


Čistenie a pranie celého 
sortimentu odevov 

v najmodernejších zariadeniach

Prevádzka Jarná 2606

PONDELOK - PIATOK
7.00 - 16.30

Zberňa A. Bernoláka 2135

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.00      13.30 - 16.30

STRÁNKOVÉ

HODINY
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 tieto práce:

SPRÁVA BYTOV 

A NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV
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A PRÁČOVŇA

STRÁNKOVÉ

HODINY

POKLADŇA

BYTTERM a.s. Žilina

Kontakty a služby

2

• čistenie kanalizácie uloženej 

v zemi tlakovým vozidlom 

Volvo CÚ-9

• čistenie kanalizácie 

v budovách mechanickou 

špirálou ROWO

• vývoz žúmp a septikov 
3vozidlom P V3S, objem 3,5 m

• práce s vysokozdvižnou 

plošinou LIAZ MP-22 

s pracovným dosahom 22 m,

   nosnosťou v pracovnom koši 

400 kg

• prenájom nákladného vozidla 

Tatra 815  3-stranný sklápač 

s obsluhou

• prenájom nákladného vozidla 

Avia 31.1N – valník s obsluhou

• prenájom traktora Zetor 5245 

sólo alebo s vlečkou o nosnosti 

5 ton s obsluhou

• zemné práce stavebnými 

strojmi CAT 432 D a UNC 060

tel.: 041 / 724 61 12 

             724 91 04

fax: 041 / 724 94 44 

mobilný telefón: 0903/55 66 07

PONDELOK    
7.00 - 11.00 12.00 - 15.30

UTOROK
nestránkový deň

STREDA          
7.00 - 11.00 12.00 - 16.30

ŠTVRTOK
nestránkový deň

PIATOK           
7.00 - 11.00 12.00 - 13.30

PLATNÉ OD 2. 1. 2014

PONDELOK
6.45 - 11.00    11.30 - 15.30

UTOROK         
6.45 - 11.00    11.30 - 14.00

STREDA          
6.45 - 11.00    11.30 - 16.30

ŠTVRTOK       
6.45 - 11.00    11.30 - 14.00

PIATOK           
6.45 - 11.00    11.30 - 13.30

PLATNÉ OD 2. 1. 2014

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100 spojovateľka 

havarijná služba: 041/ 72 322 50, podatelna@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Stredisko zabezpečovania zdrojov ŠFRB – možnosť dohodnúť rokovanie mimo stránkových hodín. Telefón 0903 776 634



Vážení zákazníci, milí čitatelia,

do rúk sa vám dostáva prvé číslo no-

vého časopisu BYTTERM. Úvodom si 

chcem uctiť pamiatku zakladateľa za-

mestnaneckej spoločnosti BYTTERM, 

a. s., generálneho riaditeľa Mgr. Jána 

Belaníka, ktorý sa k vám, žiaľ, už ne-

môže prihovoriť. 

Ing. Richard Zelina

S úctou

riaditeľ divízie správy majetku 

EDITORIAL

VYDÁVA: 

Bytterm, a.s. 

ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina. 

ÚPRAVA: 

Artis Omnis, s.r.o. 

v spolupráci s BasetMedia, s.r.o. 

BasetMedia, s.r.o. 

TLAČ: Coreta, s.r.o. 

LAYOUT: Ateliér 314 

FOTO TITULNÁ STRANA:

FOTO EDITORIAL: Augustín Záň   

Vaše podnety, námety 

a otázky posielajte na: 

casopis@bytterm.sk

Dovoľte, aby sme vám, našim zákaz-

níkom, pri príležitosti dvadsiateho vý-

ročia vzniku spoločnosti poďakovali za 

dôveru, ktorú nám prejavujete.

V tomto období ľudia hodnotia rok, kto-

rý končí a dávajú si nové predsavzatia. 

Jedným z našich predsavzatí je, aby 

ste mali všetky aktuálne informácie, 

o čo sa má pokúsiť aj tento časopis. Na 

nasledujúcich stranách sme pre vás 

pripravili informácie súvisiace s obno-

vou vašich domov, ktoré môžu prispieť 

k skvalitneniu vášho bývania. Dozvie-

te sa tu aj niečo z histórie najstaršieho 

sídliska. Radi privítame aj vaše pod-

nety a názory. Sú pre nás potrebné, 

pretože chceme kvalitu poskytova-

ných služieb neustále zlepšovať. 

Časopis, ktorý sme pre vás pripravili, je 

bezplatný a jeho financovanie je za-

bezpečené výlučne z reklám, ktoré sú 

uverejnené v tomto periodiku. 

Koniec roka je obdobie, ktoré preží-

vame spoločne so svojimi rodinami. 

Izby ozdobia vianočné stromčeky, 

z kuchyne sa šíri vôňa medovníkov 

a ľudia sú si oveľa bližší. Želám ra-

dostné Vianoce, šťastné vykročenie do 

nového roku a príjemné čítanie. 
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Občasník BYTTERM je financovaný zo 

zdrojov inzercie. Autorské práva sú vyhra-

dené. Akékoľvek kopírovanie alebo roz-

množovanie je možné len so súhlasom vy-

davateľa.

Úvodník



VÝMENY ROZVODOV 
V BYTOVÝCH DOMOCH

Opotrebované rozvody narúšajú pokojné bývanie.

4

Životnosť rozvodov ako rozhodujú-
ce kritérium ich výmeny 

Strata funkčnosti pôvodných rozvodov 
z dôvodu ich prekročenej životnosti vy-
voláva v systéme nečakané poruchy. 
Ich výskyt narastá úmerne s predlžujú-
cim sa vekom rozvodov a má priamy 
dopad na majetok a zdravie obyvate-
ľov bytových domov. Neriešenie výme-
ny rozvodov v dome narúša pokojné 
bývanie jeho obyvateľov. Vyššej miere 
ohrozenia sú vystavení hlavne obyva-
telia tých bytových domov, v ktorých sa 
nachádzajú vyhradené technické za-
riadenia plynové a elektrické. 
Stav rozvodov v bytových domoch zá-
visí od materiálu potrubia, jeho kvality, 
od kvality látky prúdiacej v potrubí, od 
prostredia, v ktorom je inštalované 
a často aj od prevádzky celej sústavy.    

Čo získa vlastník výmenou rozvodov

• Výmenou rozvodov sa obnoví nie-
len ich životnosť, ale pri rozvodoch ply-
nu a elektriny sa zvýši aj ich bezpeč-
nosť, t.j. stav, kedy nie je ohrozené 
zdravie osôb. 

• Splní sa zákonom uložená povin-
nosť hydraulicky vyregulovať a zaizo-
lovať rozvody teplej vody v bytovom 
dome po ich výmene v termíne do 
31.12. 2017. Povinnosť platí iba pre 
bytové domy s celkovou podlahovou 

2plochou väčšou ako 1 000 m  (zákon 
č.69/2013, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti 
pri používaní energie).

Výmeny rozvodov v bytových do-
moch z pohľadu zákona 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov 

Rozvody v bytových domoch patria 
medzi jeho spoločné zariadenia, t.j. sú 
spoluvlastníctvom všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v byto-
vom dome. Tým, že je rozvod spoločný 
a každý vlastník má na ňom svoj spo-
luvlastnícky podiel, prispieva na jeho 
výmenu formou mesačných preddav-
kov do fondu prevádzky, údržby 
a opráv domu. 

Sprístupnenie bytu a nebytového pries-
toru rieši rovnako zákon o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, v kto-
rom je upravená zodpovednosť vlast-
níka za vzniknuté škody v prípade, že 
svoj byt alebo nebytový priestor ne-
sprístupní realizačnej firme. 

Ako postupovať pri výmene rozvodov

• Vlastníci bytového domu prostred-
níctvom svojho zástupcu oslovia 
správcu s požiadavkou na zrealizova-
nie výmeny rozvodov v bytovom dome.

• Správca zvolá schôdzu vlastníkov 
za účelom prejednania jednotlivých 
bodov potrebných k zrealizovaniu vý-
meny rozvodov. 

Správca s vlastníkmi prerokuje 
vhodný spôsob riešenia výmeny roz-
vodov v náväznosti na zákonné povin-
nosti, možnosti financovania,...

Správca požaduje vypracovať roz-
počet, ktorý je podkladom pre objek-
tívne vyhodnotenie predložených po-
nukových cien vo výberovom konaní.  

• Správca zrealizuje po dohode 
s vlastníkmi výberové konanie na zho-
toviteľa projektovej dokumentácie.     

Vybraný zhotoviteľ projektovej doku-
mentácie bude zmluvne zaviazaný za-
bezpečiť všetky potrebné rozhodnutia 
od dotknutých orgánov štátnej správy.

• Vybraný zhotoviteľ projektovej do-
kumentácie vypracuje projekt a zabez-
pečí jeho odkonzultovanie s vlastníkmi 
a správcom.

