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SME PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU

HISTÓRIA SOLINIEK

V STARŠÍCH DOMOCH VYMIEŇAME ROZVODY 

NA LIETAVSKOM HRADE A V PODHRADÍ

SÚŤAŽ



STRÁNKOVÉ

HODINY

OTVÁRACIE

HODINY

Stredisko 

mechanizácie

 ponúka

 tieto práce:

SPRÁVA BYTOV 

A NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV

CHEMICKÁ ČISTIAREŇ

A PRÁČOVŇA

STRÁNKOVÉ

HODINY

POKLADŇA

Stredisko 

zabezpečovania zdrojov 

ŠFRB – možnosť 

dohodnúť rokovanie 

mimo stránkových hodín. 

Telefón: 0903 776 634

BYTTERM a.s. Žilina

Kontakty a služby

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
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• 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

PONDELOK
6.45 - 11.00 11.30 - 15.30

UTOROK  
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30

STREDA  
6.45 - 11.00 11.30 - 16.30

ŠTVRTOK 
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30

PIATOK  
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30

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
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Preto mi dovoľte v mene našej spo-
ločnosti oboznámiť vás s niektorými 
legislatívnymi zmenami, ktoré v týchto 
dňoch nadobúdajú platnosť. Z tých 
najdôležitejších by som upozornil na 
podmienku priebežne zverejňovať na 
mieste v dome obvyklom, alebo na 
webovej stránke správcu, stručný 
postup obstarávania tovarov a služieb 
súvisiacich so zabezpečovaním pre-
vádzky, údržby a opráv domu vrátane 
jednotlivých cenových ponúk. Zverej-
ňovaním sa posilní transparentnosť 
výberu dodávateľov a zvýši sa infor-
movanosť o použití vašich finančných 
prostriedkov. Je len na správcovi, akú 
formu oboznámenia si zvolí. 

Či už pre tento prípad, ale aj v sú-
vislosti s inými informáciami, by som 
vám rád dal do pozornosti dovyba-
venie jednotlivých vchodov vhodnými 
uzamykateľnými skrinkami na oznamy 
z dôvodu ochrany dokumentov. Tie 
budú miestom aj na zverejňovanie 
neplatičov, ktorých úhrnná výška 
nedoplatkov na preddavkoch do fondu 
prevádzky, údržby a opráv domu 
a na úhradách za plnenie presiahne 
sumu 500 eur. Tento krok v zákone, 
ktorý pomôže zlepšiť vymáhateľnosť 
nedoplatkov, vnímame ako veľmi 
pozitívny.

Ide o citlivú oblasť, ktorá súvisí 
s ochranou osobných údajov aj tých 
vlastníkov, ktorí si riadne a včas neplni-

Občasník BYTTERM je financovaný zo 

zdrojov inzercie. Autorské práva sú vy-

hradené. Akékoľvek kopírovanie alebo 

rozmnožovanie je možné len so súhlasom 

vydavateľa. 

li svoje základné povinnosti a ohrozo-
vali tak platobnú schopnosť vás ostat-
ných, poctivých vlastníkov.

Vážení zákaznící, veľmi nám záleží na 
kvalite poskytovaných služieb, tran-
sparentnosti a vašej informovanosti. Aj 
preto sme túto tému zaradili hneď na 
začiatok aktuálného čísla časopisu 
Bytterm, ktoré práve dostávate do rúk. 
Medzi hlavné témy tohto čísla patrí aj 
pripravenosť našej spoločnosti na 
vykurovaciu sezónu, investície do 
tepla a vaše skúsenosti s výmenou 
rozvodov. Okrem užitočných a prak-
tických informácii sme pre vás pripravili 

aj niečo z histórie sídliska Solinky, 
zaujímavosti z hradu Lietava, ktorý 
môžete navštíviť v rámci volnočaso-
vých aktivit, a tradične nechýba ani 
súťaž o hodnotnú cenu. Želáme vám 
príjemné čítanie.

S úctou

Ing. Karol Kucka
riaditeľ divízie Správy majetku

EDITORIAL
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Úvodník

Vážení vlastníci, milí čitatelia,

jednou z hlavných priorít našej 

akciovej spoločnosti je správa vášho 

spoločného majetku.



Tohtoročné búrky spôsobili veľké škody.
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Z celkového počtu 107 riešených 
škôd od začiatku roka pripadlo až 
33 % z nich na obdobie leta, t.j. júl 
a august. Vo väčšine prípadov išlo 
o škody spôsobené silnými príva-
lovými dažďami a následným vnik-
nutím atmosférických zrážok do 
bytov alebo spoločných častí byto-
vých domov. 

Na základe vyššie uvedeného vý-
voja škôd, ale aj z dôvodu, že 
štandardne z poistenia bytov má 
poistený nárok na náhradu škôd 
spôsobených vniknutím atmosfé-
rických zrážok v prípade, že:
• k vniknutiu atmosférických zrážok 
alebo nečistôt do budovy došlo 
v dôsledku poškodenia staveb-
ných súčastí povodňou, záplavou, 
víchricou a krupobitím, 
• spätným vystúpení odpadových 
vôd z verejného kanaliazačného 
potrubia v dôsledku povodne a zá-
plavy,
• prípadne vodou unikajúcou zo 
zvodov odvádzajúich atmosférické 

zrážky nachádzajúcich sa vo vnútri 
budovy, 

sme v prospech vlastníkov bytov 
s účinnosťou od 1.10.2014  bezod-
platne dohodli rozšírenie poistné-
ho krytia v poistení bytových do-
mov aj o škody na stavebných sú-
častiach bytových domoch spôso-
bené:
• vniknutím atmosférických zrá-
žok alebo nečistôt do budovy, ku 
ktorým došlo do 72 hodín od živel-
nej udalosti a bez poškodenia sta-
vebných súčastí následkom vích-
rice, krupobitia, povodne alebo zá-
plavy, 

Živelné udalosti

Tohtoročné leto nás potrápilo 

častou búrkovou činnosťou 

viac než vysokými teplotami. 

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV 

– ŽIVELNÉ UDALOSTI



Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk
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• 
ných žľabov a voľne vedúcich von-
kajších zvodov,
• voľne žijúcim vtáctvom a zviera-
tami.

Okrem iného už štandardne máte 
kryté aj:
• náklady v súvislosti s odtraňo-
vaním následkov po škodách. Ide 
o účelne vynaložené náklady na 
vypratanie miesta po poistnej uda-
losti, prípadne úhradu nákladov na 
demontáž alebo remontáž ostat-
ných nepoškodených častí, ktoré 
je nutné demontovať/remontovať  
v súvislosti s odstraňovaním nás-
ledkov po poistnej udalosti.

Z hľadiska urýchlenia likvidácie 
škôd sa významne osvedčilo, keď 
samotní vlastníci bytov dokázali 
poskytnúť dôkazy preukazujúce 
príčinu vzniku škody a jej rozsah 
fotodokumentáciou. 

Význam takejto fotodokumentácie 
z času vzniku škody je pri preuka-
zovaní príčiny vzniku škody nena-
hraditeľný. Hlavne ak ide o škody, 
ktoré vznikajú nárazovo a rýchlo 
a ich príčiny, napr. zaplavenie 
v mieste alebo v okolí bytového do-
mu, aj rýchlo pominú, prípadne, ak 
ste boli nútení z hygienických dô-
vodov začať následky škody 
urýchlene odstraňovať. 

spôsobenú únikom vody zo streš-

 
E-mail: potrebujemporadit@centrumlikvidacie.sk

R KREDIT, spol.s.r.o. člen skupiny Respect Slovakia,s.r.o. 
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina

Význam fotodokumentácie je pri preukazovaní príčiny vzniku škody nenahraditeľný.

Ak si nebudete vedieť rady, kontaktujte nás:



UKRAJINSKÁ KRÍZA NEOHROZÍ VYKUROVACIU

SEZÓNU V NAŠOM MESTE
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Ide o sústavu technologických 
tepelných zariadení a rozvodov 
Žilinskej teplárenskej, Byttermu 
a tretích (najmä priemyselných) 
odberateľov. V Žilinskej teplá-
renskej spaľovaním uhlia do-
chádza k výrobe elektrickej 
a tepelnej energie. Tepelná 
energia v takomto stave sa nedá 
priamo použiť na vykurovanie 
domácností. Preto sa vo forme 
pary alebo horúcej vody rozvádza 
sieťou potrubí (tzv. primárnych 
rozvodov) do výmenníkových 
staníc. V nich sa para a horúca 
voda pomocou celej sústavy 
tepelných zariadení premieňa na 
teplú vodu a na teplo – na vyku-
rovanie. To sa potom pomocou 
siete rozvodov (tzv. sekundárnych 
rozvodov) z výmenníkových staníc 
rozvádza do jednotlivých obytných 
domov. 

