu ošípaných, plánujú protest v Bratislave „Keďže pre zapáchajúce látky nie sú 

určené žiadne limity (číselné vyjadrenie), zápach na účely tohto nariadenia bude považovaný za nadmerne 
obťažujúci, ak ho za taký označí najmenej desať subjektov nezávisle na sebe v priebehu mesačného obdobia vo 
forme písomného, elektronického alebo ústneho podania, oznámenia adresovaného Mestskej polícii Levoča 
alebo Mestskému úradu Levoča,“ uvádza sa v novom VZN. 

https://korzar.sme.sk/c/22230483/tipy-na-dnes-piatok-11-oktobra.html
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/levocania-pripravuju-dalsi-protest-pre-neznesitelny-zapach-v-meste-vraj-sa-siri-z-poli-a-biofarmy/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/levocania-pripravuju-dalsi-protest-pre-neznesitelny-zapach-v-meste-vraj-sa-siri-z-poli-a-biofarmy/


Ako vo štvrtok potvrdil primátor, ešte 25. septembra sa v tejto súvislosti na mesto obrátilo viac ako dvadsať 
ľudí. „Kontaktujeme ich, aby nám identifikovali, odkiaľ ide tento zápach a začneme správne konanie,“ dodal. 

Zápach v meste neexistuje 
Peter Kováč, konateľ spoločnosti, ktorá prevádzkuje biofarmu, označil protest za iniciatívu štatutára mesta 

spolu s jeho spolupracovníkmi. 
„Smrad v Levoči už nie je žiadny, pretože to už robíme bezzápachovo. Stále to vnímam ako štvavú kampaň, 

zápach v meste neexistuje,“ povedal pre SITA. Odvolal sa na výsledky kontrol, po ktorých mala spoločnosť 
povolené aplikovať vlastnú produkciu, aj tú, ktorú nakupuje a dováža. 

„Doteraz to aplikujeme, len mesto bez toho, aby informovalo verejnosť, že tam nie je nič škodlivé, zatajilo tieto 
skutočnosti a pokračuje v štvavej kampani. To nakupované hnojivo podlieha možným kontrolám 365 dní v roku už 
v samotnej výrobe,“ uviedol s tým, že ak by sa tam počas kontrol niečo našlo, výroba by bola zastavená a nič by 
sa neaplikovalo. 

„Všetko bolo kontrolnými ústavmi x-krát skontrolované laboratórne a potvrdili nám platnosť všetkých povolení 
a certifikátov. Toto je štvavá kampaň, možno porušenie právomoci verejného činiteľa,“ uzavrel Kováč. 

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. SBL: Inter zvíťazil na palubovke Levíc, Komárno otočilo duel so Spišskou 

Novou Vsou 
[10.10.2019; dobrenoviny.sk; 08:58; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/173682/sbl-inter-zvitazil-na-palubovke-levic-komarno-otocilo-duel-so-
spisskou-novou-vsou 

 
 

Slovenská basketbalová liga mužov mala v stredu na programe zápasy 2. kola. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Zachar 
Levice 9. októbra (TASR) - Inter na palubovke Levíc vybojoval víťazstvo vďaka podarenému druhému 

polčasu, to isté platí aj o Komárne v zápase so Spišskou Novou Vsou. Doma nezaváhali ani hráči Svitu a 
Lučenca. 

Patrioti Levice - Inter Bratislava 65:75 (40:35) 
Najviac bodov: Perovič 20, Bojanovský, Juríček po 10 - Skinner 22, Browning 14, Alcegaire 9, 1200 divákov 
Iskra Svit - MBK Handlová 90:81 (47:42) 
Najviac bodov: Nesbitt, Carr po 22, Avramovič 17 - Petráš 22, Radukič 18, Mrviš 11, 400 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 79:73 (37:40) 

Najviac bodov: Bowman 17, Stamenkovič, Ray, Hayes po 16 - Alleyn 33, Nottage 13, Sewiol 12, 400 divákov 
BKM Lučenec - BC Prievidza 78:67 (39:26) 
Najviac bodov: Basabe 25, Caffey, Murray-Boyles po 13 - Brown 15, Guillory 13, Delič 12 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Slovenská hokejová liga: Na čele Capitals a Topoľčany, stíha ich Martin a 

Spišská 
[10.10.2019; dnes24.sk; Hokej; 08:33; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/slovenska-hokejova-liga-na-cele-capitals-a-topolcany-stiha-ich-martin-a-spisska-
343317 

 
 

Uprostred pracovného týždňa pokračoval kolotoč druhej najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku. Pozrite si 
kompletný prehľad výsledkov. 

Slovenská hokejová liga mala v stredu na programe zápasy 10. kola. 
HK Spišská Nová Ves – MsHK DOXXbet Žilina 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) 

Góly: 20. Ludányi (Michalčin), 33. Koky (Chovanec), 35. Findura (Koky), 50. Polomský (Ondov, Koky), 
50. Krajňák (Michalčin) – 25. Macek (Prašil, Záhradník). Rozhodovali: Smerek – Pribula, Janiga, vylúčení: 4:5, 
presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 513 divákov 

HC Topoľčany – MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 
Góly: 15. Tomčák (Koyš), 21. Kováčik, 60. Lantoš (Ďurčo, Huba) – 23. Kanaet (Krajč, Ďuriš). Rozhodovali: J. 