Otázky dôležité z hľadiska výmeny 
rozvodov 

• Životnosť existujúcich rozvodov
• Stanovenie rozsahu výmeny
• Kvalita zhotovenej projektovej do-

kumentácie
• Výber spôsobu financovania

Výmena rozvodov



Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

5

• Správca zrealizuje po dohodne 
s vlastníkmi výberové konanie na zho-
toviteľa výmeny rozvodov.

• Správca zvolá schôdzu vlastníkov 
za účelom odsúhlasenia úveru. 

V prípade nedostatku finančných 
prostriedkov na fonde prevádzky, 
údržby a opráv domu je potrebné 
v zmysle platného zákona o vlastníc-
tve bytov a nebytových priestorov od-
súhlasiť úver 2/3 väčšinou všetkých 
vlastníkov bytového domu.  

• Vybraný zhotoviteľ diela zrealizuje 
výmenu rozvodov na základe podpísa-
nej zmluvy o dielo.  

Bez súhlasného stanoviska vlastní-
kov so znením zmluvy o dielo sa výme-
na rozvodov v bytovom dome nezrea-
lizuje.

Projektová dokumentácia ako pod-
klad k zhotoveniu diela

Projektová dokumentácia musí byť vy-
pracovaná v zmysle platnej legislatívy. 
Projektovú dokumentáciu rozvodov 
musí zhotoviť oprávnená osoba - auto-
rizovaný stavebný inžinier, ktorý spolu-
pracuje s vybranými profesiami. Vý-
mena rozvodov by mala prebiehať za 
účasti oprávnenej osoby vykonávajú-
cej dozor. 

Čo nesmie chýbať v projektovej do-
kumentácií

Projektová dokumentácia týkajúca sa 
plynoinštalácie musí byť schválená in-
špekčným orgánom. Ochrana pred ne-
bezpečným dotykom v kúpeľniach mu-
sí zodpovedať platnej STN. Okrem zá-
kladného stupňa ochrany musí byť vy-
konané pospojovanie a toto pripojené 
na uzemňovacie vedenie. 

Vzájomne sa pospájajú vodivé pripá-
jacie potrubia vnútorného vodovodu 
a vnútornej kanalizácie, kovové zria-
ďovacie predmety, plynové potrubie, 
prípadne zariadenia vzduchotechniky. 

V rámci protipožiarnej ochrany je nut-
né rozvody prestupujúce cez stropné 
konštrukcie jednotlivých bytov protipo-
žiarne uzavrieť. 

Na čo treba pamätať pri realizácií 
diela 

V zmysle platnej legislatívy (zákona 
č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia) odstraňo-
vanie azbestu alebo materiálov obsa-
hujúcich azbest zo stavieb môžu vyko-
návať len oprávnené firmy s platným 
dokladom vydaným Úradom verejné-
ho zdravotníctva SR. 

Demontáž a montáž stien v byto-
vých jadrách

Priestor šachty v bytovom jadre musí 
byť vlastníkom bytu sprístupnený. Ak 
je bytové jadro v pôvodnom stave, jeho 
demontáž a následná montáž je vcelku 
jednoduchá. Materiálom, ktorým sa na-
hradí pôvodné jadro, býva zvyčajne sa-
drokartón, ktorý je plne demontovateľ-
ný, čím sa bez problémov priestor šach-
ty opätovne kedykoľvek sprístupní. 
   
V prípade, že je priestor už zamurova-
ný, je nutné vyrezať z neho takú časť, 
aby sa zabezpečila bezproblémová 
demontáž pôvodných a montáž no-
vých rozvodov. Opätovne je možné 
zadnú stenu šetrne doplniť vrátením 
vyrezanej časti, prípadne domurovať 
chýbajúcu časť z nového materiálu, 
alebo použiť sadrokartón. Spôsob 
úhrady za vykonané práce je vecou 
dohody vlastníkov. Môžu si ich vykonať 
sami vlastníci, alebo nimi poveria reali-
začnú firmu.       

Koľko trvá výmena rozvodov v byte 
vlastníka

Za predpokladu sprístupnenia všet-
kých bytov v dohodnutom termíne, je-
den zvislý rozvod (stúpačka) je kom-
pletne vymenený za 1 až 2 dni (doba 
výmeny je závislá od počtu poschodí 
v bytovom dome). Kompletná výmena 
zahŕňa studenú vodu, teplú vodu s cir-
kuláciou, kanalizáciu, plyn a vzducho-
techniku. Počas prác tieto rozvody ne-
budú funkčné v čase od 8.00 hod. do 
19.00 hod.

Materiály existujúcich rozvodov 

V minulých rokoch sa v bytových do-
moch používali pozinkované oceľové 
potrubia na rozvod studenej vody, tep-
lej vody, cirkulácie a plynu s dobou ži-
votnosti 30 rokov. Kanalizačné potru-
bie bolo navrhnuté zvyčajne z azbesto-

cementu s dobou životnosti 40 rokov, 
novšie plastové potrubia s hranicou ži-
votnosti 50 rokov. Spodná časť potru-
bia bola navrhnutá z liatiny, kde bola 
predpokladaná doba životnosti 80 
rokov.

Najpoužívanejšie materiály nových 
rozvodov  

Rozvody studenej a teplej vody spolu 
s cirkuláciou sa zhotovujú z univerzál-
nych plasto-hliníkových rúrok s ates-
tom pre pitnú vodu, pre kanalizáciu sa 
odporúčajú odhlučnené plastové po-
trubia. Plynové rozvody v domoch sa 
v súčasnosti navrhujú z medi a rozvody 
vzduchotechniky z pozinkovaného ple-
chu, prípadne z plastu. 

Spôsoby financovania nových roz-
vodov

• z vlastných zdrojov naakumulova-
ním prostriedkov na fonde prevádzky, 
údržby a opráv domu postupnou tvor-
bou

• využitím úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania s 0,5% úrokovou 
sadzbou:

- 75 % prostriedkov zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania + 25 % 
z prostriedkov fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu

alebo
- 75 % prostriedkov zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania + 25 % 
z prostriedkov získaných z úveru 
komerčnej banky

• úverom z komerčnej banky 

Podmienkou získania úveru sú správ-
ne nastavené preddavky do fondu pre-
vádzky, údržby a opráv domu a súhlas 
2/3 väčšiny všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome.

Ing. Karol Kucka, kucka@bytterm.sk 
FOTO: Bytterm

Výmena stúpačiek plynu a vody.

Výmena prebieha šetrným spôsobom.



Nebola tá kúpeľňa drahá?

ILUSTRAČNÉ FOTO: Bytterm
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Oliverovo rozhodnutie prerobiť kúpeľ-

ňu dozrelo. Obkladačky zohnala žena 

a kamarát dohodil zručného chlapíka. 

Správcovi poslal oznámenie. Suse-

dom napísal odkaz na vchodové dve-

re, aby mu odpustili zvýšený hluk.

Po dvoch týždňoch búchania, perma-

nentného prášenia a každodenného 

umývania schodiska po stavbároch 

má konečne hotovo. Kúpeľňa ako vy-

maľovaná a zvyšok bytu vyleštený.  

Božský pokoj si užíva nielen Oliver, ale 

aj jeho susedia, ktorým to liezlo na 

nervy. 

Večer, po 14-dňovom psychickom vy-

pätí, si dá Oliver teplý kúpeľ a zaspí 

ako malé decko. Ráno správne nabu-

dený vyrazí do práce. Ešte ani riadne 

nezarezáva a už mu zvoní telefón. 

Sused, ktorého po posledných dňoch 

zaradil do kategórie „nemusím“, sa do-

žaduje telefonického rozhovoru s nim. 

Volá už tretíkrát v priebehu desiatich 

minút. Oliverovi to začína byť podoz-

rivé a radšej to napokon predsa len 

zdvihne. Tak dobre mierený úder ešte 

nedostal. Oliverov nový nepriateľ mu 

oznamuje, že z novej kúpeľne sa valí 

voda a vytápa okrem neho aj ďalších 

dvoch susedov pod ním. 

Hrozná situácia, ale nie pre nášho Oli-

vera. Prasknuté vodovodné potrubie 

mu po zdĺhavom hľadaní miesta poru-

chy za „slušný“ príplatok opravil už je-

mu známy šikovný chlapík. Koberce 

susedia vysušili, zatečené steny u su-

sedov Oliver po sobotách na svoje ná-

klady vymaľoval a vzťahy s chlapmi na-

pravil v miestnej krčme. 

Nebola však tá Oliverova kúpeľňa 

príliš drahá? 