Bezpečnosť a investície do 
tepelných zariadení
Centrálne zásobovanie teplom 
musí byť aj technicky bezpečné. 
Aby tomu tak bolo, musí Žilinská 
teplárenská (vlastník a prevádz-
kovateľ „primáru“) a Bytterm 
(vlastník a prevádzkovateľ výmen-
níkových staníc a „sekundáru“) 
v krátkej mimovykurovacej sezóne 
zabezpečiť väčšinu prác na 
údržbe, opravách a modernizácii 
svojich tepelných zariadení. Len 
pre názornosť, spoločnosť Bytterm 
v rámci investícií a opráv do svojich 
tepelných zariadení počíta v roku 
2014 s vynaložením vlastných 
zdrojov približne vo výške 1,7 
milióna eur. Nie vo všetkých 
častiach mesta je takto zabezpe-

čovaná výroba, dodávka tepla 
a teplej vody.

Snahou Žilinskej teplárenskej 
a Byttermu je preto postupne 
orientovať výrobu tepla a teplej 
vody u vhodných plynových ko-
tolní (v blízkosti tepelných roz-
vodov) na možné pripájanie sa 
k centrálnemu zásobovaniu 
teplom. Závisí to však výlučne na 
individuálnych technických mož-
nostiach, v rámci ekonomicky 
návratne vynakladaných investícií. 

Neekonomická vlastná kotolňa
Mať vlastnú samostatnú plynovú 
kotolňu v obytnom dome už dávno 
nie je ekonomicky zaujímavé. Tieto 
domy sú v drvivej väčšine 
v pásme spotreby plynu nad 6500 

3m , v takzvanej tarife D4 „horných 
desaťtisíc“. Je to tarifa s jednou 

3 z najvyšších cien za 1 m dodaného 
plynu. Mimo nákladov za spo-
trebovaný plyn sa však v týchto 
plynových kotolniach okrem 
počiatočnej investície každý rok 
vykonávajú predpísané revízie 
kotlov, údržba a opravy. V iných 
lehotách sa zas musia pravidelne 
vykonávať revízie komínov, 
tlakových nádob, atesty účinnosti 

kotlov. K tomu treba prirátať mzdu 
obsluhy, náklady na jej odbornú 
spôsobilosť. 

Spoľahlivá dodávka tepla, jedna 
z najnižších cien na Slovensku
Životnosť plynových kotlov, zá-
sobníka teplej vody, obehových 
čerpadiel a ostatnej technológie 
nie je nekonečná. Spravidla po 15 
rokoch je potrebné celú techno-
lógiu kompletne vymeniť. Vlastní-
kom potom chýbajú finančné 
prostriedky na inú revitalizáciu (za-
tepľovanie, výmeny rozvodov, re-
konštrukcie a modernizácie výťa-
hov a pod.). 

Je zrejmé, že systém nášho 
centrálneho zásobovania teplom 
v meste je ako živý organizmus. 
Jednotlivé časti tohto systému 
musia úzko spolupracovať, aby bol 
spoločný výsledok pre všetkých 
optimálny. V tomto je spolupráca 
spoločnosti Bytterm a Žilinská 
teplárenská v súčasnosti prí-
kladná. Výsledkom je hlavne spo-
ľahlivosť dodávok tepla a teplej 
vody v Žiline a jedna z najnižších 
cien tepla na Slovensku pre oby-
vateľov.

Ing. Jozef Seifert

Mesto Žilina je energeticky 

bezpečné. Základ centrálneho 

zásobovanie teplom v Žiline 

tvorí výroba tepla z hnedého 

uhlia. 

Energetická bezpečnosť

Nepretržitá služba na dispečingu.
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Už od začiatku 2. štvrťroku 
postupne realizujeme práce, ktoré 
nemajú väčší vplyv na dodávku 
tepla a zároveň umožňujú čias-
točne odstaviť časť technológie. 
Ide hlavne o práce na sústave tep-
lej vody. Bytterm dlhodobo plánuje 
pri investíciách do tepla postup-
nosť všetkých svojich činností. Ako 
príklad je nútená odstávka teplej 
vody na výmenníkovej stanici VS 
13 Hliny IV, ktorá bola skrátená na 
3 týždne. 

Nové rozvody na Hlinách, bu-
dúci rok Vlčince
Spoločnosť Bytterm v rámci plánu 
investícií do obnovy tepelných 
zariadení pre rok 2014 použila 
finančné prostriedky na výmeny 
rozvodov ústredného kúrenia 
a teplej vody na Hlinách IV a Hli-
nách VII. Vykonali sa hydraulické 
vyregulovania sústav a moderni-
zácie pôvodných výmenníkových 
staníc na kompaktné odov-
zdávacie stanice (KOS) na Hlinách 
VI a Štefánikovej ulici. V plynovej 
kotolni na Jedlíkovej ulici sme 
zrekonštruovali regulačnú stanicu 
plynu.
Ukončením výkopových prác na 
sídlisku Hliny sa zavŕšila jedna 
etapa výmeny pôvodných, viac 
ako 40-ročných, fyzicky opotre-
bovaných rozvodov tepla. Celková 
dĺžka vymenených nových roz-
vodov je len na Hlinách približne 
osem km. Priebeh prác výrazne 
ovplyvnilo nepriaznivé daždivé 
počasie. Chceme sa poďakovať 
všetkým občanom za ich pocho-
penie a trpezlivosť. V budúcom 
roku sa začnú rozvody vymieňať 
na Vlčincoch. Výmeny rozvodov 
a modernizácie technológií výroby 
tepla pre obyvateľstvo spoločnosť 
Bytterm každoročne zabezpečuje 
už od svojho vzniku a v tomto 

trende hodlá aj naďalej pokračo-
vať. Je to cesta, ako dosiahnuť 
jednu z najnižších cien v SR a vý-
raznú úsporu tepelnej energie. 

Na odstraňovanie nečakaných 
havárií sme pripravení
Počas dodávok tepla a teplej vody 
sa vyskytnú i nečakané havárie, 
odstraňovanie ktorých často súvisí 
s výmenou náhradných kompo-
nentov. Ich dodávka od výrobcu 
v niektorých prípadoch trvá 
niekoľko týždňov. V dôsledku toho 
držíme na sklade poistné zásoby 
najdôležitejších komponentov. To 
zabezpečí v prípade poruchy 
skrátenie odstávky na minimum.

Rekonštrukcie bytov a prob-
lémy s dodávkou tepla a teplej 
vody
V letnom období 
si mnohí vlast-
níci rekonštru-
ujú, modernizujú 
svoje bytové, 
prípadne neby-
tové priestory. 
V rámci tejto re-
konštrukcie si 
vymieňajú staré 
vykurovacie te-
lesá za nové 
a menia rozvody 
teplej a studenej 
vody. Vo väčšine 
prípadoch nie je 
správca o pred-
metných rekon-
štrukciách (prá-
cach) informova-
ný a bez jeho ve-
domia si vlastní-
ci bytov a neby-
tových priesto-
rov sami odsta-
vujú, vypúšťajú 
stúpačky a neo-
právnene mani-
pulujú s uzatvá-
racími armatú-
rami na mer-
nom bode (vrá-
tane porušenia 
metrologických 
plomb), čím mô-
že dôjsť k poš-

kodeniu zariadenia dodávateľa 
tepla a následne k problémom 
s dodávkou tepla a teplej vody. 
Problém nastáva, aj keď po 
ukončení výmeny vykurovacích te-
lies a rozvodov vody vlastníci bytov 
zabúdajú otvoriť uzatváracie ven-
tily na vnútorných rozvodoch v by-
tovom dome. Pokiaľ by bol správca 
vopred informovaný o prebiehajú-
cich rekonštrukčných prácach, 
predišlo by sa zbytočným odstáv-
kam energií. Snahou spoločnosti 
Bytterm je dodávať teplo a teplú 
vodu pokiaľ možno neprerušovane 
v záujme a spokojnosti všetkých 
odberateľov.

Ing. Mário Šamaj
Foto: Bytterm

INVESTÍCIE DO TEPLA, ODSTRAŇOVANIE 
HAVÁRIÍ A MINIMALIZÁCIA ODSTÁVKY
Výroba a dodávka tepla a teplej 

vody priamo závisí od tech-

nického stavu tepelných zaria-

dení. 

Investície do tepla

Pred výmenou a po výmene rozvodov.