Tvrdoň – Stankovič, Kiepeš, vylúčení: 8:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1282 divákov 

https://www.dobrenoviny.sk/c/173682/sbl-inter-zvitazil-na-palubovke-levic-komarno-otocilo-duel-so-spisskou-novou-vsou
https://www.dobrenoviny.sk/c/173682/sbl-inter-zvitazil-na-palubovke-levic-komarno-otocilo-duel-so-spisskou-novou-vsou
https://www.dnes24.sk/slovenska-hokejova-liga-na-cele-capitals-a-topolcany-stiha-ich-martin-a-spisska-343317
https://www.dnes24.sk/slovenska-hokejova-liga-na-cele-capitals-a-topolcany-stiha-ich-martin-a-spisska-343317


HK’95 Považská Bystrica – HK Levice 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) 
Góly: 8. J. Zlocha (Augustin), 13. Ligas, 30. J. Zlocha (Cíger), 36. J. Zlocha (Dimitriev), 48. Božik (Drevenák), 

60. Cíger (Drevenák) – 36. Mihálik (Kohút), 40. Mihálik (Konig), 58. Šramatý (Kováč). Rozhodovali: Purgat – 
Junek, Hajnik, vylúčení: 7:3, navyše: Kuzma (Levice) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 180 divákov 

HK VITAR Martin – HK Skalica 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
Góly: 11. Langhammer (Poliaček, Brezniak), 45. Rudzan (Barto, Oravec) – 6. Derkin (Koziot). Rozhodovali: 

Píšťanský – Knižka, Drblík, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 965 divákov 
Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Bratislava Capitals – HK Gladiators Trnava 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) 
Góly: 9. T. Varga (Martinelli), 11. Róth (Slovák, Selleck), 16. R. Varga (T. Varga, Slovák), 25. Slovák (Selleck), 

25. Surovka (D. Hudec), 33. Surovka (Slovák, Róth), 42. D. Hudec (Lukáčik), 47. Selleck (R. Varga, T. Varga) – 
8. Hrbáčik (Jurák, Klučiar), 47. Kamenický (Beták, Schmidt), 50. Jurák (Hrbáčik). Rozhodovali: Valachovič – 
Maškulka, Šefčík, vylúčení: 8:3, presilovky: 2:2, oslabenia: 2:1 

Tabuľka: 

  | 

Por
adie 

Tím B
ody 

1. Bratislava 2
3 

2. Topoľčany 2
3 

3. Martin 2
0 

4. Spišská Nová 
Ves 

2
0 

5. Dubnica 1
9 

6. Levice 1
4 

7. Skalica 1
2 

8. Žilina 1
2 

9. Považská 
Bystrica 

9 

10. Trnava 7 
-| 
Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta. 
Foto: ilustračné 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Skalicu sme zdolali aj druhýkrát v sezóne + FOTO 
[10.10.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22232979/skalicu-sme-zdolali-aj-druhykrat-v-sezone-foto.html 

 
 

Martinčania pretrhli Záhorákom sériu troch víťazstiev. O zisku všetkých bodov rozhodli gólom v tretej tretine. 
Hokej: Martin - Skalica 
(18 fotografií) 
HK Vitar Martin – HK Skalica 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
Martinčania zakončili prvú štvrtinu základnej časti dvomi prehrami a aj preto chceli druhú štvrtinu odštartovať 

plným bodovým ziskom. Na Podháji privítali Skalicu, ktorú v úvodnom zápase ročníka zdolali na jej ľade 3:1. 
Tréneri pripravili na stretnutie pozmenenú základnú zostavu a zdá sa, že presuny v jednotlivých formáciách 

pomohli. 
Vstup do duelu síce Turčania nemali ideálny, keď súper potrestal ich zaváhanie a zo skrumáže otvoril skóre 

Derkin. Tesné vedenie však udržali Záhoráci len necelých päť minút. Naši výborne zvládli presilovku a na konci 
nacvičenej akcie vyrovnal na 1:1 skúsený Langhammer, ktorého tréneri posunuli do stredu prvej formácie. 

„Ivan s Ferom odviedli fantastickú robotu. Ja som sa už len snažil nakorčuľovať do voľného priestoru a presne 
trafiť. Vyšlo to, čo bolo dobré pre celý tím,“ spokojne opísal gólovú situáciu autor presného zásahu. 

https://myturiec.sme.sk/c/22232979/skalicu-sme-zdolali-aj-druhykrat-v-sezone-foto.html


O výsledku vyrovnaného duelu sa rozhodlo až v poslednej časti. V jej piatej minúte predviedla dobré 
striedanie tretia formácia, Bartove zakončenie tečoval Rudzan a Ovečka v bráne hostí už gólu nedokázal 
zabrániť. 

V závere zápasu mali Skaličania výbornú možnosť na vyrovnanie a skúsili aj power play, ale duel už do 
predĺženia neposunuli. Celok HK tak získal všetky tri body, čo sa mu podarilo po štyroch kolá. 

„Takéto víťazstvo sme potrebovali. Najmä vďaka bojovnosti a tomu, že sme na ľade vystupovali ako jeden 
muž, sa to podarilo. Teraz musíme pracovať tak, aby sme na tento výkon i výsledok v ďalších zápasoch 
nadviazali,“ povedal Jakub Langhammer. 

Skúsený český útočník potvrdil, že aktuálny ročník súťaže je oveľa vyrovnanejší ako predchádzajúci. Myslí si, 
že udržať sa na popredných priečkach tabuľky tak bude oveľa náročnejšie. 

„Na jednej strane sa dá hrať s každým aj s Bratislavou, ale nemôžete si dovoliť vypustiť tretinu a už vôbec nie 
zápas. Do každého súboja musíme vstupovať, pokorne, koncentrovane a s cieľom uhrať čo najlepší výsledok. Iná 
cesta ako uspieť neexistuje,“ doplnil český útočník. 