Ak sa náhodou aj vy dostanete do 

podobnej situácie, či už ako ten, komu 

v byte prasklo vodovodné potrubie, 

alebo ako poškodený, neriešte to ako 

Oliver. Na podobné prípady môžete 

využiť poistenie bytových domov, kto-

ré máte dojednané  prostredníctvom 

správcu bytového domu. Poistenie by-

tových domov zahŕňa: 

- poistenie bytov, vrátane spoloč-

ných častí a zariadení bytového domu 

na škody vzniknuté v dôsledku po-

žiaru, úderu blesku, výbuchu, pádu lie-

tadla, víchrice, krupobitia, povodne, 

záplavy, zemetrasenia, výbuchu sop-

ky, zosuvu pôdy, lavíny a ťarchy snehu, 

nárazu vozidla, dymu, rázovej vlna, pá-

dom predmetov, ktoré nie sú súčasťou 

poistnej veci, vody unikajúcej z prask-

nutím poškodeného vodovodného za-

riadenia, krádežou, lúpežou, vandaliz-

mom, vrátane postriekania fasády 

sprejermi 

- poistenie vašej zodpovednosti 

z titulu vlastníctva bytu, vrátane zod-

povednosti za škodu vlastníka bytu 

a/alebo nebytového priestoru v súvis-

losti so svojpomocným vykonávaním 

stavebných prác, úprav bytu alebo 

nebytového priestoru.

Ak chcete získať viac informácií o pois-

tení vášho bytu a zodpovednosti z vlast-

níctva bytu alebo potrebujete nahlásiť 

škodu, kontaktujte p. Turčákovú telefo-

nicky na číslach 041/724 93 12, 

0911 750 053 alebo e-mailom na

 turcakova@bytterm.sk. 

Ak vám vznikla škoda alebo vám 
poisťovňa nevyplatila poistné 
plnenie, prípadne máte pocit, že 
poistné plnenie nebolo adekvátne 
vzniknutej škode, príďte sa poradiť 
k nám. 

Poskytujeme odborné poradenstvo 
pri riešení škodových udalostí 
a uplatňovaní nárokov na náhradu 
škody, vrátane nárokov z poistných 
zmlúv.

 „CENTRUM LIKVIDÁCIE“ 
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina  
041/700 21 09, faxom 041/723 49 52, 
e-mail:
potrebujemporadit@centrumlikvidacie.sk

 „Oči máme na to, aby sme videli, 

uši, aby sme počuli a poistenie na 

to, aby sme ho aj využívali.“

Možno to poznáte

ILUSTRAČNÉ FOTO: BasetMedia



Firemná prezentácia

– ZLAĎTE SI DVERE, ZÁRUBNE 
A PODLAHY, NEZABÚDAJTE 
PRITOM NA FAREBNOSŤ 
A ŠTRUKTÚRU STIEN.

orech tirolský, dub natural, makasar, dub šedý 
a višňa natural).

V neposlednom rade ostáva ešte nestarnúca klasi-
ka v podaní plných hladkých dverí bez presklených 
tabúľ. Ak zvolíte zaujímavý farebný dekór a modernú 
kľučku, získate nadčasové dvere s vysokou oderu-
vzdornosťou za naozaj zaujímavú cenu.

Každý z nás ma iný vkus, charakter, temperament 
a sny. Ideálne navrhnutý interiér je ten, ktorý je 
v súlade s našou osobnosťou, a preto vás radi 
privítame v našich vzorových štúdiách v Bratisla-
ve, Žiline, Trenčíne a Trnave , kde vám vyškolený 
personál poradí, navrhne a odporučí najlepšie 
riešenia pre váš interiér.

Našu širokú ponuku dverí a zárubní, 27 fareb-
ných vyhotovení, ponuku kovania i technické 
špecifikácie si môžete prezrieť na 

INTERPRODUKT, s. r. o.
Kragujevská 389, 010 01 Žilina

web: www.interprodukt.sk
e-mail: interprodukt@interprodukt.sk

tel./fax: 041/562 00 31
www.interprodukt.sk.

Myslite na to, že dvere zaberajú v interiéri nemalú 
plochu, dokážu priestor opticky rozjasniť, ale 
aj utlmiť. Preto do malých bytov alebo tmavých 
úzkych chodieb nevyberajte tmavé dekóry, ako 
to v minulosti bolo bežné; naopak odporúčame 
výber svetlých alebo bielych dekórov. Biela farba 
na dverách sa v dnešnom modernom interiéri 
teší veľkej obľube a hodí sa aj do náročnejších 
interiérov. Ak máte radi moderné riešenia, stojí 
za to zvážiť dvere s minimalistickým dizajnom 
vo svetlých tónoch ako napríklad model dverí 
z kolekcie Blanko.

Dizajnéri interiéru sa zhodujú, že nadchádzajúce 
trendy budú v takzvaných bezlištových dverách, 
čiže sklenené tabule sa vo dverách neupevňujú 
pomocou zasklievacích líšt, ale priamo vsunutím 
do špeciálnej konštrukcie dverí (napríklad dvere 
z radu Domos). Tieto dvere boli ešte pred pár rok-
mi luxusom, ktorý si mohol dovoliť len málokto. 
Sme radi, že dnes sú už cenovo prijateľné a tešia 
sa veľkej obľube. Preferujú sa prírodne farby 
v odtieňoch hnedej.

Dvere sa vo všeobecnosti ladia buď v dekóre, 
v akom je podlaha, alebo naopak do kontrastu. 
Ak chcete interiér zväčšiť a presvetliť, volíte svetlé 
dezény. Hitom posledného roku sa stali štruktu-
rované 3 D povrchy, ktoré napodobňujú drevo 
a naozaj len znalec rozozná, že nejde o masívne 
drevo (z našej ponuky odporúčame napríklad 

HARMÓNIA V INTERIÉRI



Hliny – najstaršie sídlisko 

Na území, kde boli polia, močiare a jamy, vyrástlo sídlisko. 

ILUSTRAČNÉ FOTO: BasetMedia
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Ako prvé začali 

priestore južne od historického jadra 

mesta vyrastať Hliny I a II – hneď za 

ulicou Veľká okružná, medzi nemoc-

nicou a vilovou štvrťou Malá Praha. 

Predtým tu boli polia, močiare a jamy,

z ktorých sa ťažila hlina pre neďalekú 

tehelňu.  Toto sa premietlo aj do názvu 

sídliska. 

Pilotný projekt sídliska, Hliny I-IV, spra-

coval architekt Ferdinand Čapka spolu 

s Ladislavom Bauerom. Pri návrhu 

sídelného útvaru dosiahli prirodzenú 

väzbu historického jadra mesta s no-

vou zástavbou, a to vytvorením nové-

ho priestoru pre budúce Námestie Ľu-

dovíta Štúra a viacúčelovej zástavby 

ulice Antona Bernoláka, ktorú Žilinča-

nia volajú  Bulvár. 

K sídlisku Hliny patrí aj obytná štvrť 

Malá Praha, výstavba domov pre čes-

kých úradníkov a dôstojníkov začala 

v roku 1923. 

na nezastavanom 

Na Hlinách je postavených asi 5 686 

bytov. Ich počet bytov nie je presný, le-

bo na voľných plochách je dostavba 

ďalších obytných domov. V roku  

na Hlinách III pribudla budova expozi-

 2003

túry Národnej banky Slovenska. Aktu-

álny počet obyvateľov Hlín je 11 624.

Spracoval:  Martin Barčík

FOTO: Bytterm 

Hliny sú prvé a najstaršie sídlisko 

v Žiline. Tvorí ho osem menších sa-

mostatných celkov Hliny I až VIII, 

postavených v rokoch 1955-1977.

Z histórie

Bulvár.

Výstavba postupovala.
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Firma nadviazala na dlhoročnú výťa-
hársku tradíciu závodu TRANSPORTA  
Velké Meziříčí, činnosť ktorej sa datuje 
od roku 1957. Solídne postavenie na 
českom trhu si udržiava aj po nástupe 
nadnárodných spoločností do tohto 
odboru a dovoze lacných výrobkov  
z Ázie.                  
Ďalej na otázky odpovedal konateľ 
spoločnosti Viktor Sobotka.

Prečo si myslíte, že výmena výťa-
hov je dnes aktuálna téma? 
Technický stav výťahov, ktoré majú 30-
-40 rokov a niektoré až 50 rokov, pred-
stavujú určité riziká pre užívateľov. Ak-
tuálna bezpečnosť je zabezpečovaná 
predpísanou periodicitou odborných 
prehliadok, skúšok a opakovaných od-
borných skúšok. Kontroly však nemô-
žu odhaliť a následne odstrániť všetky 
riziká podľa nových noriem. Ani ľudia 
väčšinou nejazdia v autách starších 
viac ako 20 rokov.

Ako je to s výmenou na Slovensku 
a v Čechách?
Väčšinu výťahov v Československu 
vyrobila firma TRANSPORTA. Na Slo-
vensku je takýchto výťahov v bytových 
domoch viac ako 35 000, z toho je 
vymenených približne tisíc. V Čechách 
je po rekonštrukcii viac ako polovica 
výťahov.