SOLINKY – BÁSEŇ O MESTE A ULICE PODĽA STROMOV
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Práve on navrhol použiť pri pome-

novaní sídliska tento názov. Tým sa 

v roku 1975 zjednotili pôvodne 

plánované dve sídliská, označené 

ako Hliny IX a X. Pre mladších treba 

podotknúť, že už vtedy existovali 

časti Hliny I – VIII. V roku 1983 sa po-

menovali ulice Soliniek podľa 

stromov, čo bolo v Žiline v tom čase 

ojedinelým zjavom, zjednocujúcim 

sídlisko. Podobne ako na Hlinách, aj 

tu pôvodne stavbári pomenovali do-

my len písmenami abecedy. 

Investičná príprava výstavby trvala 

od roku 1975 do roku 1979, kedy sa 

vydalo stavebné povolenie na prvú 

časť sídliska a v roku 1982 na druhú 

časť. V roku 1979 sa uskutočnilo aj 

vyvlastnenie pozemkov, na ktorých 

mali stáť nové paneláky. V rokoch 

1979-1982 sa vybudovali inžinierske 

siete – parovod, plyn, energie. Síd-

lisko budovali Pozemné stavby Žilina.

Na sídlisku je celkovo 4 310 bytov, 

počet obyvateľov sa mení a neustále 

klesá. Kým v roku 2009 na Solinkách 

žilo 14 728 obyvateľov, v auguste 

2014 tu evidovali 13 462 trvale 

prihlásených občanov. Niektorí 

autori chybne uvádzajú, že domy na 

Javorovej a Gaštanovej ulici stáli už 

v roku 1981, avšak prvé budovy sa 

začali budovať až v júli 1981 a ko-

laudačné rozhodnutia na ne boli 

vydané o dva roky neskôr. Takže rok 

1983 možno považovať za rozho-

dujúci pri stanovení dátumu, odkedy 

bolo sídlisko obývané.

O rok neskôr skolaudovali väčšinu 

domov prvej časti sídliska, domy 

druhej časti naj-

mä v roku 1988. 

Po roku 1990 sa 

postavili ešte dva 

o b y t n é  d o m y  

s viacúčelovým 

využitím pre ob-

c h o d n é  ú č e l y  

a poštu.

V roku 1989 pribudol domov dôchod-

cov, dnes zariadenie ÚSMEV na 

Osikovej ulici. V roku 1990 začala 

stavať Jednota obchodný dom, ktorý 

je dodnes nedokončený. Pôvodné 

boli na sídlisku plánované dve zá-

kladné školy – ZŠ Gaštanová pôsobí 

od 1988, ZŠ Limbová od roku 1992. 

Cirkevná ZŠ Dobrého Pastiera zača-

la svoju činnosť v budove materskej 

školy od roku 2004, o tri roky v novej 

budove, ktorú neskôr nadstavili. Zá-

kladná umelecká škola je na sídlisku 

od roku 2005. 

Farnosť Dobrého Pastiera Solinky 

bola ustanovená 1.7.1997, v nasle-

dujúcich dvoch rokoch sa uskutoč-

nila výstavba Kostola Dobrého 

Pastiera. V máji 1999 ho vysvätil 

diecézny biskup Ján Chryzostom 

kardinál Korec. 

Zaujímavosťou sídliska je fakt, že ho 

postavili na území dvoch chotárov – 

Žiliny a Bytčice, pôvodne samos-

tatnej obce, ktorá od roku 1981 je 

jednou z častí mesta. Pôvodný 

cestný prístup na sídlisko z Hlín 

Centrálnou a Obvodovou ulicou sa 

rozrástol zavedením trolejbusovej 

dopravy od roku 1996 a rozšíril sa 

ešte v smere na Obvodnú ulicu od 

roku 1998. Ďalšie zlepšenie získalo 

sídlisko vybudovaním cesty Na 

Veľký Diel, ktorá spája dve najväčšie 

žilinské sídliská Vlčince a Solinky. 

Slávnostné otvorenie trolejbusového 

spojenia bolo 6. 7. 2004, mesto vy-

naložilo na jeho vybudovanie 100 mi-

liónov Sk. Na železničnej trati Žilina – 

Rajec bola otvorená zástavka Žilina 

– Solinky v roku 2005. Súčasťou síd-

liska sú aj viaceré obchodné domy, 

k tým najväčším patrí obchodné cen-

trum MAX (otvorené v roku 2008), 

METRO (2003), LIVING (2009) – tie-

to všetky sídlia spolu s inými ob-

chodmi a predajňami najmä v mies-

tnej časti Prielohy. Tu sa nachádza 

i rovnomenná ulica zastavaná mo-

dernými rodinnými domami.

Peter Štanský

Foto: Miroslav Pfliegel

Názov sídliska pochádza z la-

tinského pomenovania Žiliny – 

Solna – i z rovnomennej latin-

skej básne o meste, ktorú do 

s lovenčiny preloži l  prof .  

Košecký

Z histórie



Uniká vám teplo domova?
So zvýhodnenými úvermi na bytové domy môžete ušetriť 
na rekonštrukcii i na energiách.

www.byvatkrajsie.sk l  sporotel 0850 111 888 



ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV
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Jedným zo spôsobov hodnotenia 
energetickej náročnosti budov je 
energetická certifikácia budov. Od 
roku 2005 je na Slovensku 
v platnosti zákon č. 555/2005 Z. z. 
„O energetickej hospodárnosti 
budov“.

Energetická hospodárnosť sa 
určuje výpočtom, v ktorom sa 
posudzuje množstvo energie 
potrebnej na splnenie všetkých 
energetických potrieb súvisiacich 
s prevádzkovým užívaním budovy, 
a to najmä množstvo energie 
potrebnej na vykurovanie a prí-
pravu teplej vody, na chladenie, 
vetranie a na osvetlenie, pre nové 
a významne obnovené budovy. 
(Za významne obnovenú budovu 
sa podľa novely zákona č. 
300/2012 Z. z. považuje zásah do 
jej obalovej konštrukcie vo väčšom 
rozsahu ako 25% plochy. Za zásah 
do jej obalovej konštrukcie sa 
považuje zateplenie obvodového 
a strešného plášťa, výmena 
pôvodných obvodových výplní, 
prístavba, nadstavba alebo 
prestavba.)

Budovy sa zatrieďujú do energe-
tických tried A až G. Posudzovanie 
energetickej hospodárnosti budov, 
kategorizáciou budov a zatrieďo-
vanie do energetickej triedy sa 
realizuje na základe energetickej 
certifikácie budov, výsledkom 
ktorej je energetický certifikát 
a energetický štítok. Energetická 
certifikácia budov je povinná pri 
predaji budovy, pri prenájme bu-
dovy, pri dokončení novej budovy 
alebo významnej obnovy existu-
júcej budovy. Inak je dobrovoľná. 
Platnosť energetického certifikátu 
je najviac 10 rokov.

Zateplenie bytových domov ov-
plyvňuje okrem tepelno-tech-
nických vlastnosti bytových do-
mov, ktoré sú vyjadrené súčini-

2teľom prechodu tepla U [W/(K.m ], 
aj vlhkostný režim obvodovej steny 
tzv. kondenzácia na vnútornom 
povrchu stavebnej konštrukcie 
obvodovej steny. V prípade, ak 
vzniknú podmienky pre kondenzá-
ciu na vnútornom povrchu staveb-
nej konštrukcie obvodovej steny, 
môže dochádzať k nežiaducim efek-
tom v obytných priestoroch ako je 
vznik plesni na povrchu stien. 

Kondenzácia vodnej pary na vnú-
tornom povrchu stavebnej kon-
štrukcie obvodovej steny je závislá 
okrem samotnej stavebnej kon-
štrukcie aj od vonkajších klima-
tických podmienok: vonkajšia 
teplota a vlhkosť vzduchu, ako aj  
teplota a vlhkosť vzduchu v obyt-
ných priestoroch. Napr. ak máme 
nezateplenú obvodovú stenu 
z tehly o hrúbke 45 mm, s teplotou 
vnútorného vzduchu 20°C, relatív-
nou vlhkosťou vnútorného vzdu-
chu 50%, vonkajšou teplotou vzdu-
chu 0°C a relatívnou vlhkosťou 

V súčasnosti sa venuje veľká 

pozornosť zvyšovaniu energe-

tickej efektívnosti a znižovaniu 

energetickej náročnosti pre-

vádzkovania budov, k čomu boli 

vytvorené legislatívne rámce na 

jej hodnotenie.