Dobré stretnutie odohrali na Podháji aj hostia. Po slabšom štarte do ročníka sa mužstvo z mesta trdelníkov 
dostalo do solídnej formy a do Turca si priviezlo peknú šnúru troch víťazstiev, keď postupne vyhralo v Spišskej 
Novej Vsi 6:2, doma zdolalo Považskú Bystricu vysoko 10:1 a tiež Capitals Bratislava 3:2. Pozitívnu sériu však u 

nás nenatiahlo. 
„Vždy keď sa mužstvo začalo dostávať na koňa, pribrzdili ho zbytočné fauly či chyby a takýmto spôsobom sa 

k dobrému výsledku dopracovať nedá. Pred poslednou tretinou sme si povedali, že budeme hrať jednoducho a 
priamočiaro. Nebolo to zlé, ale gól nám tam už nechcel spadnúť. Aj také zápasy bývajú, teraz sa s tým už nič 
nedá robiť a treba ísť ďalej,“ zhodnotil súboj dvadsaťročný Sebastián Šmída, center prvej skalickej formácie. 

Góly:10:06 Langhammer (Poliaček, Brezniak) a 44:53 Rudzan (Barto, Oravec), resp. 5:42 Derkin (Koziot). 
MARTIN: Gavalier – Matejka, Themár, Ligas, Šimon, Rusina, Oravec – Poliaček, Langhammer, Brezniak – 
Videlka, Murček, Urbánek – Zeliska, Barto, Rudzan – A. Nauš, Babka, Melcher. SKALICA: Ovečka – Horváth, 
Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Fereta, Muráň, Hílek – Okoličány, Šmída, Štumpf – Trenčan, Nemec, Kotzman – 
Trnka, Pulščák, Dvonč – Koziot, Ivičič, Derkin. Vylúčení: 4:5. Presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: 
Píšťanský – Knižka, Drblík. Diváci: 965. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Levočania pripravujú ďalší protest proti zápachu v meste 
[10.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22233097/levocania-pripravuju-dalsi-protest-proti-zapachu-v-meste.html 

 
 

Podľa primátora je protest nátlakom, podnikateľ to vníma ako štvavú kampaň. 
Levočania bojujú proti zápachu aj petíciou (august 2019) 
(6 fotografií) 
LEVOČA. Levočania sa pre problémy so zápachom v meste opäť chystajú protestovať. Naposledy tak urobili 

ešte v júni. 
Zápach sa podľa nich šíri z neďalekých polí a miestnej biofarmy. 
Na sobotu 12. októbra pripravujú „protestné zhromaždenie proti nečinnosti orgánov štátnej správy a dlhodobej 

ignorácii problému vo veci neznesiteľného zápachu“. 
Súvisiaci článokV Levoči prijali netradičné nariadenie proti zápachu Čítajte 
Uskutoční sa v Severnom parku na Námestí Majstra Pavla so začiatkom o 16.00 hod. 
„Je to určitá forma nátlaku na kompetentné štátne inštitúcie, aby sa problematike venovali,“ uviedol na margo 

protestu levočský primátor Miroslav Vilkovský (nezávislý). 
Domáci spisujú aj petíciu Za čistý vzduch, doteraz ju podpísalo približne tritisíc ľudí. 
Prípad prešetruje podľa primátora aj polícia. 
Výpoveď z mestského pozemku 
Petičiari tvrdia, že opakovane sa vyskytujúci zápach je u mnohých obyvateľoch sprevádzaný zdravotnými 

ťažkosťami, majú teda obavy o bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta, okolitých obcí a ich návštevníkov. 
Súvisiaci článokĽudí v Levoči už mesiace týra neznesiteľný zápach Čítajte 
Vzorky z miesta už preto odobral aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. 
Následne koncom júna Okresný súd Spišská Nová Ves rozhodol, že spoločnosť nemôže aplikovať žiadne 

látky na pozemkoch mesta. 
Súdny spor súvisel s podozrením mesta i samotných Levočanov, že spoločnosť aplikuje iné látky než hnojivá. 
Obmedzenie sa týka parcely s výmerou viac ako štyri hektáre, ktorú vlastní mesto. Ako dnes informoval 

primátor, mesto dalo nakoniec spoločnosti Tatra Agrolev, s. r. o., výpoveď z mestského pozemku k 31. októbru. 
Ďalšie parcely sú však v rukách samotných vlastníkov, ktorí ich prenajímajú spoločnosti. 
„Ostatní vlastníci sa musia rozhodnúť, my nemôže riešiť ich pôdu a vlastnícke vzťahy,“ poznamenal Vilkovský. 
Limit pre zápach neexistuje 
Primátor tvrdí, že podnikateľ ignoruje viaceré povolenia a nedodržiava postupy pri aplikácií látok, kompetencie 

samosprávy sú však podľa neho veľmi obmedzené. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22233097/levocania-pripravuju-dalsi-protest-proti-zapachu-v-meste.html


Súvisiaci článokSúd rozhodol o zákaze hnojenia na pozemkoch mesta Levoča. Pre zápach Čítajte 
Ešte v septembri mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane 

verejného poriadku na území mesta. 
„Keďže pre zapáchajúce látky nie sú určené žiadne limity (číselné vyjadrenie), zápach na účely tohto 

nariadenia bude považovaný za nadmerne obťažujúci, ak ho za taký označí najmenej desať subjektov nezávisle 
na sebe v priebehu mesačného obdobia vo forme písomného, elektronického alebo ústneho podania, oznámenia 
adresovaného Mestskej polícii Levoča alebo Mestskému úradu Levoča,“ uvádza sa v novom VZN. 