Aká je vlastne životnosť výťahov?
Firma TRANSPORTA predpokladala 
životnosť 25-30 rokov za predpokladu 
vykonávania generálnych opráv po 12-
-15 rokoch fungovania výťahu. Naša 
firma pred 20 rokmi začala do týchto 

výťahov vyrábať a dodávať náhradné 
komponenty, aby sa zabezpečila mož-
nosť prevádzkovať tieto výťahy. A tie 
vám slúžia až doteraz.

Na čo sa treba zamerať pri výbere 
nového výťahu?
Treba sa predovšetkým zamerať na 
dobrý pomer kvality a ceny. Toto roz-
hodnutie ovplyvňuje životnosť výťahu 
alebo ďalšie nutné výdavky na údržbu 
a servis. Niektoré bytové domy sa roz-
hodli ísť iba cestou najnižšej ceny vý-
robkov dovážaných z Číny, Španielska, 
Turecka a nepozerali do budúcnosti. 
Treba to vidieť aj z pohľadu financo-
vania tejto investície. Ľudia v bytovom 
dome majú úvery na obnovu, ktoré splá-
cajú aj 20 rokov a nemôžu si dovoliť ďal-
šie nepredvídané výdavky na opravy.

Aké výťahy máte v ponuke?
Najväčšiu časť našej produkcie tvoria 
osobné výťahy do bytových domov. 
Vzhľadom na to, že firma VÝTAHY, 
s.r.o., Velké Meziříčí má vlastnú vývo-
jovú a projekčnú činnosť s dlhou tra-
díciou, vyrábame aj výťahy podľa špe-
ciálnych požiadaviek, napr. šikmý vý-
ťah jazdiaci v priehradnom múre Lipno 
či nákladné výťahy od 50 do 10 000 kg 
nosnosti. Riešime aj staré výťahy typu 
„paternoster“, aké sú u vás na minis-
terstvách v Bratislave. 

Je však dôležité, že vy-
rábame výťahy, ktoré sú 
konštruované na mieru 
pre typickú slovenskú 
a českú výstavbu byto-
vých domov. Neraz sa 
stretneme s riešeniami 
iných výrobcov, ktorí ne-
majú ponuku prispôso-
benú na naše pomery. 
Máme v ponuke výťahy 
trakčné s prevodovým 
strojom, bez prevodo-
vého stroja, bez strojov-
ne, bubnové výťahy, 
hydraulické výťahy, reťa-
zové výťahy.

Snahou firmy je ponúk-
nuť riešenia, ako je zväč-
šenie svetlosti prechodu 
do kabíny na 800 mm či 
zväčšenie kabíny v pô-
vodnej, prípadne predĺ-
ženej šachte. Ponúkame 
kabíny z rôznych mate-
riálov (sklo, 

 dizaj-
nov a farebnosti. Súčas-
ťou kabíny sú aj kvalitné 
automatické dvere BUS 
a možnosť prevedenia 

nerez, ob-
klady POLYREY),

ovládacích prvkov ANTIVANDAL. Pre 
pohon firma používa najmodernejšie 
bezporuchové stroje, montované na 
oceľové odpružené rámy, čím je za-
ručené zníženie hlučnosti. V ponuke 
sú aj výťahy s priechodzou alterna-
tívou, využívané ako bezbariérové. 
Vieme namontovať výťahy aj do domu 
(napr. 4-6 podlažného), kde výťah nie 
je, samozrejme, ak sú tam na to 
technické predpoklady.

Čím si vaše výťahy získavajú svo-
jich zákazníkov?
Výhod ponúkame celý rad. Okrem dl-
hej životnosti a vysokej kvality sme 
schopní taktiež zabezpečiť servis s ná-
hradnými dielmi na veľa rokov do bu-
dúcnosti za prijateľnú cenu. To je naša 
prednosť v porovnaní s nadnárodnými 
firmami podnikajúcimi v našom odbo-
re. Toto moje konštatovanie potvrdzuje 
uplynulých 20 rokov.

Ako je to so servisom na Slovensku, 
konkrétne v Žiline?
Na Slovensko dodávame 20 % našej 
produkcie. Priamo v Žiline máme cen-
trálny sklad pre Slovensko a našu sú-
čiastkovú základňu dlhé roky využíva 
aj servisné stredisko BYTTERM. Na zá-
ver chcem popriať ľuďom čo najmenej 
starostí s výťahmi a viac radosti v kru-
hu rodiny počas vianočných sviatkov.

Viktor Sobotka 

Kvalitne a bezpečne vo vašom výťahu

Spoločnosť VÝTAHY, s.r.o., Velké 

Meziříčí  pôsobí viac ako 20 rokov 

v oblasti výroby a montáže nových 

výťahov, modernizácie a rekonštruk-

cie pôvodných výťahov a zabezpe-

čovaní ich komplexného servisu.

Výťahy

VÝTAHY, s. r. o.

Vrchovecká 216

Velké Meziříčí

594 29, CZ

tel.: +420 123 456 789

obchod@vytahy.com

www.vytahy.com → 



Modernizácie výťahov v bytových domoch
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Najčastejšie riziká súvisiace s pre-

vádzkou výťahov, ktoré neboli mo-

dernizované v zmysle platných 

predpisov EÚ:

• kabína bez kabínových dverí

• nekontrolovaný pohyb kabíny sme-

rom nahor

• nevyhovujúce zachytávače

• nevyhovujúce riadiace systémy

• chýbajúca obojstranná komunikácia 

pri poruche výťahu v prípade, že 

v kabíne je prepravovaná osoba

Čo modernizáciou vlastník získa: 

• väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť 

prepravovaných osôb súvisiacu 

s odstránením prevádzkových rizík

• bezporuchový chod  

• úspora servisných nákladov

• vyšší komfort jazdy 

• zlepšenie ovládateľnosti 

• moderný vzhľad s použitím nových 

materiálov 

V niektorých prípadoch je možné ešte 

získať navyše:

• zvýšenie nosnosti a podlahovej plo-

chy kabíny výťahu

• zvýšenie rýchlosti kabíny

Možnosti riešenia:

1. Odstrániť riziká postupne – postup-

nou modernizáciou výťahov, kedy 

možné riziká stále pretrvávajú a pre-

vádzkovatelia sa vystavujú nemalým 

problémom zo strany kontrolných or-

gánov, prípadne pri úraze     

2. Odstrániť riziká naraz – komplexnou 

modernizáciou, kedy sa vymení celý 

výťah naraz.

K financovaniu je možné použiť pro-

striedky zo Štátneho fondu rozvoja bý-

vania (ŠFRB), a to do výšky 75 % z ob-

starávacej ceny výťahu pri 1 % úroče-

ní po dobu splácania úveru 20 rokov.

Zostávajúcich 25 % 

prostriedkov by ma-

li mať vlastníci na 

fonde prevádzky, 

údržby a opráv do-

mu. V prípade, že 

tieto v plnej výške 

k dispozícií nemajú, 

je možné využiť ko-

merčný úver z kto-

rejkoľvek bankovej 

inštitúcie. Štát dal 

novým zákonom 

o ŠFRB jedinečnú 

možnosť najvýhod-

nejšieho financovania komplexnej ob-

novy bytových domov. Pri spojení 

dvoch typov obnovy (napr. výmena vý-

ťahov + výmena rozvodov) sa zníži 

úroková sadzba na 0,5 %. V prípade 

spojenia troch typov obnovy (napr. vý-

mena výťahov + rozvodov + realizácia 

zateplenia) môže byť úroková sadzba 

iba 0 %. 

• Väčšia bezpečnosť a spoľahlivosť 

prepravovaných osôb

• Bezporuchový chod  

• Úsporu servisných nákladov

• Vyšší komfort jazdy 



Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

11

Čo zahŕňa postupná modernizácia 

výťahov: 

1. elektroinštalácia

• výmena starého rozvádzača 

• výmena výťahového stroja za od-

pružený stroj s roštom 

• výmena kabeláže

• výmena koncových, šachtových 

a poschodových prepínačov a sní-

mačov 

• výmena dverných uzávierok

2. kabína

• výmena kabíny

• osadenie kabíny kabínovými dvera-

mi typu BUS

• vybavenie kabíny oboj stranným ko-

munikátorom

• použitie obojstranných zachytáva-

čov a obmedzovačov

• výmena protiváhy

• výmena šachtových dverí

3. výmena opláštenia šachty

Doposiaľ používané trakčné lanové 

výťahy sú známe svojou dlhou život-

nosťou. Novo vyvinuté, súčasné trak-

čné lanové výťahy sa vyznačujú výbor-

ným pomerom spotrebovanej energie 

k nosnosti kabíny, nízkymi prevádzko-

vými nákladmi na prevádzku a servis, 

a rovnako ako ich predchodcovia vyso-

kou životnosťou dnes už modernej 

technológie. Výťahový stroj je umiest-

nený v už vybudovanej strojovni nad 

šachtou. Samozrejmosťou je použitie 

pohonu regulovaného frekvenčným 

meničom. Práve v spojení s touto tech-

nológiou sa dosahuje komfortný, po-

kojný priebeh jazdy s presným, tlme-

ným rozbehom a dojazdom výťahovej 

kabíny.