Obnova domov

Aj tehlové domy sa oplatí zatepliť.
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vonkajšieho vzduchu 84%, ne-
vzniknú podmienky pre vznik kon-
denzácie na vnútornom povrchu 
stavebnej konštrukcie obvodovej 
steny. Avšak, ak sa zmení vonkajšia 
teplota pod -10 °C, dochádza ku 
kondenzácii na vnútornom povr-
chu stavebnej konštrukcie. Pri 
zateplení obvodovej steny napr. 
polystyrénom o hrúbke nad 50 mm 
za vyššie uvedených výpočtových 
podmienok ku kondenzácií na vnú-
tornom povrchu stavebnej kon-
štrukcie obvodovej steny aj pri 
vonkajších teplotách pod -10 °C 
nedochádza. Samozrejme, pri 
návrhu hrúbky zateplenia obvodo-
vých konštrukcií je potrebné vy-
chádzať nielen z posúdenia vlh-
kostného režimu obvodovej steny, 
ale i z odporúčania na tepelno-
technické vlastnosti jednotlivých 
stavebných konštrukcií v zmysle 
STN 73 0540.

Vlastník bytového domu je povinný 
mať energetický certifikát ku dňu 
začatia kolaudácie pri novej alebo 
významne obnovenej budove, ku 
dňu uzatvorenia zmluvy o predaji 
alebo o nájme budovy alebo jej 
samostatnej časti, do dvoch 
mesiacov odo dňa zániku platnosti 
energetického certifikátu z dôvodu 
vykonania stavebnej úpravy bu-
dovy, ktorá má vplyv na jej energe-
tickú hospodárnosť. Vlastník byto-
vého domu je povinný do 5 dní 
pracovných dní od obdržania ener-
getického certifikátu vystaviť ener-
getický štítok na nápadnom, pre 
verejnosť jasne viditeľnom mieste. 

Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Katedra energetickej techniky SjF 

ŽU v Žiline
jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk

Zateplený tehlový dom na ul. M. R. Štefánika.
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Ako ste sa dozvedeli o spoloč-
nosti BAU cargo?
V období prípravy projektovej do-
kumentácie obnovy bytového do-
mu Tulská 2979 zateplením v roku 
2011 som sa od známeho z Bytče 
dozvedel o stavebnej firme BAU 
cargo, s.r.o., so sídlom v Žiline, 
ktorá sa zaoberá revitalizáciou 
bytových domov. Viac informácii 
som získal prostreníctvom interne-
tu a následne aj osobným kontak-
tom so zástupcom firmy. 

Viete konkrétnejšie opísať dô-
vody, prečo ste spoločnosť BAU 
cargo zaradili do zoznamu firiem 
na výber zhotoviteľa vášho by-
tového domu?
V prípravnom období, teda ešte 
pred výberom zhotoviteľa, zástup-
covia vlastníkov bytov boli oslo-
vení viacerými stavebnými firma-
mi, zaoberajúcimi sa revitalizáciou 
bytových domov. Jediná firma BAU 
cargo, s.r.o., ponúkla zástupcom 
možnosť osobne si pozrieť obnovy 
bytových domov v Bytči a vo Veľ-
kom Rovnom. Zástupcovia túto 
možnosť využili, a tak získali osob-
ný názor na túto spoločnosť.

Spomínate si ešte na priebeh vý-
berového konania? Akým spô-
sobom prebiehala forma za-
bezpečenia finančných pros-
triedkov na obnovu vášho do-
mu?
Výberové konanie na zhotoviteľa 
diela sa konalo v októbri 2012. Ko-
nanie za Bytterm, a.s., viedol Ing. 
Seifert za účasti Ing. Valkovičovej 
a ďalšieho člena komisie. Vlastní-
kov bytov zastupovali šiesti vybra-

ní vlastníci bytov. Do výberového 
konania boli podané ponuky na 
stavebné práce od ôsmich uchá-
dzačov. Výberové konanie prebeh-
lo transparentne a na dostatočne 
odbornej úrovni. Prípravu podkla-
dov pre výberové konanie pripravil 
správca - spoločnosť Bytterm, a.s.. 
Spoluprácu so správcom hodno-
tím pozitívne. Myslím, že jeden 
z rozhodujúcich faktorov pre výber 
spoločnosti BAU cargo, s.r.o., ako 
zhotoviteľa boli názory zástupcov 
získané pri prehliadke stavieb vy-
konávaných touto spoločnosťou. 
Správca domu Bytterm, a.s., už 
mnoho rokov presadzuje pri obno-
ve bytových domov čerpanie úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. Veľmi pozitívne hodnotím prá-
cu Ing. Valkovičovej a jej oddele-
nia, ktoré sa v rozhodujúcej miere 
podieľalo na kladnom výsledku pri-
delenia úverov na obnovu domov, 
ktorý sme dostali aj my.

Ako prebiehala samotná ob-
nova? 
Obnova bytového domu Tulská 
2979 sa vykonala v období koniec

Spoločnosť BAU cargo reali-

zovala obnovu domu na sídlisku 

Vlčince – na Tulskej ulici 2979. 

O príprave obnovy domu a o sa-

motnej realizácii sme sa rozprá-

vali so zástupcom vlastníkov 

bytov Ing. Alexandrom Šus-

terom.

Obnova domov

Obytný dom Tulská 2797.
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júna až koniec septembra 2013. 
Predpokladaný trojmesačný ter-
mín bol dodržaný. Práce boli dobre 
organizované a spolupráca vlast-
níkov bytov a dodávateľa bola bez-
problémová. Počas obnovy bolo 
potrebné riešiť niekoľko drobných 
doplnení a menších úprav nad rá-
mec projektu. Dohoda medzi do-
dávateľom, správcom a zástupca-
mi vlastníkov bola vždy rýchla 
a konštruktívna. Veľmi pozitívne 
hodnotím prácu stavbyvedúceho. 

Na stavbe sme sa denne stretávali 
a na stavbe bol dodržiavaný po-
riadok. Nespomínam si na žiadne 
komplikácie počas obnovy domu. 

Už je to predsa len viac než rok 
od odovzdania stavby. Ako ste 
spokojný s prácou, ktorá bola na 
vašom dome prevedená? 
Stavba je v užívaní rok a bola vy-
konaná kvalitne. Doteraz som ne-
dostal od žiadneho vlastníka bytu 
sťažnosť na kvalitu vykonanej prá-

ce, resp. reklamáciu. Naopak, via-
cerí vlastníci vyslovili pochvalu nad 
vonkajším vzhľadom fasády, ktorá 
aj pri bočnom daždi vyzerá omno-
ho lepšie ako u mnohých iných 
domov. So zástupcom BAU cargo, 
s.r.o., Ing. Dobrovolským som 
v kontakte a sme dohodnutí, že prí-
padný vzniknutý problém budeme 
spoločne riešiť. 

Tomáš Leštinský

Komplexná revitalizácia byto-
vých domov

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Zateplenie suterénov
 • Obnova balkónov a loggií
 • Elektroinštalácie
 • Klampiarske práce
 • Dodávky a montáž dlažieb 

a obkladov
 • Výmeny schodišťových

zasklení

Výroba plastových a hliníko-
vých výplní otvorov

 • PVC okná na bytové jednotky
 • PVC okná do spoločných

priestorov
 • PVC a AL vchodové dvere
 • Prístupové systémy do vchodov
 • Zvončekové tablá a domáce

telefóny

Výstavba na kľúč

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Polyfunkčné objekty
 • Priemyselné objekty

Poradenská činnosť

 • Bezplatné konzultácie
 • Návrh individuálneho riešenia
 • Termovízne zábery
 • Bezplatné vytvorenie nezáväz-

nej cenovej ponuky

Kontakt: 0944/454 746,
 041/5630187

Mail: baucargo@baucargo.sk
Web: www.baucargo.sk

Činnosti spoločnosti BAU cargo:



NA LIETAVSKOM HRADE A ŽIVOT V PODHRADÍ
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Dejiny hradu začína koncom 13. 
storočia písať rodina Balašovcov. 
V priebehu 500 rokov sa tu vy-
striedali významné rody a šľachtici 
– Bebekovci, Pavol Kiniži, Mikuláš 
Kostka a Thurzovci. Goticko-re-
nesančný hrad slúžil ako obytné, 
administratívne i vojenské cen-
trum. Vďaka výbornej strategickej 
polohe nebol nikdy dobytý. Okolo 
roku 1760 bol však kvôli majetko-
vým nezhodám o udržiavanie 
opustený a začal chátrať. 

Niečo o živote v podhradí a po-
vinnostiach a bremenách sed-
liakov 
Časovo možno rozdeliť povinnosti 
a bremená sedliakov na tri doby:
1. doba trvala od začiatku kolo-

nizácie do vzbury sedliactva ro-
ku 1514.

2. doba sa počíta od vzbury sed-
liactva r. 1514 do vynesenia te-
reziánskeho urbáru. 1767.

3. doba trvala od r. 1767 do zru-
šenia poddanstva r. 1848.