Ako dnes potvrdil primátor, ešte 25. septembra sa v tejto súvislosti na mesto obrátilo viac ako dvadsať ľudí. 
„Kontaktujeme ich, aby nám identifikovali, odkiaľ ide tento zápach a začneme správne konanie," dodal. 
Smrad v Levoči sa dostal už aj pred súd 
(7 fotografií) 
Konateľ spoločnosti: Štvavá kampaň 
Peter Kováč, konateľ spoločnosti, ktorá prevádzkuje biofarmu, označil protest za iniciatívu štatutára mesta 

spolu s jeho spolupracovníkmi. 
„Smrad v Levoči už nie je žiadny, pretože to už robíme bezzápachovo. Stále to vnímam ako štvavú kampaň. 

Zápach v meste neexistuje,“ povedal. 
Odvolal sa na výsledky kontrol, po ktorých mala spoločnosť povolené aplikovať vlastnú produkciu, aj tú, ktorú 

nakupuje a dováža. 
„Doteraz to aplikujeme, len mesto bez toho, aby informovalo verejnosť, že tam nie je nič škodlivé, zatajilo tieto 

skutočnosti a pokračuje v štvavej kampani. To nakupované hnojivo podlieha možným kontrolám 365 dní v roku už 
v samotnej výrobe,“ uviedol s tým, že ak by sa tam počas kontrol niečo našlo, výroba by bola zastavená a nič by 
sa neaplikovalo. 

„Všetko bolo kontrolnými ústavmi x-krát skontrolované laboratórne a potvrdili nám platnosť všetkých povolení 
a certifikátov. Toto je štvavá kampaň, možno porušenie právomoci verejného činiteľa,“ uzavrel Kováč. 

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu? 
[10.10.2019; energie-portal.sk; Servisné témy; 00:00; Martin Rojko] 

 
https://www.energie-portal.sk/Dokument/kolko-stoji-nova-elektricka-pripojka-pre-rodinny-dom-alebo-
firmu-105489.aspx 

 
 

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody 
elektrickej prípojky na kľúč? 

Elektrická prípojka patrí medzi najdôležitejšie inžinierske siete, ktoré sa realizujú ešte pred samotnou 
výstavbou rodinného domu, chaty, garáže alebo iného objektu na pozemku. Stavebné práce vyžadujú pripojenie 
na elektrinu a v prípade, že stavebník si so sebou neprinesie rovno celý zdroj elektrickej energie, zriadenie 
elektrickej prípojky už v tejto fáze je nevyhnutnosťou. 

Realizácia elektrickej prípojky pozostáva z viacerých krokov, s ktorými vás oboznámime v tomto článku. 
Okrem toho sa tiež dozviete: 

* koľko stojí nová elektrická prípojka 
* presný postup pri realizovaní elektrickej prípojky 
* ako vybrať vhodný elektromer 
* aký je aktuálny poplatok za pripojenie v jednotlivých distribučných spoločnostiach 
* aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč a koľko vás to bude stáť 
* či sa nejako líši elektrická prípojka na záhradu, chatu 
Postup pri realizovaní elektrickej prípojky svojpomocne 
1. Poslanie žiadosti aj s projektom distribučnej spoločnosti. Žiadosť o pripojenie elektriny sa nachádza na 

internetovej stránke distribútora (ZSD, SSD, VSD). Ku žiadosti sa prikladajú ďalšie dokumenty, najmä list 
vlastníctva, či katastrálna mapa. 

Distribučná spoločnosť by sa mala k žiadosti vyjadriť do 30 dní a stanovisko zahŕňať miesto ako aj podmienky 
pripojenia. V žiadosti sa zároveň špecifikuje potreba väčšieho výkonu napríklad v prípade elektrického 
vykurovania. V žiadosti je tiež dobré označiť, že máte záujem uzatvoriť zmluvu o pripojení, urýchli sa tým celý 
proces vybavovania. 

2. Podpis zmluvy o pripojení. Po uzatvorení zmluvy o pripojení elektriny a zaplatení poplatku umiestni 
distribučná spoločnosť na prípojné miesto rozvodnicu s poistkami, kde sa bude pripájať novoinštalovaný 
elektromer. Cena poplatku za pripojenie závisí od veľkosti hlavného ističa a počtu fáz. Pozrite si aktuálnu výšku 
poplatkov v prehľadnej tabuľke nižšie. 

Veľkosť ističa sa zase odvodzuje od potrebného výkonu a spotrebičov, teda na čo všetko budete elektrinu v 
danom mieste potrebovať. Pri výbere konkrétneho riešenia, ktoré je definované v projekte, pomôže projektant, 
dodávateľ energií, distribučná spoločnosť alebo iný odborník. 

https://www.energie-portal.sk/Dokument/kolko-stoji-nova-elektricka-pripojka-pre-rodinny-dom-alebo-firmu-105489.aspx
https://www.energie-portal.sk/Dokument/kolko-stoji-nova-elektricka-pripojka-pre-rodinny-dom-alebo-firmu-105489.aspx


3. Vznik odberného miesta s elektrickou prípojkou. Na základe parametrov v schválenom projekte sa postaví 
odberné miesto s elektromerovým rozvádzačom, príslušným ističom, káblom a uzemnením. Výstavba elektrickej 
prípojky začína až po uhradení poplatku za pripojenie. Doba od podania žiadosti po vybudovanie prípojky k domu 
môže trvať dva až tri mesiace. 