Modernizácia výťahu a servisná 

zmluva

Servisná zmluva má okrem základnej 

údržby výťahového zariadenia obsa-

hovať taktiež vykonávanie všetkých 

prehliadok a skúšok daných bezpeč-

nostnými normami. Firma vykonávajú-

ca servis musí v zmluve deklarovať čas 

nástupu na odstránenie závad, ako aj 

čas, dokedy je schopná uvoľniť osobu 

z výťahu v prípade poruchy zariade-

nia. Zároveň musí mať uzatvorené 

zmluvné poistenie pre prípad vzniku 

škody na majetku a zdraví vlastníkov.     

Ing. Karol Kucka

FOTO: Bytterm a BasetMedia

telefon : (+4

, kucka@bytterm.sk 

20) 566 521 531

sales@vytahy.com

www.vytahy.com
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1.

5. Andrea

6.

12. Ernest

19. Drahomíra, Mário

26. Tamara

2. Alexandra, Karina

3. Daniela

4. Drahoslav

7. Bohuslava

8. Severín

9. Alexej

10. Dáša

11. Malvína

13. Rastislav

14. Radovan

15. Dobroslav

16. Kristína

17. Nataša

18. Bohdana

20. Dalibor

21. Vincent

22. Zora

23. Miloš

24. Timotej

25. Gejza

27. Bohuš

28. Alfonz

29. Gašpar

30. Ema

31. Emil

1. Tatiana

3. Blažej

4. Veronika

5. Agáta

6. Dorota

7. Vanda

8. Zoja

10. Gabriela

11. Dezider

12. Perla

13. Arpád

14. Valentín

15. Pravoslav

17. Miloslava

18. Jaromír

19. Vlasta

20. Lívia

21. Eleonóra

22. Etela

24. Matej

25. Frederik, Frederika

26. Viktor

27. Alexander

28. Zlatica

2. Erika, Erik

9. Zdenko

16. Ida, Liana

23. Roman, Romana

1. Albín

3. Bohumil, Bohumila

4. Kazimír

5. Fridrich

6. Radoslav, Radoslava

7. Tomáš

8. Alan, Alana

10. Bruno, Branislav

11. Angela, Angelika

12. Gregor

13. Vlastimil

14. Matilda

15. Svetlana

17. Ľubica

18. Eduard

19. Jozef

20. Víťazoslav, Klaudius

21. Blahoslav

22. Beňadik

24. Gabriel

25. Marián

26. Emanuel

27. Alena

28. Soňa

29. Miroslav

31. Benjamín

2. Anežka

9. Františka

16. Boleslav

23. Adrián

30. Vieroslava

1. Hugo

2. Zita

3. Richard

4. Izidor

5. Miroslava

7. Zoltán

8. Albert

9. Milena

10. Igor

11. Július

12. Estera

14. Justina

15. Fedor

16. Dana, Danica

17. Rudolf

18.

19. Jela

21.

22. Slavomír

23. Vojtech

24. Juraj

25. Marek

26. Jaroslava

28. Jarmila

29. Lea

30. Anastázia

6. Irena

13. Aleš

20. Marcel

27. Jaroslav

1. Sviatok práce

4. Florián

8.

11. Blažena

18. Viola

25. Urban

2. Žigmund

3. Galina

5. Lesia, Lesana

6. Hermína

7. Monika

9. Roland

10. Viktória

12. Pankrác

13. Servác

14. Bonifác

15. Žofia, Sofia

16. Svetozár

17. Gizela

19. Gertrúda

20. Bernard

21. Zina

22. Júlia, Juliana

23. Želmíra

24. Ela

26. Dušan

27. Iveta

28. Viliam

29. Vilma

30. Ferdinand

31. Petrana, Petronela

1. Žaneta

8. Medard

15. Vít

22. Paulína

29. Peter, Pavol, Petra

2. Xénia, Oxana

3. Karolína

4. Lenka

5. Laura

6. Norbert

7. Róbert

9. Stanislava

10. Margaréta

11. Dobroslava

12. Zlatko

13. Anton

14. Vasil

16. Blanka, Bianka

17. Adolf

18. Vratislav

19. Alfréd

20. Valéria

21. Alojz

23. Sidónia

24. Ján

25. Olívia, Tadeáš

26. Adriána

27. Ladislav, Ladislava

28. Beáta

30. Melánia

1. Diana

2. Berta

3. Miloslav

4. Prokop

7. Oliver

8. Ivan

9. Lujza

10. Amália

11. Milota

12. Nina

14. Kamil

15. Henrich

16. Drahomír

17. Bohuslav

18. Kamila

19. Dušana

21. Daniel

22. Magdaléna

23. Oľga

24. Vladimír

25. Jakub

26. Anna, Hana, Anita

28. Krištof

29. Marta

30. Libuša

31. Ignác

5. Sv. Cyril a Metod

6. Patrik, Patrícia

13. Margita

20. Iľja, Eliáš

27. Božena

1. Božidara

2. Gustáv

4. Dominika, Dominik

5. Hortenzia

6. Jozefína

7. Štefánia

8. Oskar

9. Ľubomíra

11. Zuzana

12. Darina

13. Ľubomír

14. Mojmír

15. Marcela

16. Leonard

18. Elena, Helena

19. Lýdia

20. Anabela, Liliana

21. Jana

22. Tichomír

23. Filip

25. Ľudovít

26. Samuel

27. Silvia

28. Augustín

30. Ružena

3. Jerguš

10. Vavrinec

17. Milica

24. Bartolomej

29.

31. Nora

1.

7. Marianna

14. Ľudomil

15.

21. Matúš

28. Václav

2. Linda, Rebeka

3. Belo

4. Rozália

5. Regina

6. Alica

8. Miriama

9. Martina

10. Oleg

11. Bystrík

12. Mária, Marlena

13. Ctibor

16. Ľudmila

17. Olympia

18. Eugénia

19. Konštantín

20. Ľuboslav, Ľuboslava

22. Móric

23. Zdenka

24. Ľuboš, Ľubor

25. Vladislav, Vladislava

26. Edita

27. Cyprián

29. Michal, Michaela

30. Jarolím

1. Arnold

2. Levoslav

3. Stela

4. František

6. Natália

7. Eliška

8. Brigita

9. Dionýz

10. Slavomíra

11. Valentína

13. Koloman

14. Boris

15. Terézia

16. Vladimíra

17. Hedviga

18. Lukáš

20. Vendelín

21. Uršuľa

22. Sergej

23. Alojzia

24. Kvetoslava

25. Aurel

27. Sabína

28. Dobromila

29. Klára

30. Šimon, Simona

31. Aurélia

5. Viera

12. Maximilián

19. Kristián

26. Demeter

1.

2. Pamiatka zosnulých

9. Teodor

16. Agnesa

17.

23. Klement

30. Ondrej, Andrej

3. Hubert

4. Karol

5. Imrich

6. Renáta

7. René

8. Bohumír

10. Tibor

11. Martin, Maroš

12. Svätopluk

13. Stanislav

14. Irma

15. Leopold

18. Eugen

19. Alžbeta

20. Félix

21. Elvíra

22. Cecília

24. Emília

25. Katarína

26. Kornel

27. Milan

28. Henrieta

29. Vratko

1. Edmund

2. Bibiána

3. Oldrich

4. Barbora, Barbara

5. Oto

6. Mikuláš

8. Marína

9. Izabela

10. Radúz

11. Hilda

12. Otília

13. Lucia

15. Ivica

16. Albína

17. Kornélia

18. Sláva

19. Judita

20. Dagmara

22. Adela

23. Nadežda

27. Filoména

29. Milada

30. Dávid

31. Silvester

7. Ambróz

14. Branislava, Bronislava

21. Bohdan

24.

25. Prvý sviatok vianočný

26.