V  I. dobe boli ťarchy sedliakov, 
v porovnaní s neskoršími dobami, 
pomerne malé. Správcovi hradné-
ho územia povinné bolo každých 
40 hospodárstiev ročne dať jednu 
trojročnú ošípanú, nie práve vykŕ-
menú, ale dobrú, vybranú zo stá-
da. K tomu dalo každé hospo-
dárstvo jeden chlieb a od každého 
poplužia zeme mieru ovsa, v tom 
kraji obvyklú (zodpovedá asi de-
siatku). Taktiež každých 40 hospo-
dárstiev muselo chovať jedného 
vojenského koňa.
Ľud bol povinný robotou a povozmi 
prispievať na stavbu kostolov, faru 
zaopatriť dvoma sluhami, jedným 
koňom, jednou kobylou, šiestimi 
volmi, dvoma kravami a 30 kusmi 
menšieho dobytka. Pod titulom 
poddanských dávok museli sa 
odovzdávať kunie a veveričie kož-
ky. Každý poddaný musel jeden 
deň v roku, ktorý mu správca vy-
značil, pracovať na hrade alebo na 
inom hradnom majetku.
Zakázané bolo poľovať na jelene, 
diviaky a divé osly, loviť jarabice, 
lapať ryby vo vodách hájených pre 
zemepána. Na srnce a zajace 
smeli poľovať voľne.
Keď poddaný umrel bez dediča 
mužského pohlavia, celý jeho hnu-
teľný majetok prešiel na brata; ale 
prv si správca vybral z neho nejakú 
vec, ktorá sa mu práve páčila. Keď 
zosnulý nemal brata, len dcéru, 
správca i vtedy si vybral z hnuteľ-

Zrúcanina hradu Lietava je 

národná kultúrna pamiatka, 

výnimočná svojím rozsahom 

a zachovaním mnohých archi-

tektonických detailov.
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platiť ešte štátne dane. Poddaný 
mal záväzky aj v obrane krajiny 
a okrem uvedených záväzkov od-
dávali ešte desiatok cirkvi.

III. doba sa vyznačuje tým, že 
prestávajú vznikať nové osady 
a prebytky obyvateľstva sa v jed-
notlivých osadách nepoužívajú na 
zakladanie nových osád, ale zo-
stávajú doma, kde existenčné dô-
vody donucujú ich hľadať spôsoby 
ako vyživiť rozmnožený počet oby-
vateľov na nezmenenej ploche.

Také pomery panovali až do roku 
1848. Zákonom čl. IX. z r. 1848 
zrušili poddanský pomer; bývalí 
poddaní sa vykúpili, ich pozemky 
sa oddelili od pozemkov bývalých 
zemepánov a od tých čias vývin 
obcí ide svojím vlastným smerom, 
nezávislým od ustanovení feudál-
nej doby.

Niečo o súčasnosti hradu
V súčasnosti patrí hrad Združeniu 
na záchranu Lietavského hradu, 
ktorého hlavným poslaním jeho 
čiastočná obnova a citlivá rekon-
štrukcia.
Ďalším cieľom je sprístupnenie 
areálu verejnosti a organizácia kul-
túrnych akcií, ako je „Valentín na 
hrade aj pre nezamilovaných“ vo 
februári a „Deň otvorených dverí“ 
v septembri, kde radi privítajú 
všetkých návštevníkov.

nosti zosnulého nejakú vec, ale ostatné veci ostali dcére a vdove. Keď však nebohý nemal ani 
dcéru ani brata, vtedy 2 tretiny jeho hnuteľnosti dostal správca a jednu tretinu vdova. Tieto 
predpisy dávajú, keď i nie konkrétny, ale aspoň všeobecný obraz o stave poddaných v tejto dobe.

V II. dobe všeobecne nastával už obrat k ťažšiemu, čo viedlo k povstaniu sedliakov roku 1514. Po 
povstaní októbrový snem zákonom reguloval povinnosti sedliakov voči zemepánovi. Uvedený 
zákon urovnal extrémy a priviedol povinnosti sedliakov všade na rovnakú úroveň. V tomto období 
okrem uvedených dávok a poplatkov, poskytovaných svojmu zemepánovi, sedliak bol povinný 

AKO NA HRAD

Najpohodlnejšia cesta k hradu ve-
die z Lietavy, časti Majer. Modrý 
turistický chodník stúpa k hradu 
pozvoľna s možnosťou výhľadov 
na hrad. Z obce Lietavská Svinná 
vedie zelený turistický chodník 
a možno povedať, že dosť strmo. 
Túto cestu nemožno odporúčať 
fajčiarom slabším na pľúca, lebo 
by ich pri výstupe mohli stratiť. Obe 
značky vedú do sedla a odtiaľ vpra-
vo je na hrad 5 minút pohodlnej 
prechádzky.

Ľubomír Chobot,  Augustín Záň
(ZnZLH)

Viac o hrade nájdete na
www.hradlietava.sk

Tip na výlet

Ideová rekonštrukcia hradu: Jozef Hochel

Foto: www.hradlietava.skFoto: Jozef Páleš
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Obzvlášť unikajúca splašková vo-
da a zamurované plynové potrubia 
bez prechodiek a s tým spojená 
korózia, ako aj použitie hliníkových 
vodičov v domovej elektroinštalá-
cii, predstavuje bezpečnostné rizi-
ko pre vlastníkov týchto nehnuteľ-
ností. Čiastočné opravy rozvodov 
problém neriešia, len ich odsúvajú. 

Odstrániť možné riziká súvisiace 
so zastaralými spoločnými rozvod-
mi sa rozhodli riešiť vlastníci byto-
vého domu na Hlinskej ul. 15-17 
v Žiline, kde sa na schôdzi vlastní-
kov bytov za účasti správcu dohod-
li, že pristúpia k ich komplexnej vý-

mene po získaní potrebného obje-
mu finančných prostriedkov. 

Finančné krytie investície
K tomu, aby bolo možné zrealizo-
vať takýto rozsah investície, bolo 
potrebné vopred zabezpečiť 
potrebné finančné zdroje. Vlastníci 
mali vo fonde prevádzky, údržby 
a opráv domu len 25% z potreb-
ných peňazí. Zostávajúcich 75% 
získali z prostriedkov Štátneho 
fondu rozvoja bývania za 0,5% 
úrok. Kompletnú žiadosť a všetky 
potrebné doklady pre ŠFRB za-
bezpečil Bytterm, a.s., ako správca 
bytového domu, konkrétne odde-
lenie Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. Vlastníci si vo výberovom ko-
naní z viacerých firiem vybrali ako 
zhotoviteľa spoločnosť Bytterm, 
a.s., divíziu výroby a služieb. 

Skúsenosti s realizáciou diela 
z pohľadu jeho zhotoviteľa 
V prvej etape sme vymenili ležaté 
rozvody vody v pivnici a urobili sme 
si prípravu na výmenu zvislých roz-
vodov – stúpačiek (plyn, voda, ka-
nalizácia, vzduchotechnika a elek-
troinštalácia). 
Vzhľadom k tomu, že výmena zvis-
lých rozvodov plynu, vody a kanali-
zácie sa vykonáva priamo v byte, 
práce sme vykonávali v časovom 
harmonograme, ktorý sme si vo-
pred odsúhlasili s jednotlivými uží-
vateľmi bytov, a tak každý vedel 
niekoľko dní dopredu, kedy sa bu-
dú práce u neho vykonávať. Pra-
covná doba bola taktiež dojednaná 
podľa požiadaviek vlastníkov 
bytov. 
Najväčšie obavy mali vlastníci by-
tov z toho, že nebudú môcť použí-
vať WC. Tento problém sme vyrie-
šili tak, že kanalizačné potrubie 
sme vymenili ako prvé, a tak byty 
boli od používania WC odstavené 
doslova len niekoľko hodín. Ešte 
v prvý deň večer bola spustená do 
používania studená voda. 
Materiál na stupačky bol použitý 
presne podľa projektu. Plynové 
rozvody boli urobené z medi, roz-
vody vody z plastohliníka a na ka-
nalizáciu sa použili špeciálne 
odhlučnené rúry. Takto použitý ma-
teriál zabezpečuje v kombinácii 

s kvalitne vykonanou prácou pre 
užívateľov bytov spokojnosť na ďal-
šie desiatky rokov. 
Ako posledná sa robila výmena 
hlavných rozvodov elektroinštalá-
cie na schodišti, v pivniciach a prí-
pojky do bytov. Tieto práce vlastní-
kov bytov obmedzovali už len mi-
nimálne.
 

Odstránenie systémových po-

rúch fasád bytových domov,  

prevádzkových rizík výťahov, 

ako aj výmena horizontálnych 

a vertikálnych rozvodov plynu, 

vody, kanalizácie a elektroinšta-

lácie patrí k najpálčivejším 

problémom starších bytových 

domov.