Majiteľ domu, resp. firma realizujúca elektrické práce musí vybudovať elektrický prívod, zapojiť rozvádzač a 
zaslať revíznu správu (prípadne iba čestné prehlásenie) o pripravenosti odberného miesta. Distribučná 
spoločnosť zrealizuje pripojenie na jej strane a pripojí odberné miesto do distribučnej sústavy. 

4. Uzavretie zmluvy o dodávke elektriny s dodávateľom. Keďže distribučná spoločnosť zabezpečuje iba 
pripojenie k elektrickej sieti, odberateľ si musí zvoliť spoločnosť, ktorá bude elektrickú energiu dodávať. Výber je 
vhodné realizovať na základe referencií, dostupnosti, ceny, či dôvery k danému dodávateľovi. 

Dodávateľskej spoločnosti sa okrem zmluvy o dodávke elektriny posiela aj zmluva o pripojení s distribučnou 
spoločnosťou a revízna správa, resp. čestné prehlásenie potvrdené distribučnou spoločnosťou. Ak sú všetky 
dokumenty v poriadku, nasleduje inštalácia elektromera a zaplombovanie rozvádzača a hlavného ističa. Odber 
elektriny začína. Celý proces od podania prvej žiadosti po spustenie prvého spotrebiča alebo zasvietenie svetla 
trvá spravidla tri až štyri mesiace. 

Obrázok: Schéma inštalovania elektrickej prípojky 
Ako vybrať správny elektromer 
Nové odberné miesto si vyžaduje nový elektromer. Konkrétny výber tohto zariadenia zostáva na odborníkoch, 

odoberateľ elektriny si môže zvoliť, či chce elektromer s jednofázovým alebo trojfázovým pripojením. 
Jednofázový elektromer je vhodný pre štandardné pripojenie bytov a poplatok za pripojenie odberného mies ta 

je nižší ako pri trojfázovom elektromeri. Pozor, pri trojfázovom pripojení nie je možné zapájať do siete spotrebiče 
vyžadujúce trojfázové pripojenie. Takým spotrebičom je aj elektrický sporák. 

Koľko stojí nová elektrická prípojka 
Cena za elektrickú prípojku sa štandardne pohybuje v stovkách eur, pričom môže presiahnuť aj tisíc eur. 

Závisí od konkrétnych zvolených riešení a najmä podmienok v danom mieste. Najpodstatnejšími nákladovými 
položkami sú: 

* projekt, ktorého cena sa môže pohybovať od zhruba pár desiatok eur po 150 eur. Projekt musí navrhovať 
odborne spôsobilá osoba. Svoj zoznam zmluvných elektrikárov majú distribučné spoločnosti, peniaze ušetríte v 
prípade, ak máte známeho elektrikára. Existujú aj firmy špecializujúce sa na elektrické prípojky. Medzi celkové 
náklady na elektrickú prípojku treba započítať aj revíznu správu v cene do 50 eur. 

* poplatok za pripojenie vo výške zhruba 200 eur (štandardný rodinný dom s trojfázovým ističom veľkosti 25 A) 
* samotná elektrická prípojka s materiálom (skriňa s ističom od 100 eur, elektromer, kábel…) a prácou, 

vrátane výkopu. Tu veľmi závisí od vzdialenosti najbližšieho miesta pripojenia, ktoré určuje distribučná 
spoločnosť. Tomu sa prispôsobuje dĺžka kábla, ktorá môže dosahovať pár metrov, no v mnohých prípadoch aj 
niekoľko desiatok metrov. Ak výkopové práce nerealizujete svojpomocne, treba tu tiež počítať s nákladmi. 

Cena elektrickej prípojky závisí najmä od dĺžky kábla 
Náklady na relizovanie samotnej elektrickej prípojky (vrátane kábla) môžu dosiahnuť vyše 500 eur. Záleží tiež 

od trasy, kadiaľ sa kábel/káble ťahá/ťahajú. Ak musí ísť z protiľahlej strany ulice alebo cesty, náklady rastú. 
Samotné zriadenie elektrickej prípojky môže stáť do 800 eur, ak sa elektrický stĺp nachádza na strane daného 
objektu. Ak je bod pripojenia do distribučnej siete na opačnej strane cesty, náklady môžu dosiahnuť do 1000 eur, 
prípadne viac. 

Ak dosahuje dĺžka kábla 100 metrov, náklady sa môžu vyšplhať aj na viac ako 1000 eur. No skúsenosti ľudí 
realizujúcich elektrickú prípojku hovoria aj o ponukových cenách firiem presahujúcich 25 eur za meter. Cena 
kábla sa pohybuje okolo10 eur za meter. 

Cenu prípojky môže výrazne zvýšiť vecné bremeno 
Výška nákladov tiež závisí od toho, či si potenciálny odberateľ musí pýtať súhlas okolitých vlastníkov 

nehnuteľností a prípadne zriaďovať vecné bremeno na cudzom pozemku, čo tiež stojí peniaze. 
Ak sa bod napojenia na distribučnú sieť nachádza na prístupovej ceste patriacej napríklad železniciam, tieto 

môžu vyžadovať zriadenie vecného bremena na ich pozemku a pýtať za to adekvátne odškodnenie vo výške vyše 
100 eur za štvorcový meter. V prípade nutnosti ťahania kábla o dĺžke niekoľko desiatok metrov cez tento 
pozemok môžu náklady dosiahnuť niekoľko tisíc eur. 

Ak je nové odberné miesto pripravené, kábel natiahnutý z poistkovej skrine na stĺpe k rozvodnej skrini domu, 
revízna správa doručená distribučnej spoločnosti (možné už aj elektronicky) a uzatvorená zmluva s dodávateľom 
elektriny, do pár dní by distribučná spoločnosť mala prísť zapojiť odberné miesto. 

Elektrická prípojka na kľúč šetrí čas 
Zriaďovanie elektrickej prípojky svojpomocne nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje dostatok voľného času, 

znalostí, známostí, osobného vybavovania a aj peňazí. Odbremenenie záujemcov o pripojenie elektriny v domoch 
od väčšiny nutných krokov ponúka možnosť zriadenia elektrickej prípojky na kľúč, s ktorou prišla spoločnosť 
Východoslovenská distribučná. 

Produkt Pripoj svoj dom umožňuje všetky kroky, ktoré žiadateľ o elektrickú prípojku musí realizovať, 
prenechať na pleciach distribučnej spoločnosti. Tá zabezpečí riešenie na kľúč od úvodnej fázy naprojektovania 
prípojky až po realizáciu kompletného elektrického odberného zariadenia. A to už do siedmych dní. 

Kompletný balík služieb VSD obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie, realizačnú časť vrátane 
zemných, stavebných a elektromontážnych prác, ako aj revíznej správy. Distribučná spoločnosť tiež hradí náklady 
na potrebný materiál do vzdialenosti 10 metrov. Kapacita pripojenia je od 13 A do 50 A pre trojfázový hlavný istič. 

„Produkt momentálne aktívne ponúkame najmä v lokalitách Spišská Nová Ves a Kežmarok, Humenné a 

Vranov nad Topľou, tiež v Košiciach a Košiciach – okolí, kde máme aj troch zmluvných, už overených 



dodávateľov pre zemné, výkopové a elektromontážne práce. Takisto máme výhradného dodávateľa 
elektromerových rozvádzačov,“ vysvetlila Zuzana Jurášová, vedúca Zákazníckeho servisu vo VSD. 

Služba je zatiaľ dostupná iba pre nové odberné miesta – domácnosti, firmy, menšie prevádzky, či 
samosprávne objekty. Časom by mohli pribudnúť aj rekonštrukcie a komplikovanejšie možnosti zriaďovania 
elektrickej prípojky. Služba Pripoj svoj dom od VSD vyjde zákazníka na 804 eur s DPH v štandardnom riešení. To 
znamená, že stanovený bod pripojenia do distribučnej sústavy VSD a umiestnenie elektromerového rozvádzača 
sú na rovnakej strane pozemku, resp. komunikácie a nevyžaduje sa jej križovanie. 

Aká je výška poplatku za pripojenie do distribučnej sústavy? 
Poplatok za pripojenie odberateľa elektriny do distribučnej sústavy do 1kV stanovujú jednotlivé distribučné 

spoločnosti vo svojich cenníkoch. Energie-portal.sk porovnal aktuálne ceny za pripojenie elektriny v roku 2019, 
ktoré závisia od ampérovej hodnoty hlavného ističa a druhu odberu (jednofázový, trojfázový). Z porovnania 
cenníkov prevádzkovateľov distribučných sietí vyplýva, že najnižšie poplatky za pripojenie zaplatia zákazníci 
Východoslovenskej distribučnej, najvyššie klienti Stredoslovenskej distribučnej. 

Pri jednofázovom odbere s veľkosťou ističa 25 A je cenový rozdiel až tretinový, pri trojfázovom odbere s 
ističom 25 A je cena prípojky vo VSD 194 eur s DPH, v SSD 217 eur s DPH. Trojfázová prípojka s 25 A ističom 
stojí odberateľa SSD o 12 % viac ako zákazníka VSD. Ceny za pripojenie elektriny podľa veľkosti ističa v 
jednotlivých distribučných spoločnostiach si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke. 

Prípojka elektriny na záhradu, chatu 
Vybudovanie elektrickej prípojky na záhrade, v chate, rekreačnom bývaní, či chalupe sa v princípe riadi 

rovnakým postupom ako pri iných objektoch. Projekt sa môže líšiť veľkosťou ističa a počtom potrebných fáz. 
Odborníci doporučujú, aby odoberatelia realizovali aspoň prípravu pre trojfázové pripojenie, hoci pre súčasný 
odber elektrickej energie postačuje jednofázová elektrická prípojka na záhrade, či chate. V prípade potreby 
trojfázovej elektrickej prípojky v budúcnosti bude stačiť zaslať žiadosť o zmenu ističa a zriadenie trojfázového 
pripojenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Basketbalisti Interu Bratislava hladko zdolali Spišskú Novú Ves 
[10.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22233623/basketbalisti-interu-bratislava-hladko-zdolali-spissku-novu-
ves.html 

 
 

V predohrávke 8. kola SBA sa prekvapenie nekonalo. 
BRATISLAVA. Basketbalisti Interu Bratislava zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 8. kola Slovenskej 

basketbalovej ligy mužov nad BK 04 AC LB Spišská Nová Ves rozdielom takmer 30 bodov. Domáci šli od 

začiatku suverénne za víťazstvom a len päť bodov im napokon chýbalo k okrúhlej stovke. Hostia však podali 
solídny výkon, za ktorý sa nemusia hanbiť. 

Štatistika 
Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:67 (42:21) 

Najviac bodov: Baťka 19, Alcegaire 18, Ihring 11 - Nottage 21, Maxwell 12, Židzik 9, 
300 divákov. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. SBL: Inter Bratislava v predohrávke porazil Spišskú Novú Ves 
[10.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/416683/sbl-inter-bratislava-v-predohravke-porazil-spissku-novu-ves 

 
 

Basketbalisti Interu Bratislava zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 8. kola Slovenskej basketbalovej ligy mužov 
nad BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:67. 

SBL - predohrávka 8. kola: 
Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:67 (42:21) 

Najviac bodov: Baťka 19, Alcegaire 18, Ihring 11 - Nottage 21, Maxwell 12, Židzik 9, 300 divákov. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 3. kolo 
1 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22233623/basketbalisti-interu-bratislava-hladko-zdolali-spissku-novu-ves.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22233623/basketbalisti-interu-bratislava-hladko-zdolali-spissku-novu-ves.html
https://sport.aktuality.sk/c/416683/sbl-inter-bratislava-v-predohravke-porazil-spissku-novu-ves


X 
2 
BC Prievidza Prievidza 
18:00 
12.10.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
1.32 18.00 3.36 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
12.10.2019 
BKM Lučenec Lučenec 
1.04 21.00 9.82 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
12.10.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
2.11 15.00 1.75 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
12.10.2019 
BK Iskra Svit Svit 
1.55 16.00 2.48 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
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13. Zameriava na prírodné scenérie a zátišia 
[09.10.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 9; kpa] 

 
 

V Podtatranskej knižnici sú od štvrtka 3. októbra 2019 vystavené obrazy Emila Farkašovského. Autor sa 
narodil v roku 1944 v Jamníku (okr. Spišská Nová Ves). 

Jeho prvou inšpiráciou na maľovanie bol kaštieľ v rodnej obci Jamník a od začiatku svojej tvorby maľuje 
výhradne olejom. Tematicky sa zameriava na prírodné scenérie, kde sa objavujú aj figurálne postavy, čo im 
dodáva život. 

Často zobrazuje aj zátišia, či architektonické objekty, ktoré patria medzi klenoty regiónu Spiš ako Spišský 
hrad, renesančná zvonica v Spišskej Sobote a ďalšie. Najviac ho zaujala príroda Spiša, Tatry, Slovenský raj, 
oblasť Dunajca, historická architektúra spišských miest. Obrazy maľuje pre radosť vo svojom domácom ateliéri. V 
jeho vývoji zohral dôležitú úlohu Marián Hannel, ktorý ho usmernil kľúčovými pojmami: harmónia, inšpirácia, 
kompozícia a stálosť. Dnes sú tieto slová charakteristickou črtou jeho diel, ktoré sú typické aj svojou snovosťou, 
baladickosťou a nezameniteľným rukopisom autora. Často využíva zemité farby v kombinácii s variáciami 
kobaltovej modrej. 

E. Farkašovský uviedol: „Od útleho detstva som rád maľoval a priťahovali ma farby. Aj preto som sa rozhodol 
vyučiť za maliara natierača. Maľovanie mi prináša dobrú náladu, pri maľovaní zabudnem na to, s kým som sa 
pohádal a získavam z neho energiu.“ 

Autor sa dostal až na celoslovenskú výstavu neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá sa každoročne uskutočňuje 
v Trenčíne. Za svoju prácu získal viacero ocenení v súťažiach neprofesionálnych výtvarníkov. Výstava diel, ktoré 
predstavujú prierez jeho tvorbou, je otvorená do 3. novembra 2019. (kpa) 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Napísali ste nám 
[09.10.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 5; Fabián Gordiak] 

 
 

S veľkým záujmom sledujem informácie o jedinečnom zreštaurovaní sgrafita „Vzdelanie“ na budove terajšieho 
Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku v Poprade, ktoré bolo založené k 1. septembru 1980. Jeho zakladateľom a aj 
prvým riaditeľom bol PhDr. Štefan Kovalčík. Od toho roku má Poprad dve gymnázia, tzv. staré na Kukučínovej ul. 
a nové na Ul. Dominika Tatarku. 



Pre zaujímavosť uvádzam, že do roku 1953 v okresnom meste Poprad nebolo gymnázium. Najbližšie 
gymnáziá boli v Kežmarku, Levoči a Spišskej Novej Vsi. 

0d školského roku 1953/1954 vznikali vo všetkých okresných a väčších mestách podľa zákona 31/1953 
jedenásťročné stredné školy (JSŠ). Bola to jednotná všeobecnovzdelávacia škola pre deti a mládež od šiesteho 
do sedemnásteho roku. Jej vnútorným členením bolo 5+3+3 a v JSŠ boli 1. – 8. ročník povinný a 9. – 11. ročník 
výberový, ktorý končil maturitou. V ostatných mestách a obciach vznikali osemročné stredné školy (OSŠ) s 1.–8. 
ročníkom a v malých obciach národné školy (NŠ) s potrebným počtom tried 1.-5. ročníka, podľa počtu žiakov. 

JSŠ v Poprade bola umiestnená v budove OSŠ na Leninovom nábr. (Nábrežie Jána Pavla II.). Škola mala k 1. 
septembru 1953 1. – 8. ročník a dve triedy 9. a 10. ročníka so 110 žiakmi. Prvých 36 žiakov maturovalo v 
školskom roku 1954/1955. V ďalších rokoch sa počet žiakov a tried prudko rozširoval na úkor žiakov 1.- 8. 
ročníka. K 1. septembru 1960 nastala reorganizácia JSŠ a zmenila sa na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu 
(SVŠ). 

Z pôvodnej JSŠ vznikli dve školy: ZDŠ Poprad, Leninovo nábr. a SVŠ Poprad, Leninovo nábr. so 
samostatnými riaditeľstvami. Keďže počet žiakov v našom meste prudko vzrastal, bolo potrebné budovať ďalšie 
školy. 