28. Ivana, Ivona

2014
Nový rok
Deň vzniku SR

Valér
Veľký piatok

Nikola, Nikolaj
Výročie SNP

Drahoslava
Deň ústavy SR

Jolana, Sedembolestná
Panna Mária

Denis, Denisa, Sviatok
všetkých svätých

Klaudia, Deň boja za
slobodu a demokraciu

Adam a Eva, 
Štedrý deň

Štefan, Druhý sviatok
vianočný

Ingrida, Deň víťazstva
nad fašizmom

Ervín
Veľkonočný pondelok

Antónia
Traja králi



	samočistiaci efekt 

	prvá hydrofilná tenkovrstvá omietka 
 bez biocídnych prísad na Slovensku

	veľmi vysoká odolnosť 
 proti mikroorganizmom

	nová technológia 
 šetriaca životné prostredie

	certifikovaná ako povrchová úprava 
 pre kontaktný zatepľovací systém
 weber.therm terradry

pre kontaktný zatepľovací systém
weber.therm terradry

	

	

	

	

Váš partner pre zatepľovanie

www.weber-terranova.sk

Tenkovrstvová omietka so zvýšenou
ochranou proti riasam a plesniam

Topdry A4n.indd   2 12/2/13   9:06 PM



ŽILINA 
– OKNOPLAST SLOVENSKO S.R.O.
ul. Štefánikova 27, ŽILINA 
tel. 041/500 76 00 

www.oknoplast.sk

SUPER 
ZĽAVY*

VYUŽITE
AKCIU TEJTO ZIMY
Stavte na inovačnú technológiu a ostaňte v teple i počas 
chladných dní. Vďaka špeciálnej zimnej ponuke OKNOPLAST 
získate na všetky zakúpené okná atraktívne zľavy*.

* Zľavy platia pre zákazky objednané od 26.11.2013 do 10.1.2014. 
Pre bližšie informácie navštívte predajne OKNOPLAST.

Ako vybrať správne okná do bytu?
Jednou z najdôležitejších položiek pri rekonštrukcii je vý-
ber správnych okien. Je to vizitka každého bytu a činiteľ, 
ktorý ovplyvňuje aj účty za energiu. Okná nám majú slúžiť 
roky – kúpené dnes musia spĺňať požiadavky zajtrajška. 
Nákup okien je dôležitý a považovaný za investíciu – ako 
si teda správne vybrať?

Spoznajme najdôležitejšie parametre.

Dnes je na trhu množstvo dostupných 
modelov okien, ktoré sa odlišujú para-
metrami. Správny výber okien so zod-
povedajúcimi parametrami nám zaru-
čí, že okno je kvalitné a bude nám slúžiť 
dlhý čas. A, B, C, Rw a Uw sú najčastej-
šie používaný symboly výrobcov okien. 
Symboly A, B, C určujú triedu okenného 
profilu, ktorý je zodpovedný za izoláciu 
a pevnosť konštrukcie. Profil v najvyššej 
triede A má vonkajšie steny s minimálnou 
hrúbkou 2,8 mm. V prípade profilov PVC 
je dobré brať do úvahy aj šírku a počet 
komôr. V označení okna môžeme nájsť 

aj čísla od 0 do 4. Týkajú sa ďalšej dôleži-
tej vlastnosti, a tou je priepustnosť vzdu-
chu. Čím je okno tesnejšie, tým menšia 

je jeho priepustnosť vzduchu. Najvyššia 
trieda 4 nám zabezpečí maximálnu tes-
nosť okna a komfort v byte aj počas sil-
ného náporu vetra.

Pri kúpe okien je dôležité získať od pre-
dajcu čo najviac informácií, napríklad, aká 
výbava je v štandarde, čiže čo dostanem 
za základnú cenu. Ak chceme mať istotu, 
žiadajme aj certifikáty a Deklarácie o vlast-
nostiach okna. Ak sú certifikáty vydané re-
nomovanými inštitútmi ako napr. Inštitút 
ift Rosenheim, môžeme sa cítiť bezpečne.



Efektivita tepelných zariadení 
je aj naďalej naša priorita

 Rekonštrukcia ležatých rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody
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Najdôležitejšie sú však práve každo-

ročné investície do výmeny sekundár-

nych rozvodov ústredného kúrenia 

(ÚK) a teplej vody (TÚV), hydraulické-

ho vyregulovania sústavy, modernizá-

cie pôvodných výmenníkových staníc 

na kompaktné odovzdávacie stanice 

typu KOS. Za 20-ročnú existenciu in-

vestovala spoločnosť do ich obnovy už 

celkovo 14 982 679 eur. 

Ťažisko tohtoročných investícií spočí-

valo vo výmene tepelných rozvodov na 

ul. Gabajova (Hliny VII) za nové pre-

dizolované potrubia v celkovej dĺžke 

501 m a v modernizácii – výmene pô-

vodnej parnej výmenníkovej stanice 

HS 14 na Hlinách III (Puškinova ulica) 

na modernú kompaktnú odovzdávaciu 

stanicu (KOS) novej generácie. Pô-

vodná parná technológia tu bola inšta-

lovaná ešte v roku 1967, kedy prebie-

hala parofikácia sídliska Hliny I až IV. 

Bola umiestnená v priestoroch bývalej 

uhľovej kotolne obytného domu Puški-

nova 2190. Aj keď z pôvodnej techno-

lógie pri čiastkových modernizáciách 

ostalo len máločo, pôvodný spôsob vý-

roby tepla a TÚV už nespĺňal paramet-

re moderných súčasných technológií.

   

Modernizáciou týchto tepelných zaria-

dení  a sekundárnych rozvodov sa pre-

to pôvodné technológie nahrádzajú 

novými, t.j. modernejšími a hlavne 

úspornejšími, čím sa v konečnom dô-

sledku zvyšuje nielen účinnosť daného 

zariadenia, ale i celková jeho hospo-

dárnosť. 

Taktiež sa v tomto roku ešte realizovala 

výmena starej pôvodnej parnej výmen-

níkovej stanice za novú technológiu 

KOS na Májovej 22. 

V roku 2014 bude ešte realizovaná vý-

mena tepelných rozvodov na Hlinách 

IV (ul. Čajakova) a ukončená výmena 

rozvodov na sídlisku Hliny VII. Ukonče-

ním týchto prác na sídlisku Hliny sa za-

vŕši jedna etapa rekonštrukcií pôvod-

ných, viac ako 40-ročných, fyzicky 

opotrebovaných rozvodov tepla na hra-

nici životnosti so zhoršujúcimi sa te-

pelnoizolačnými vlastnosťami v celko-

vej dĺžke približne 7,2 km.

Výmena rozvodov je náročná po kaž-

dej stránke. Prekážok pod zemou je 

veľa a to hlavne križovaním rôznych 

inžinierskych sietí. Tieto investície pri-

nášajú aj svoje dočasné negatíva. Tý-

ka sa to hlučnosti mechanizmov v za-

Bytterm každoročne vynakladá ne-

malé finančné prostriedky na opra-

vy sekundárnych rozvodov vykuro-

vania a dodávky teplej vody.

Modernizácia tepelných zariadení
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stavanej zóne, zvýšenej prašnosti pros-

tredia, dočasného obmedzenia  cest-

nej premávky, núteného výrubu stro-

mov v ochrannom pásme rozvodov. 

Dochádza aj k čiastočnému obmedzo-

vaniu pohybu obyvateľov na síd-

liskách. 

Spoločnosť Bytterm, a.s., Žilina sa vo-

pred ospravedlňuje dotknutým obča-

nom a prosí ich o trpezlivosť a spolu-

prácu počas výkopových prác. Je len 

samozrejmosťou, že všetky tieto práce 

prebiehajú v súlade s povoleniami 

a rozhodnutiami príslušných odborov 

Mestského úradu Žilina a Dopravného 

inšpektorátu Žilina. Výmena rozvodov 

sa vždy ukončuje poslednou fázou, 

ktorou sú povrchové úpravy rozkopa-

ných chodníkov, ciest, trávnikov a ze-

lene. Tieto sa často dostávajú po ukon-

čení prác na kvalitatívne vyššiu úroveň 

oproti pôvodnému stavu pred rekon-

štrukciou.

 

V roku 2014 sa ešte zrealizujú nové 

kompaktné odovzdávacie stanice 

KOS v priestoroch súčasných parných 

výmenníkových staníc HS 13 ul. Čaja-

kova a VS 901 Štefánikova ulica.

Pri výmene takejto technológie sa ľu-

dia často sťažujú na dlhšiu odstávku 

teplej vody. Málokto však vie, že pô-

vodnú technológiu treba kompletne 

zdemontovať, odviesť a uvoľniť tak 

priestor novej technológii. 

Po vytvorení nového betónového zá-

kladu pod technológiu sa postupne 

osádzajú jednotlivé moduly novej kom-

paktnej odovzdávacej stanice KOS, 

pripájajú sa opäť na potrubné rozvody  

prívodu pary, studenej vody (SV), ús-

tredného kúrenia (ÚK), teplej úžitkovej 

vody (TÚV). Zároveň sa realizuje de-

montáž pôvodnej elektroinštalácie 

a súčasne prebieha dodávka a montáž 

novej  elektroinštalácie. 

Napokon sa inštaluje úplne nový počí-

tačový systém merania a regulácie 

(MaR), oživí sa riadiaci program a sta-

nica sa pomocou rádiového prepojenia 

pripojí na centrálny dispečing tepla 

Bytterm-u. Výmenu rozvodov a tech-

nológii rozkladáme postupne do viac 

rokov, a to hlavne kvôli finančnej ná-

ročnosti, kapacitných a časových mož-

ností výstavby.