Výmena rozvodov
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Ako hodnotíte spoluprácu sa 
spoločnosťou Bytterm, a.s., pri 
vybavovaní úveru? 
Spoluprácu môžem hodnotiť ako 
veľmi dobrú. Prebehlo niekoľko 
stretnutí zvolených zástupcov by-
tov a nebytových priestorov s pra-
covníkmi spoločnosti Bytterm, a.s., 
kde nám boli objasnené podmien-
ky čerpania úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Následne 
na správcom zvolanej schôdzi 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov domu boli ústne ako aj 
graficky (prostredníctvom projek-
toru) zrozumiteľne vysvetlené 
všetky náležitosti týkajúce sa pred-
metnej investície. Následne nad-
polovičná väčšina všetkých vlas-
tníkov súhlasila s výmenou rozvo-
dov a viac ako 2/3 z nich odsúhla-
sila úver. Oceňujeme tiež, že v po-
merne krátkom čase sa podarilo 
zrealizovať výberové konanie na 
zhotoviteľa projektovej dokumen-
tácie, ktorý ju vypracoval v dohod-
nutom termíne tak, aby mohla byť 
včas predložená na rozhodnutie 
o poskytnutí úveru. 

Prečo ste si vybrali spoločnosť 
Bytterm, a.s., ako dodávateľa 
prác? 
Jedna z dôležitých otázok je cena 
diela, kvalita použitého materiálu 

a tiež záručná doba na dielo. No 
treba zobrať do úvahy aj kvalitu 
a pracovné možnosti firmy, ktorá 
realizuje samotné práce. Je nutné 
mať o takejto konkrétnej firme ve-
domosti, či dokáže dielo zrealizo-
vať do konca, v zmysle projektovej 
dokumentácie vlastnými silami 
a prostriedkami, či má svojich za-
mestnancov vyškolených na kon-
krétne druhy činností, či má skúse-
nosti s realizáciou takéhoto alebo 
podobného projektu, poznať per-
spektívu firmy z hľadiska jej exis-
tencie v budúcnosti z dôvodu prí-
padných opráv v rámci záručnej 
doby. Dôležité je od začiatku 
hodnotiť spôsob komunikácie zá-
stupcov firmy s objednávateľom 
prác, ich pružnosť a operatívnosť 
konania a v neposlednom rade aj 
dostupnosť zástupcov zhotoviteľa 
diela. Tieto argumenty boli v pros-
pech spoločnosti Bytterm, a.s.. 

Splnili sa vaše predpoklady 
o tom, ako budú práce prebie-
hať? 
Môžem povedať, že áno. Pred rea-
lizáciou boli samozrejme obavy, 
ako to bude v skutočnosti prebie-
hať, ako to bude s vodou, použí-
vaním WC, nakoľko my sme sa 
rozhodli okrem výmeny stúpačiek 
studenej a teplej vody realizovať aj 
výmenu stúpačiek plynu, kanalizá-
cie, vzduchotechniky a aj elektroin-
štalácie. Dnes môžeme povedať, 
že je to vec zvládnuteľná. Práce 
boli vykonávané postupne po jed-
notlivých stúpačkách v bytovom 
dome. Voda a plyn boli odstavené 
v byte iba jeden deň v dobe od 7.00 
do asi 17.30 hodiny. Po tomto čase 
bola voda dostupná, taktiež bolo 
dostupné WC. Na druhý deň pre-
biehali dokončovacie práce. Čo sa 
týka výmeny elektroinštalácie, tá 
nemala priamy dopad na sprístup-
nenie bytov, pretože práce boli vy-
konávané v spoločných priesto-
roch bytového domu. 

Čo by ste odkázali vlastníkom 
v iných domoch, ktorí zatiaľ ne-
pristúpili k výmene rozvodov? 
Najskôr by sme chceli povedať, že 
by bolo asi chybou nevyužiť úver 
s tak výhodnou úrokovou sadzbou. 
Na druhej strane si treba uvedo-

miť, že v bytových domoch so skor-
ším rokom kolaudácie je určite ce-
novo výhodnejšie realizovať kom-
plexnú výmenu pôvodných rozvo-
dov, ktoré sú už dávno po dobe 
životnosti, než riešiť čiastočné 
výmeny jednotlivých súčastí rozvo-
dov, ktoré do budúcnosti môžu 
predstavovať, alebo už predstavu-
jú skryté nebezpečenstvo v po-
dobe spôsobenia havárie na vo-
dovodnom, plynovom, alebo kana-
lizačnom potrubí. A ako je vše-
obecne známe, prevencia je vždy 
lacnejšia ako odstraňovanie už 
vzniknutých následkov. 

Na záver iba dodávame pre tých, 
ktorí sa potenciálne rozhodli pre 
výmenu rozvodov, aby dôkladne 
zvážili spracovateľa projektovej 
dokumentácie, aby boli súčinní pri 
spracovávaní samotného projektu, 
pri výbere kvalitného materiálu 
a samozrejme obozretní pri výbere 
samotného zhotoviteľa diela z po-
hľadu odbornosti, vlastných kapa-
citných možností, zotrvania na trhu 
a vzájomnej komunikácie.

Tomáš Leštinský
foto: Augustín Záň

Opýtali sme sa zástupcov vlastníkov bytov
v dome p. Ing. Kalužného a p. Mgr. Radolca 
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REFERENČNÉ STAVBY

www.belstav.sk

� projektové práce, vypracovanie podkladov 
 pre stavebné konanie
�  statické posúdenie objektov
�  energetické posúdenie objektov 
 (vizuálne podklady – termokamerou)
�  opravu a sanáciu chýb súvisiacich 
 so statikou objektov
�  zateplenie fasády

V rámci komplexnej realizácie 
stavieb ponúkame:
� realizáciu výstavby bytových a občianskych stavieb v celkovej kompletizácii (na kľúč)
� stavebné a údržbárske práce, rekonštrukciu stavebných objektov
� realizáciu všetkých druhov vonkajších a vnútorných omietok (vrátane maľovky)
� realizáciu nových a opravu starých strešných plášťov spolu so zateplením
� náterové práce strešnej krytiny, oceľových konštrukcií, betónových podkladov a fasád
� výrobu, dodávku a montáž klampiarskych prvkov (systémové riešenia)
� dodávku, montáž a realizáciu všetkých druhov dlažieb, obkladov, podlahových krytín a izolácií

V rámci komplexnej rekonštrukcie panelových a bytových domov zaisťujeme:
�  rekonštrukciu a opravy plochých striech (vrátane zateplenia) 
�  rekonštrukciu balkónov (vrátane hydroizolácie)
�  opravy zábradlia a iné zámočnícke práce
�  výmenu okien, dverí a riešenie vstupných priestorov
� poradenstvo pri kombinácii rôznych zdrojov financovania
�  odbornú pomoc pri vybavovaní dotácií a financovania z iných 
 zdrojov štátnej podpory
�  inžiniering
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Firma Uponor má vyše 60-ročné skú-
senosti s vývojom a výrobou potrubí, 
od priemyselných riešení až po domo-
vé riešenia. Jednou z hlavných oblastí 
sú aj rozvody vody v bytových do-
moch pre novostavby a v poslednej 

Nie je naším účelom vás strašiť množstvom 
fotografií z dezolátne vyzerajúcich šácht 
stúpacích či ležatých rozvodov – myslím, že 
ich poznáte, a možno aj z vlastného domu, 
kde bývate. Skôr naopak, účelom je vyriešiť 
blížiacu sa výmenu tak, aby vás čo najme-
nej obťažovala, mali ste najbližších niekoľ-
ko desiatok rokov „pokoj“ a logicky nerozbili 
si kvôli rekonštrukcii kúpeľňu či WC, ak je to 
naozaj nutné, tak čo možno najmenej. 
Uponor je vám dnes schopný ponúknuť 
riešenie, ktorého životnosť je 50-75 rokov, 
predĺžiť vám záruku zo zákonom danej 
lehoty 2 rokov na 10 rokov, a pritom ga-

rantovať prípadnú poistnú udalosť spôso-
benú vadou materiálu na všetkých poško-
dených častiach bytového domu až do 
výšky 1.000 000 EUR. Laicky povedané, 
ide o systém, ktorý je k dispozícii od prieme-
rov 16mm až 110mm a je vyrobený z kom-
pozitného materiálu MLC, ktorý sme ako 
prví vyvinuli pred 30 rokmi. Zahŕňa všetky 
výhody kovov a plastov súčasne: Tým, že 
AL vrstva drží potrubiu jeho tvar, ktorý sa 
nemení ani pri zahrievaní a nevzniká tak 
nadmerná dilatácia potrubia. Toto potrubie 
sa nedeformuje dokonca ani pri vyšších 
bytovkách (nad 5 poschodí). Tento systém 
sa teda zaobíde bez podporného kotvia-
ceho systému, ktorý zvyšuje cenu a prác-
nosť montáže, a tým výrazne zrýchľuje celý 
proces výmeny stúpačiek. Kotviaci systém 
je potrebné umiestniť aj v ležatom rozvode 