Mesto Poprad do roku 1956 nevlastnilo žiadnu budovu školy. Prvá budova školy bola vybudovaná zo štátnych 
finančných prostriedkov a bola to Osemročná stredná škola vtedy na Marxovej ul., teraz na Francisciho ul. V 
septembri 1961 bola nová budova ZDŠ odovzdaná vo Veľkej a v Matejovciach. V 1963 roku boli dané do užívania 
novovybudované ZDŠ Leninovo nábr. a ZDŠ na Ul. 28. januára. Mesto budovalo nové sídliská a bolo potrebné v 
rámci komplexnej vybavenosti budovať ďalšie školy: 1965 ZDŠ na Fučíkovej ul., 1968 ZDŠ na Ul. 29. augusta, 
1973 ZDŠ Komenského ul., 1975 ZDŠ Pionierska ul. a ZDŠ Vagonárska ul., 1979 ZDŠ Dostojevského ul., 1982 
ZDŠ Tajovského ul., 1985 ZDŠ Letná ul. a 1989 ZDŠ Jarná ul. Môžem konštatovať, že k 1. septembru 1989 bolo 
v Poprade štátom vybudovaných 12 ZDŠ a navštevovalo ich 11 tisíc žiakov 1. – 9. ročníka nášho mesta. Dnes je 
to okolo 4 500 žiakov z Popradu a blízkeho okolia. 

Gymnaziálne štúdium v dnešnom chápaní začalo svoju činnosť 1. septembra 1969. Okrem dvoch gymnázií 
vznikali aj ďalšie stredné školy: 1963 Stredná priemyselná škola strojnícka Poprad, 1963 Stredná zdravotnícka 
škola v Poprade, 1965 Jazyková škola v Poprade a prvou strednou školou na území mesta Poprad je Obchodná 
akadémia na Murgašovej ul., ktorá bola založená v roku 1939 pod názvom Štátna slovenská obchodná akadémia 
v Poprade. Okrem toho pri výrobných podnikoch vznikali odborné učilištia. V súčasnosti počty žiakov neustále 
klesajú a školy sa postupne rušia. 

Potešilo ma, že študenti gymnázia so svojou profesorkou zachránili sgrafito a tak boli vedení k tomu, aby sa 
oboznámili s históriou svojej školy. Niekedy si málo uvedomujeme vývoj a zmeny, ktoré so sebou prináša. Nárast 
škôl bol naozaj prudký a vzdelanostná úroveň našich žiakov mala vysokú úroveň, napriek tomu, že bolo veľa 
prekážok, napríklad nedostatok kvalifikovaných učiteľov. 

Dnes môžeme byť právom hrdí na to, že máme vo svete veľa vedcov, odborníkov, ktorých mená u nás 
neregistrujeme, ale často náhodne zistíme, že vyštudovali na Slovensku. 

Fabián Gordiak 
[Späť na obsah] 
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Aké sme mali oslavy 75. výročia SNP? Vyjadrili sme nimi to, čo bojom s nacistami vyjadrovali naši predkovia? 
Milena Vachová, predsedníčka ZO SZPB, Ľubietová; - Oslavy 75. výročia SNP sa navždy zapísali svojou 

vysokou úrovňou. Boli veľmi dôstojné, úžasné a najmä chytili za city. Nedá sa to však porovnať s odvahou 
bojovníkov proti fašizmu. Ale aspoň sme sa pokúsili ich odvahu pochopiť a precítiť. 

Michal Kuchár, tajomník ObIV SZPB, Spišská Nová Ves: - Vyjadrili sme týmito oslavami do slova a do 

písmena to, čo bojom s nacistami naši predkovia, vrátane najvyšších predstaviteľov nášho štátu. 
Ján Kochan, predseda ZO SZPB genmjr. R. Viesta, Revúca: - Oslavy 75. výročia SNP boli pripravené 

perfektne. Organizátor, ako aj armáda, si splnili svoje úlohy na 100 %. Tým pár jednotlivcom, ktorí ešte sú medzi 
živými a podieľali sa na boji proti fašizmu, si myslím, boli vyslovené pocty od všetkých účastníkov. 

Je na škodu veci, že rovnako, ako každý rok, aj v tomto sme sa nevyhli nepríjemnostiam pri vchode do areálu 
osláv. Voči mne osobne sa pri kontrole tvárili ako by robili prehliadku kriminálnikovi, ktorý ide do výkonu trestu. 
Počul som veľa pripomienok typu, že „na rok už neprídem". Uvažujme, ako sa tomu do budúcnosti vyhnúť, lebo 
niektorí naozaj neprídu. 

Antónia Turanská, tajomníčka ZO SZPB, Stupava: - Oslavy SNP boli na vysokej úrovni. Páčil sa mi program v 
B. Bystrici. SNP ním odkazuje, aby sme nezabudli na svoju hrdosť a svojprávnosť, lebo taký malý národ vtedy 
dokázal povstať proti neľudskosti. 

Jozef Cerovský, predseda ObIV SZPB, Lučenec: - Myslím si, že oslavy 75. výročia SNP boli veľmi dôstojné. 
Ja osobne som sa zúčastnil na deviatich oslavách vrátane celoslovenských. Nielen celoslovenské oslavy, ale aj 
na oslavách v mestách a obciach bolo vidieť, že je to 75. výročie SNP. Musím pochváliť napríklad obec Hrušov a 
ZO SZPB v Hrušove, kde boli oslavy na vysokej úrovni s veľmi pekným kultúrnym programom, nielen kladenie 
vencov. Proste všade bol pozitívny posun oproti oslavám v minulom roku. 



Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa. 
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