Pohnútkami na takúto systémovú ob-

novu rozvodov a modernizácií výmen-

níkových staníc je zabezpečenie po-

kiaľ možno bezporuchovej a nepretr-

žitej dodávky tepla a TÚV, moderni-

zácia tepelných technológií, naša po-

treba znižovať straty na rozvodoch tep-

la na technické minimum a úsporám 

nákladov na strane odberateľov Byt-

term-u, a.s., Žilina. 

Ing. Jozef Seifert a Ing. Jozef Grolmus

FOTO: Bytterm

Rekonštrukcia výmenníkových staníc



Ako narábať s termostatickou hlavicou?

Termostatická hlavica umožňuje udržovať doma teplotu v požadovaných hodnotách

Ovládanie regulátora je jednoduché

18

Termostatizácia – inštalácia regulač-

ných radiátorových armatúr s termo-

statickou hlavicou v  bytových domoch 

– sa vykonáva za účelom zabezpe-

čenia hydraulickej stability (rovnomer-

né zatekanie vykurovacieho média do 

každého vykurovacieho telesa) vyku-

rovacej sústavy a možnosti regulova-

nia teploty a spotreby tepla v každom 

vykurovanom priestore daného domu.

Termostatické hlavice majú dve 

funkcie:

1. reguláciu prietoku vykurovacieho 

média

2. reguláciu teploty v priestore

Užívateľ bytu môže využívať reguláciu 

teploty jednoduchým nastavením – 

pootočením termostatickej hlavice. 

Hlavica sníma teplotu v priestore plo-

chou na jej čele. V prípade, že bude 

teplota v priestore vyššia (napr. pri 

náhlom oteplení) ako je nastavená na 

hlavici, tak hlavica začne automaticky 

zatvárať prívod vykurovacieho média 

do vykurovacieho telesa. V takomto 

prípade vykurovacie teleso začne 

chladnúť, a tak sa jeho teplota bude 

meniť. 

V opačnom prípade, ak bude teplota 

v priestore nižšia (napr. pri náhlom 

ochladení), ventil sa začne otvárať 

a teleso opäť hriať. Neustále chladnu-

tie a ohrievanie vykurovacích telies je 

teda v tomto prípade normálnym ja-

vom (už to nie je ako v minulosti, že 

teleso bolo stále nahriate). Pre bez-

Termostatizácia – inštalácia regu-

lačných radiátorových armatúr s ter-

mostatickou hlavicou v bytových do-

moch – sa vykonáva za účelom 

zabezpečenia hydraulickej stability 

vykurovacej sústavy.

Termostatizácia
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chybné fungovanie tohto systému je 

nutné, aby termostatické hlavice ne-

boli zakryté záclonou, závesom, ná-

bytkom a pod., pretože takto dôjde 

k značnej odchýlke od nastavenej tep-

loty a skutočnej teploty v priestore. 

Nastavenie termostatickej hlavice 

ovplyvňuje počet nameraných dielikov 

na pomerovom rozdeľovači vykuro-

vacích nákladov (PRVN). Do ročného 

vyúčtovania sa však započítavajú kori-

gované namerané dieliky, kde počet 

nameraných dielikov sa vynásobí te-

pelným výkonom radiátora, koeficien-

tom typu radiátora a koeficientom po-

lohy miestnosti bytu, v ktorej sa ra-

diátor  nachádza.

Príklad: Ak nastavíme hlavicu napr. na 

hodnotu „III“ (podľa typu hlavice), táto 

predstavuje teplotu okolia cca. 20°C. 

Keď bude teplota v priestore nad 20°C, 

hlavica začne zatvárať a obmedzovať 

prietok do vykurovacieho telesa. Keď 

bude teplota nad 22°C, tak vykurova-

cie teleso bude odstavené a bude 

chladnúť, resp. bude studené. Ak bude 

teplota pod 20°C, radiátorový ventil 

bude otvorený a teleso sa bude oh-

rievať, resp. bude zohriate, a tak bude 

vykurovať priestor. Tu je taktiež úplne 

normálne, že vrch telesa je teplejší 

a spodok telesa chladnejší, nakoľko 

dochádza k odovzdávaniu tepla do 

priestoru. 

Súčasťou termostatizácie radiátoro-

vých telies je aj hydraulické vyregu-

lovanie stúpačiek a ležatých rozvodov, 

t.j. rovnomerné rozdelenie tepla do 

jednotlivých častí domu. Je jednoznač-

ne dokázané už na existujúcich vy-

regulovaných domoch, že došlo k od-

stráneniu nedokurovania hlavne na 

koncových vetvách domu. V spojení so  

zateplením domu došlo aj k značnej 

úspore spotreby tepla u jednotlivých 

odberateľov, vrátane spotreby tepla 

v celom bytovom dome.

Bytterm

ILUSTRAČNÉ FOTO:

Bytterm a BasetMedia

Tretia tohtoročná konferencia o obnove bytových domov týkajúca sa výmeny rozvodov. Zlepšenie kvality bývania a dobrá informo-
vanosť sú pre Bytterm hlavné priority. Novembrovej konferencie na Mestskom úrade v Žiline sa zúčastnilo 250 zástupcov vlastníkov bytov.

Hlavica by nemala byť zakrytá záclonou,
závesom alebo nábytkom



Čistá fasáda patrí k dobrému bývaniu!
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Nielen bezpečná lokalita, bohatá infra-

štruktúra, rýchla dostupnosť, ale aj 

čisté fasády vytvárajú kritériá, podľa 

ktorých sa sídelné štruktúry stávajú 

vyhľadávanými miestami na bývanie. 

Nemusí pritom ísť o úplne novú výstav-

bu – aj existujúce sídliská môžu po ob-

nove získať nový a atraktívnejší vzhľad. 

Okrem nadčasového farebného rie-

šenia je nevyhnutné splniť požiadavku 

vysokej odolnosti fasády voči znečiste-

niu prachom a následnému rozvoju 

rias. Toto sú schopné zabezpečiť len 

kvalitné materiály, ktoré majú mini-

málne nároky na údržbu a odďaľujú 

proces nutnej revitalizácie fasády. 

Áno, jedného dňa v budúcnosti bude 

potrebné oživiť vzhľad fasády, ale už 

dnes  môžeme pri výbere povrchovej 

úpravy urobiť dobré rozhodnutie. 

Nová fasáda môže naplno zažiariť

Pri riešení fasád v súčasnosti máme 

veľkú výhodu – vlastné skúsenosti 

z realizácie tepelnoizolačných systé-

mov a aj špičkové materiály s vysokou 

pridanou hodnotou. Vytvoriť materiál, 

s ktorým fasáda získa úplne nové 

vlastnosti, nie je jednoduché – je to 

doslova „alchýmia“. Modernou „alchý-

miou“ je oblasť nanotechnológií, kde 

pomocou nanočastíc s veľkosťou iba 
-910  m (milióntina milimetra) je možné 

cielene ovplyvniť fungovanie povrcho-

vej úpravy a vytvoriť inteligentnú štruk-

túru s požadovanými vlastnosťami. 

Povrchová vrstva nanočastíc, ktoré sú 

zoskupené do uzavretej, málo členitej 

membrány, zabraňuje usadzovaniu 

prachu v štruktúre omietky. Najväčším 

nepriateľom fasády je totiž znečistenie 

prachom – spôsobuje nielen zosivenie 

farieb, ale je aj živnou pôdou pre riasy. 

Preto je dôležité držať prach čo naj-

ďalej od fasády a nedovoliť mu usa-

dzovať sa na jej povrchu! Napriek tomu 

však nie je možné na sto percent elimi-

novať riziko znečistenia prachom a je 

potrebné nájsť riešenie, ako sa prípad-

ných nečistôt zbaviť. 

Odpoveďou je fotokatalýza, teda 

schopnosť svetla rozkladať čiastočky 

prachu a zbavovať sa ich vplyvom daž-

ďa a vetra. Tento účinok v určitej miere 

funguje v prírode úplne prirodzene 

a nezávisle od človeka, ale na jeho cie-

lené a efektívne využitie v omietkach 

boli potrebné roky výskumu v laborató-

riách spoločnosti Baumit. Trvalo krás-

Fasády bytových domov sú výraz-

ným prvkom urbanistického pries-

toru a podieľajú sa na identifikácii 

komunity aj jednotlivca s vlastným 

bývaním.

Fasáda bytových domov
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na fasáda je dnes skutočnosťou, a to 

vďaka inovatívnej omietke Baumit Na-

noporTop photokat. 

Chceme maximum – trvalé riešenie

Povrchové úpravy starších tepelnoizo-

lačných systémov sú často vizuálne 

znehodnotené nevzhľadnými povlak-

mi rias. V súčasnosti sú riasy najväč-

ším nepriateľom fasád. Sú trvalou sú-

časťou znečisteného ovzdušia a vo 

forme spór prežívajú aj v tých najex-

trémnejších podmienkach. Pokiaľ náj-

du vhodné prostredie pre svoj život, 

kolonizujú podklad (omietku) a roz-

množujú sa. Ide teda o biologické 

organizmy, voči ktorým je potrebné 

účinne zakročiť.