dobe hlavne rekonštrukcie, ktoré sú 
témou nielen na Slovensku ale aj 
v iných krajinách Európy. Uponor vy-
vinul ako jediný špeciálny systém, 
ktorým ste schopní vymeniť rozvod 
potrubia aj v stiesnených podmien-

v suterénnej časti – v tab.č. 1 môžete vidieť, 
ako často je potrebné použiť záves pri roz-
vode vody z PPR (Polypropylén) v porov-
naní so systémom Uponor MLC. Je potreb-
né len minimálne množstvo kompenzač-
ných prvkov. Plastová vrstva je zasa veľkou 
výhodou z hygienického hľadiska – je zdra-
votne nezávadná, do pitnej vody sa ani po 
rokoch prevádzky nevylučujú žiadne kovy, 
ktoré môžu mať častokrát nepriaznivý vplyv 
na kvalitu pitnej alebo teplej vody. Potrubie 
logicky nekoroduje a nezarastá (neinkrus-
tuje tak ako pri kovových materiáloch). Tým, 
že je systém vystužený vrstvou AL, nie je 

potrebné mať steny zbytočne masívne, aby 
boli splnené podmienky z hľadiska prevádz-
kového tlaku vody. Zároveň tento systém 
niekoľkonásobne prevyšuje požadované 
parametre (tlak a teplota), ktoré v systéme 
budú pri reálnej prevádzke. Rozvody vody 
neznižujú prietok v potrubí na rozdiel od 
iných materiálov ako je PPR (Polypropy-
lén), PB (Polybuthylén), PE (Polyethylén), 
či PE-X (Sieťovaný Polyethylén). Ako prí-
klad môžete vidieť na tab. 2 zúženie prie-
tokov spôsobených hrubšou stenou potru-
bia pri rovnakých vonkajších dimenziách 
rozvodu. Ako jednou z najväčších výhod je 
aj modularita väčších priemerov potrubia – 
jedná sa o jediný modulárny rozvod na trhu, 
čo má vplyv hlavne na flexibilitu tvaroviek 
v rozvode a veľkú rýchlosť pri montáži. Čím 
kratšie totižto bude trvať táto výmena, tým 

kach domových šácht s ohľadom na 
interiér vášho bytu – obr. 1. a zároveň 
aj rozvod vo vašich pivniciach, či veľa-
krát ťažko prístupných spoločných 
priestoroch domu – obr. 2. 

rýchlejšie 
bude  za  
vami a ne-
b u d e t e  
musieť byť 
obťažova-
ní „neko-
n e č n ý m i  
inštalatér-
skymi prá-
cami“. Pre 
ilustráciu, porovnanie v rýchlosti inštalácie 
výmeny stúpačiek a ležatých rozvodov pri 
bežnom bytovom dome vie byť rýchlejšia 
bežne aj o 25%.
Verím, že informácie obsiahnuté v tomto 
článku vám pomôžu lepšie sa zorientovať 
pri výbere toho správneho systému pre váš 
dom pri rekonštrukciách rozvodov vody. 
V prípade akýchkoľvek technických otázok 
sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Radi 
vám ozrejmíme to, čo potrebujete, pretože 
v tom, čo vyrábame a ponúkame, sa aj 
naozaj vyznáme.

kontakt pre Žilinský kraj: 
Ing. Branislav Korínek, 

mail: branislav.korinek@uponor.com 
mobil: 0911/300341

Rozvody vody v bytových 

domoch tvoria aj s ďalšími roz-

vodmi ako je plyn, kanalizácia či 

rozvod elektriny, veľmi podstat-

nú časť vybavenia bytového 

domu.

Rozvody vody

tab. 2

obr. 1

tab. 1obr. 2
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Posledná novela zákona 
č. 183/1992 „O vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov“ 
s účinnosťou od 1.10.2014 však 
už čiastočne prenáša spoluzod-
povednosť za technický stav 
zariadení domu na vlastníkov, 
a to v novom znení § 11 ods.(7) : 
Vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome sú povinní 
umožniť odstránenie nedostat-
kov zistených kontrolou stavu 
bezpečnosti technického zaria-
denia. Ak vlastníci bytov a neby-
tových priestorov v dome neu-
možnia odstránenie zistených 
nedostatkov na technických za-
riadeniach, zodpovedajú za 
vzniknuté škody.
Zanedbávaním starostlivosti 
správcov o vyhradené technic-
ké zariadenia bytov môže dôjsť 
k ohrozeniu ľudských životov. 
Spoločnosť Bytterm dbá na bez-
pečnosť a na vyššie uvedené 
odborné činnosti zamestnáva 
výlučne vlastných pracovníkov 
v trvalom pracovnom pomere. 

Ing. Jozef Seifert

Sú to najmä tieto zariadenia :
- elektrické rozvody vrátane

bleskozvodov
- plynové rozvody
- výťahy 
- tlakové zariadenia, len 

u domových nízkotlakových
(NTL) – plynových kotolní

Prevádzka vyhradených tech-
nických zariadení sa riadi zá-
konom č. 124/2006 Z.z. „O bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov“ a vyhláš-
kou č. 508/2009 Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. V zmysle platnej legislatívy 
je teda prevádzkovateľom tých-

to zariadení správca bytového 
domu – v tomto prípade Byt-
term. Prevádzkovateľ tak dote-
raz v plnom rozsahu zodpove-
dá za bezpečnosť, a tým pá-
dom aj za aktuálny technický 
stav vyhradených technických 
zariadení. 

Ak by na vyhradenom technic-
kom zariadení došlo k havárii, 
na zodpovednosť je doposiaľ 
braný prevádzkovateľ a nie 
vlastníci bytov, ani zástupca 
vlastníkov bytov. V zmysle plat-
nej legislatívy je teda prevádz-
kovateľ povinný na vyhrade-
ných technických zariadeniach 
vykonávať kontrolu stavu bez-
pečnosti technických zariadení 
formou pravidelných odbor-
ných prehliadok a odborných 
skúšok – revíziami v predpísa-
ných časových intervaloch. 
Z každej revízie je vypracovaná 
písomná správa, kde sú uvede-
né všetky zistené nedostatky. 
Zároveň je prevádzkovateľ po-
vinný odstrániť nedostatky 
zistené pri vykonaní revízie.
 

Stanovené lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok

ZÁLEŽÍ NÁM NA BEZPEČNOSTI 
VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
V bytových domoch, v ktorých 

vykonáva správcovskú činnosť 

Bytterm, a.s., sa nachádzajú aj 

zariadenia, ktoré spadajú do 

vyhradených technických za-

riadení. 

Bezpečnosť zariadení

p.č. ELEKTRICKÉ ROZVODY - BLESKOZVODY cyklus
 1. Elektrické rozvody v spoločných priestoroch bytového domu 1-krát za 5 rokov

2. Bleskozvod 1-krát za 4 roky

 p.č. PLYN cyklus
1. Prehliadka regulátora tlaku plynu 1-krát za rok
2. Skúška regulátora tlaku plynu 1-krát za 3 roky

 2 3. Prehliadka plynových rozvodov 1-krát za 3 roky
4. Skúška plynových rozvodov 1-krát za 6 rokov
5. Prehliadka plynových zariadení NTL - kotolne 1-krát ročne
6. Skúška plynových zariadení NTL - kotolne 1-krát za 3 roky

p.č. VÝŤAHY cyklus
1. Týždenná prehliadka 1-krát za týždeň

 3 2. Odborná prehliadka 1-krát za 3 mesiace
3. Odborná skúška 1-krát za 3 roky
4. Úradná skúška 1-krát za 6 rokov

p.č. TLAKOVÉ ZARIADENIA cyklus
1. Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 1-krát za rok

 4 2. Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných 1-krát za rok
3. Vnútorná prehliadka TNS /TNS - tlaková nádoba stabilná/ 1-krát za 5 rokov

Skúška tesnosti po každom otvorení TNS
Tlaková skúška 1-krát za 10 rokov

1
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V tomto čase na sídlisku Hliny 
postupne začali zanikať malé 
práčovne v pivničných priestoroch 
panelákov, čo spolu so zánikom 
najväčšej čistiarne v Žiline na Ko-
šickej ulici bolo pre spoločnosť 
BYTTERM, a.s., impulzom, aby 
rozšírila ponuku svojich služieb 
o pranie a čistenie odevov. Od za-
čiatku bola našou prioritou najmä 
vysoká kvalita služieb. Uvedomu-
jeme si totiž, že dôvera zákazníkov 
je veľmi vzácna a krehká záleži-
tosť. Preto venujeme čisteným ode-
vom maximálnu pozornosť už pri 
ich príjme, následne pri triedení 
a stanovení individuálneho postu-
pu čistenia až po jeho sušenie 
a konečnú úpravu žehlením. Naše 
služby sa snažíme neustále zdo-
konaľovať. Disponujeme moder-
nou technológiou, šetrnou k bieliz-
ni a odevom, ktorá pozostáva z veľ-
kých a menších práčok, žehličov, 
m a n g ľ a  
a čistiacich 
strojov. Použí-
vame len kva-
litné ekologic-
k é  p r a c i e  
a  č i s t i a c e  
prostriedky od 
r e n o m o v a -
ných firiem. 

NAŠE 
SLUŽBY

Pranie 
Práčovňa po-
skytuje svoje 
s lužby pre 
o b c h o d n é  
spoločnosti, 
uby tovac ie  
a stravovacie 
zariadenia aj 
pre jednotliv-
cov. Na pra-
nie používa-
me profesio-
nálne práčky 

značky Elektrolux. Na chúlostivé 
látky ako sú hodváb, kašmír, vlna, 
kožušiny, na prechodné či zimné 
bundy a nohavice alebo svetre sa 
používa mokré čistenie. Je to vlas-
tne pranie v špeciálnych práčkach, 
kde sa dajú meniť frekvenčné otáč-
ky bubna, a tým sa mechanicky od-
straňuje namáhanie vlákien, čím sa 
zároveň predlžuje životnosť odevov.

Žehlenie
Medzi hlavný sortiment prania 
a žehlenia patria:
• posteľná bielizeň
• stolová bielizeň
• rovná bielizeň
• žehlenie osobných a pracovných

textílií
• žehlenie košieľ

Chemické čistenie
Čistenie prebieha priamo na našej 
prevádzke na Jarnej ulici v strojoch 
na chemické čistenie značky 
FIRBIMATIC a DONINI. Chemické 
čistenie je tzv. suché čistenie, pri 
ktorom sa na čistenie používa per-
chlóretylén, ktorý má momentálne 
najlepšie výsledky pri čistení a zá-
roveň ochrane vlákna. Jedná sa 

NAŠA ČISTIAREŇ A PRÁČOVŇA SLÚŽI 
VEREJNOSTI UŽ TAKMER 20 ROKOV

Chemická čistiareň a práčovňa 

Byttermu slúži širokej verejnosti 

od roku 1995. 

Služby

AKCIA: október 2014 – zľava 20 % na masáž podľa vlastného výberu

o uzavretý okruh, takže sa per-
chlóretylén nevypúšťa ani do ov-
zdušia, ani do vody. Každému kusu 
textilu sa venuje osobitná starostli-
vosť, poprípade ošetrenie, pri čis-
tení používame aj antistatickú 
úpravu, aby bol textil menej krčivý 
a neelektrizoval.

Čistenie škvŕn
Každý kus bielizne u nás prechá-
dza kontrolou a až potom ide do 
čistiaceho stroja alebo do práčky.
Je dobré, ak nás zákazníci už pri 
príjme upozornia na škvrnu alebo 
znečistenie a jeho pôvod. Toto nám 
veľmi uľahčuje rozhodovanie, aký 
špeciálny prostriedok na škvrnu 
použiť. Náš vyškolený personál 
následne zabezpečí, že každá 
škvrna prejde aj ručným procesom 
odstránenia – detašovaním, čo do 
značnej miery zvyšuje šancu na jej 
lepšie odstránenie. 

Uvedené služby ponúkame 
v Žiline v dvoch prevádzkach: 

• v zberni na ul. A. Bernoláka 2135
• v práčovni na Jarnej ulici 2606

Ing. Alena Sartorisová

Národná 6 (vo dvore)
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Relax a zábava

ŽREBOVANIE ČITATEĽSKEJ
SÚŤAŽE Z MINULÉHO ČÍSLA
V minulom čísle časopisu sme sa 

vás pýtali: „ Akú úspešnosť mal do 

roku 2013 Bytterm ako správca 

bytov pri získavaní úverov cez 

ŠFRB pre bytové domy, ktoré 

prejavili o úver záujem?“ 

Správna odpoveď bola B) 100 %. 

V predchádzajúcom čísle časopisu 

Bytterm sme vás informovali o rá-

diomoduloch, ktoré sú osadené na 

vodomeroch. Tieto rádiomoduly 

umožňujú diaľkový odpočet vo-

domerov. Viete, aké to má výhody?

SÚŤAŽ O RÁDIOMODULY 
NA DIAĽKOVÝ ODPOČET VODOMEROV

Napíšte nám aspoň dve výho-
dy, ktoré umožňujú rádiomodu-
ly na vodomeroch. Zo správ-
nych odpovedí vyžrebujeme 
dvoch výhercov, ktorí vyhrajú 
práve uvedené rádiomoduly na 
vodomery teplej a studenej 
vody.  

Mená výhercov uverejníme na 
stránke www.bytterm.sk a v na-
sledujúcom čísle časopisu. Za-
slaním vašich kontaktných 
údajov súhlasíte s ich použitím 
pre Bytterm, a. s..

Píšte nám elektronicky na: 
casopis@bytterm.sk 

alebo poštou na adresu: 
Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 
010 77 Žilina. 

Heslo: Súťaž - rádiomodul.

Vlasta Saganová a Branislav Šutek

Cenou bola Romantická večera v reštaurácii Vulcano. Gratulujeme!

Zo 60 odpovedí mailom, štyroch od-

povedí na korešpondenčnom lístku 

a 19 odpovedí doručených priamo do 

podateľne Byttermu boli vyžrebovaní: 





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

info / SMS:  0908 937 958 • 0918 402 059

Optický
vysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostnývysokorýchlostný
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 €

Možnosť sledovania TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle.

VŠETKY SLUŽBY BEZ VIAZANOSTI ! • INTERNET BEZ OBMEDZENIA !

INTERNE T A TELE VÍZ IA

Sídlo:
Ul. Pod Hradiskom 10 • Závodie 394
010 04 Žilina • Slovensko
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

S mobilnou aplikáciou TV2Go môžete sledovať televíziu vo vašom 
mobile alebo tablete kdekoľvek a kedykoľvek. Pozrite sa na živé vy-
sielanie vybraných TV staníc, listujte v programovom sprievodcovi alebo si 
v TV archíve vyhľadajte váš obľúbený program.

Android iOS

NOVÁ ONLINE SLUŽBA HBO GO PRE VAŠE POHODLIE
Spoločnosť HBO uvádza na slovenský trh úplne novú a pre slovenského diváka veľmi zaujímavú službu - HBO GO. Ide o jedinečnú 
online ponuku programov HBO, ktorú budete mať kedykoľvek po ruke vo Vašom počítači, mobile alebo tablete. Služba HBO GO je dostupná kedy-
koľvek a kdekoľvek prostredníctvom WiFi, internetového, alebo mobilného pripojenia a umožňuje Vám prístup k bohatej ponuke �lmov, seriálov, 
dokumentov a relácií z originálnej produkcie HBO. Viac informácií na: http://www.hbogo.sk

Ku každému internetu TV programy   ZADARMO !
ANALÓG (základná ponuka)
STV1 • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • ČT1 • ČT2 • Noe • LUX • Šlágr • 
TV Fénix • Slovak Sport 3

DVB-T
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • TV  Fénix • 
TV Severka • Slovak Sport 3 • Noe • TV Šlágr • ČT1 • ČT2 • ČT24 • ČT Sport* • Nova* • Nova Cinema* • 
Barrandov* • Prima Family* • Prima Cool*

DVB-C
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • Dajto (HD) • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • TA3 
(HD) • TV Severka • Slovak Sport 3 • Noe • TV Šlágr • ČT1 • ČT1 (HD) • ČT2 • ČT24 • ČTD/Art • ČTD/Art (HD) 
• Nova* • Nova (HD)* • Nova Cinema* • Barrandov* • Prima Family* • Prima Family (HD)* • Prima Cool* • 
Prima Love* • Smíchov* • Telka* • Duck • France 24 • TV5 • Óčko • Óčko Gold • Rebel • Relax • TV8 • RTL • 
RTL2 • PRO7 • SAT1 • CNN
* Označené TV programy sú poskytované treťou stranou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky a kanálového rastra.