Jedným z riešení je pridávanie biocíd-

nych prostriedkov do omietok a farieb. 

Je to štandardný postup, ako ochrániť 

materiál počas prevozu, skladovania 

a prvé roky po nanesení na fasádu. 

Pridané biocídy vytvárajú účinnú ba-

riéru proti pôsobeniu mikroorganizmov 

a v závislosti od konkrétnych podmie-

nok zabezpečujú ochranu fasády rela-

tívne dlhý čas, ale, žiaľ, nie natrvalo  

po čase strácajú účinnosť. 

Keď pominie doba aktívnej ochrany 

omietky biocídnymi látkami, odolnosť 

fasády závisí už len od rizika výskytu 

rias v danom prostredí a do popredia 

vystupujú ďalšie okrajové podmienky 

ako skladba tepelnoizolačného systé-

mu, kvalita vyhotovenia detailov, údrž-

ba fasády. Časovo obmedzené pôso-

benie biocídnych prísad je jedným 

z dôvodov, prečo sa vývoj nových ma-

teriálov a ich efektívnej ochrany proti 

riasam uberá iným smerom. 

Inovácia z Baumit laboratórií

Baumit NanoporTop photokat fun-

guje na úplne novom princípe! Vďaka 

jej jedinečnému zloženiu dochádza ku 

chemickému rozkladu prachových 

a organických častíc, a to vplyvom sl-

nečného žiarenia. Tento inovatívny ma-

teriál využíva fyzikálny princíp fotoka-

talýzy, ktorá zabezpečuje trvalú ochra-

nu fasády počas celej jej životnosti. Ce-

lý proces je nepretržitý, prirodzený 

a ohľaduplný voči životnému prostrediu. 

Baumit NanoporTop 

photokat je špičkovým 

materiálom nielen z hľa-

diska tradičných požia-

daviek na povrchové 

úpravy (farebná stálosť, 

jednoduché spracova-

nie, kompatibilita v rámci 

tepelnoizolačných sys-

témov), ale aj z hľadiska 

ochrany prírody: neob-

sahuje žiadne fungicídne 

chemické prísady, nakoľ-

ko v oblasti ochrany fa-

sády používa účinnejšie 

a trvalé prostriedky. 

– Dobrá fasáda  dobrý pocit

Na záver krátka otázka: „Aká je dobrá 

fasáda?“ Určite okrem funkčných 

vlastností ako ochrana muriva, res-

pektíve izolantu, pred zrážkovou vo-

dou a pozitívny vplyv na tepelnotech-

nický režim obvodovej konštrukcie by 

mala byť aj pekná. Akonáhle sa nám 

fasáda prestane páčiť, prichádzame aj 

o radosť z bývania, cítime rozladenie 

z našej investície. Možno všeobecne 

skonštatovať, že tepelnoizolačné sys-

témy so zosivenými fasádami posky-

tujú požadovanú tepelnú ochranu 

(v závislosti od hrúbky izolantu), ale ich 

spoločenská hodnota je oslabená prá-

ve nevábnym vzhľadom. Pokiaľ chce-

me udržať fasády čisté, orientujme sa 

na materiály, ktoré majú čistotu zakó-

dovanú vo svojej štruktúre a fungujú 

automaticky v režime „Udržuj čistotu!“.

Ukazuje sa, že v dohľadnom čase vý-

razne neovplyvníme znečistenie 

ovzdušia a nepriaznivé ataky na fasá-

du, voľbou inteligentných materiálov 

s vysokou odolnosťou voči znečisteniu 

však môžeme pomôcť fasáde zacho-

vať si jej krásu. 

Ing. Monika Štefancová,

Baumit, spol. s r.o.

–
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Kamaráti, vyplňte tajničku a pošlite 

nám výsledok  n  

alebo na adresu:  

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 

Žilina. Troch správnych riešiteľov 

vyžrebujeme a odmeníme knižkou 

o Baltazárovi Banánovi. K odpovedi 

napíšte heslo Baltazár Banán.

a casopis@bytterm.sk

Pre najmenších máme tajničku 

a voňavý príbeh o lietaní, priateľ-

stve a tvorivosti

Publikácia prináša nové poznatky 

a sumarizuje doteraz známe sku-

točnosti o histórii Žiliny, budovách 

a ich obyvateľoch.

Relax a zábava

1

2

3

4

5

6

7

1) Manžel ovce

2) Valí sa z komína

3) Hlava rodiny

4) Školská pomôcka na meranie dĺžky

5) Najlepší priateľ človeka

6) Prichádza po noci

7) Rozprávková bytosť, ktorá láme

 drevo  

TAJNIČKA

Pre dospelých čitateľov máme knihu
Potulky starou Žilinou 

bovými zábermi a reprodukciami ar-
chívnych materiálov.

Chcete vyhrať Potulky starou Žili-
nou? Pošlite nám kontaktný e-mail 
a troch z vás vyžrebujeme. Píšte 
nám na: casopis@bytterm.sk

Ak nepoužívate elektronickú poštu, 
pošlite nám váš telefonický kontakt 
na adresu: Bytterm, a.s.,
ul. Saleziánska 4,010 77 Žilina. 
Heslo: Potulky starou Žilinou.

Viete, kde sa v Žiline nachádzal prvý 
výťah? Kto sa mohol pochváliť prvým 
rádiom? Ako sa pilo z črievičky Jo-
sephiny Bakerovej? Prečo nezbúrali 
Immaculatu na Mariánskom námestí? 
Koľko škody narobili požiare a zeme-
trasenia? Na čo poslúžil zvon z Bu-
rianovej veže?

Odpovede ponúknu texty autorov – 
historika Mariána Mrvu a archivára 
Petra Štanského – doplnené fotogra-
fiami Miroslava Pfliegela, no najmä do-

Uzávierka súťaže je dňa 31. 1. 2014. 
Žrebovanie cien sa uskutoční 5. 2. 
2014 o 14.00 hodine v zasadačke 
Byttermu.

Mena výhercov budú uverejnené na 
stránke www.bytterm.sk a v nasledu-
júcom čísle časopisu.
Zaslaním vašich kontaktných údajov 
zároveň súhlasíte s ich použitím pre 
správcu Bytterm a.s.

SÚŤ
AŽ



Kombinácie služieb
Internetu a televízieInternetu aIn
za zvýhodnených podmienok !

e služieb
a televíziea 

h podmienok !h podmienok !

neobmedzený internet • digitálna TV • analógová TV • zvýhodnené ponuky • programové balíčky • koncové zariadenia

V ponukách máme viac ako 150 TV programov – z toho až 30 v HD kvalite !

K internetu 17 slovenských a českých programov   ZADARMO !

info:  0908 937 958 • 0918 402 059

Optický
vysokorýchlostný

INTERNET
už od:

9,90 €

Analógová televízia ZS už od:  2,80 €

Analógová televízia RS už od:  7,99 €

Digitálna televízia už od:  5,99 €

VŠETKY SLUŽBY BEZ VIAZANOSTI!

INTERNE T A TELE VÍZ IA

Sídlo:

Ul. Pod Hradiskom 10 • Závodie 394
010 04 Žilina • Slovakia, EU
Kontaktné telefóny:  +421 918 402 059
  +421 908 937 958
e-mail:  objednavky@tesatel.sk
Stránkové hodiny:

pondelok:  8.00–11.00 / 12.00–16.00 h.
utorok:  nestránkový deň
streda:  8.00–11.00 / 12.00–16.00 h.
štvrtok:  nestránkový deň
piatok:  8.00–11.00 h.

web: www.tesatel.sk           e-mail: objednavky@tesatel.sk

STV1 • STV2 • Markíza • Doma • FOOOR • Dajto • Joj • Joj plus • Wau • Senzi • TA3 • ČT1 • ČT2 • Fénix • Severka • Noe 
• Lux • Šlágr • Musiq1 • Eurosport • Sport1 • Spektrum Home • Discovery • Animal Planet • National Geographic 
• Travel • History • Viasat History • Viasat Explorer • Viasat Spice • CBS reality • F&H • TLC • Paprika • Fashion • 
Universal • Film+ • AXN • Nickoledeon • Jim Jam • MTV CZ • VH1 • AB moteurs • XXL

STV1 • STV2 • Markíza • Doma • FOOOR • Dajto • Joj • Joj plus • Wau • Senzi • TA3 • ČT1 • ČT2 • Fénix • Noe • Lux • Šlágr

Náš tip
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OBNOVA, KTORÁ PRINÁŠA ÚSPORY A KVALITU BÝVANIA

ĎAKUJEME 
ZA SPOLUPRÁCU

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk


