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Pri čítaní novín, časopisov a internetu sa na 
nás neustále valí veľké množstvo informácií – 
kto a kde vyhral voľby, ako sa školstvo na 
Slovensku vzďaľuje od potrieb praxe, až po 
správy, ktoré nemajú žiadny vplyv na náš 
život. 

Pri takom rýchlom toku rôznych informácií, 
často negatívnych, sa nám môže zdať, že ži- 
vot beží akosi rýchlo a nie úplne šťastne. 
Súvisí to s tým, že občas nevieme spomaliť 
a žijeme viac len budúcnosťou. Vtedy nám 
začínajú unikať tie krásne okamihy, ktoré 
môžeme prežiť v prítomnosti. 

Sú to napríklad chvíle strávené so svojimi naj-
bližšími v rodinnom kruhu. Rodina je tá hod-
nota, ktorej má zmysel venovať čas. Je hod-
nota, ktorá nám môže priniesť viac šťastia a 
radosti ako veľká kopa vianočných darčekov.

Preto Vám prajem príjemné prežitie via-
nočných sviatkov s ľuďmi, ktorí vytvoria tú 
pravú sviatočnú atmosféru a v Novom roku 
2017 Vám želám, aby sa naplnili všetky Vaše 
priania a očakávania.

Ing. Richard Zelina
generálny riaditeľ  BYTTERM, a. s.  Žilina
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OBSAH EDITORIÁL
Vážení zákazníci, milí čitatelia,
rád by som sa Vám opäť prihovoril v tomto špeciálnom vianočnom čísle časopisu Bytterm.

Na nasledovných stranách si môžete
prečítať:

VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE
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KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV – 
POHLAD ZA 10 ROKOV’
Spolupráca Byttermu, a. s. so Štátnym fondom rozvoja bývania trvá už viac ako 10 rokov.

Od roku 2006 využívajú bytové domy 
v našej správe možnosť financova-
nia rekonštrukcie svojho bývania cez 

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 
dotácií na odstránenie systémových porúch 
cez Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR. 

Základnými investíciami obnovy bytových 
domov je zateplenie obvodového plášťa, 
zateplenie strechy, výmena schodiskových 
okien, odstránenie systémových porúch by-
tovej budovy, ktoré sa najčastejšie prejavu-
jú na balkónoch a lodžiách, prípadne ob-
vodovom plášti. 

V posledných troch rokoch sa rozsah investícií 
rozšíril o rekonštrukciu spoločných častí a 
spoločných zariadení bytového domu, ako 
výmena alebo modernizácia výťahu, výmena 
spoločných rozvodov plynu, elektriny, kana-
lizácie, vody a tepla v bytovom dome.

Prehľad schválených žiadostí na realizáciu investícií obnovy bytových domov za obdobie rokov 2006 – 2016:

ROK POČET BD INVESTÍCIA CELKOM Z TOHO ÚVERY ZO ŠFRB DOTÁCIE

2006 4 323 113,43 € 145 887,27 € 82 018,85 €

2007 9 1 212 781,76 € 723 494,65 € 193 089,04 €

2008 12 3 106 694,11 € 2 034 720,84 € 468 332,97 €

2009 16 4 596 223,97 € 3 403 024,33 € 441 844,30 €

2010 4 830 664,04 € 563 414,49 € 74 940,00 €

2011 16 4 298 962,29 € 3 300 175,86 € -

2012 12 3 236 298,48 € 2 562 808,74 € -

2013 14 4 491 414,28 € 3 478 648,56 € -

2014 15 4 484 892,92 € 3 214 260,00 € -

2015 20 6 849 671,68 € 5 061 090,00 € -

2016 19 8 374 643,75 € 6 251 220,00 € -

celkom 141 30 738 744,75 € 30 738 744,75 € 1 260 225,16 € stav po rekonštrukcii

stav pred rekonštrukciou
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Od roku 2006 bolo podaných 141 
žiadostí a preinvestovaných celkom 
37 385 081,61 €. 

Ďalších 4 420 279,09 € je už schvále-
ných a realizácia investícií v bytových 
domoch prechádza do roku 2017. 
Celkovo boli od roku 2006 schválené 
investície vo výške 41 805 360,70 €. 

Sekcia REKONŠTRUKCIE

Prehľad zrealizovaných a zazmluvnených investícií – výmena výťahov:

Prehľad zrealizovaných a zazmluvnených investícií – výmena spoločných rozvodov 
plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome:

Kvalitnou obnovou bytového domu  sa zvyšuje  hodnota nehnuteľnosti, zásadne sa predĺži  jej životnosť a samozrejme aj komfort bývania. V 
prípade, že uvažujete nad rekonštrukciou vašej nehnuteľnosti, možnosť využitia úverov zo ŠFRB na obnovu bytových domov je tu naďalej aj 
v roku 2017. 
                           Autor článku: Ing. Karol Kucka 

ROK POČET BD POČET 
VÝŤAHOV VÝŠKA INVESTÍCIE

2015 3 10 435 712,80 €

2016 5 22 946 896,00 €

presun realizácie do 2017 9 35 1 574 034,40 €

celkom 17 67 2 956 643,20 €

pripravuje sa 8 30

ROK POČET BD VÝŠKA INVESTÍCIE

2012 2 40 944,97 €

2013 4 86 952,14 €

2014 6 298 152,94 €

2015 13 1 227 943,26 €

2016 16 2 947 799,48 €

presun realizácie do 2017 10 1 955 291,04 €

celkom 51 6 557 083,83 €

stav po realizáciistav pred realizáciou
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            POMOCNÉ A PREVÁDZKOVÉ 
            LÁTKY, NAPRÍKLAD:
 

• mazivá
• vložky
• filtračné hmoty
• chladivé olejové náplne atď.

Pri poistení strojov a elektroniky ide primárne o krytie nepredvídaných škôd, ktoré môžu narušiť plynulosť výroby a zároveň kryť aj riziká, na 
ktoré sa nevzťahuje záruka dodávateľa stroja. 

Pri poistení strojov hovoríme o tzv. all risks krytí, ktoré kryje najmä riziká: 

Pri bytových domoch sa pre vyššie uvedené 
riziká odporúča poistiť nasledovné technické 
vybavenie (nachádzajúce sa v bytovom dome 
alebo patriace k nemu): osobné a náklad-
né výťahy, elektronické vstupné a garážové 
brány, domové zvončeky, elektronický vrát-
nik, vrátane kamerového systému, spoločná 
kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné 

antény a spoločné satelity, vzduchotechnika, 
klimatizácia, merače spotreby, elektronická 
zabezpečovacia signalizácia, elektronická 
požiarna signalizácia, vykurovacie telesá, čer-
padlá, ohrievače vody, zásobníky a výmen-
níky tepla, slnečné kolektory. 

Autor článku: Ing. Anton Repkovský

Ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, ktoré je poisťovateľ povinný plniť.

Toto poistenie neslúži na riešenie prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou strojov a zariadení, prípadne riešenie obnovy 
zariadenia po skončení životnosti, takže logicky toto poistenie nekryje a z poistenia sú zároveň vylúčené: 

            VYPLÝVAJÚCE 
            Z TECHNICKÉHO ZLYHANIA:
• prevádzkové príčiny (zlyhanie meracej tech- 
   niky, nedostatok vody, prehriatie, náraz atď.)
•  výrobná a materiálová chyba (chybný odlia-
   tok, chybná konštrukcia, chybný materiál atď.)

            VYPLÝVAJÚCE 
            Z VONKAJŠÍCH VPLYVOV:
• elektrické príčiny (prepätie, skrat, chyba  
    izolácie)
•  živelné udalosti
•  vandalizmus a krádež 

            VYPLÝVAJÚCE 
            Z LUDSKÉHO FAKTORA

Sekcia POISTENIE

POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY  
V POISTENÍ BYTOVÝCH DOMOV



  

 

            ŠKODY SPÔSOBENÉ PRIA-
            MYM NÁSLEDKOM DLHODO-
            BÉHO VPLYVU PREVÁDZKY:
• korózia
• opotrebovanie
• oxidácia
• únava materiálu atď.

            VYMENITELNÉ ČASTI VŠET-
            KÝCH DRUHOV:
 

• ktoré musia byť podľa ich určenia alebo 
  charakteru počas obdobia životnosti veci 
  viackrát vymenené z dôvodu ich 
  opotrebovania

R Kredit, spol. s. r. o., 
člen skupiny Respect Slovakia, s. r. o., 
kancelária Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
telefónne číslo: 041/723 49 52
e-mail: repkovsky@respect-slovakia.sk

’

’



7Časopis BYTTERM   December 2016

KONCOROČNÉ ODPOČTY BYTOVÝCH 
VODOMEROV A MERAČOV NA RADIÁTOROCH 

Celý postup závisí od termínov vyplý-
vajúcich z legislatívnych predpisov, 
náročnosti spracovania odčítaných 

údajov a technického vybavenia jednot-
livých bytov v dome. Na základe preve-
dených odpočtov sa stanoví spotreba e- 
nergií a náklady za jednotlivé byty v ročnom 
vyúčtovaní nákladov za rok 2016.

V súčasnosti sú v správe Byttermu byty vy-
bavené vodomermi na meranie teplej a 
studenej vody, ako aj pomerovými meračmi 
osadenými na každom vykurovacom telese, 
ktoré sú digitálne.
Odpočet digitálnych pomerových meračov 
tepla je možné vykonať až v mesiaci január, 
teda po skončení bežného zúčtovacieho 
obdobia, pretože u týchto meračov sa stav 
zo dňa 31. 12. automaticky zaznamená 
do pamäte merača až o polnoci. Následne 
prístroj začína merať nový vykurovací rok 
s nulovým počiatočným stavom. Zároveň 
budú odpočítané aj stavy vodomerov na 
teplú a studenú vodu. 

Odpočty budú vykonávané našimi pra-
covníkmi, ktorí budú mať zamestnanecký 
preukaz, ktorý vám na požiadanie predložia. 
Odpočty budú prebiehať v termíne od  
4. 1. 2017 do 20. 1. 2017. V bytoch, ktoré 
sú osadené len vodomermi, budú odpočty 

prebiehať v termíne od 12. 12. 2016 do  
20. 1. 2017. Presný dátum odpočtu pre váš 
dom si môžete nájsť už začiatkom decembra 
aj na našej webovej stránke www.bytterm.sk. 
Minimálne dva týždne pred začatím odpočtu 
vo vašom dome bude oznam o vykonaní 
odpočtov vyvesený vo vchode na nástenke, 
prípadne na inom, dobre viditeľnom mieste. 

Preto vás chceme požiadať o sprístupnenie 
vášho bytu, resp. nebytového priestoru a 
zabezpečenie dostatočného priestoru pri 
prístupe k meračom. Výnimku tvoria len 
domy, kde sú osadené merače s rádiovým 
modulom pre vodu aj kúrenie. Pri týchto 
odpočtár  prístroje diaľkovo odpočíta a nie je 
nutná prítomnosť vlastníka v byte. Oznam o 

termíne diaľkového odpočtu bude vyvesený 
na vašom vchode.

Vyhláška uvádza aj náhradný spôsob výpočtu 
nákladov, pokiaľ nie je byt či nebytový priestor 
sprístupnený odpočtu. Takýto spôsob je ale 
vždy spojený s penalizáciou, čiže je pre uží-
vateľa nevýhodný. Preto odporúčame všetkým 
užívateľom v čase odpočtov meračov sprístup-
niť svoje byty resp. nebytové priestory.

Autori článku: Viola Varadová,
Marián Požár

Vážení vlastníci bytov, na konci každého zúčtovacieho obdobia prebieha odpočet pomerových meračov tepla
na radiátoroch a meračov na teplú a studenú vodu v bytoch a nebytových priestoroch. 

STAV MERAČOV 
NENAHLASUJTE TELEFONICKY:
 
Stavy vodomerov a meračov na 
radiátoroch nenahlasujte telefonicky, 
pretože často dochádza k nesprávne 
nahláseným stavom meračov zo strany 
vlastníkov. Pre náhradný termín je tre-
ba telefonicky kontaktovať odpočtára, 
ktorého tel. číslo je uvedené na 
ozname o vykonaní odpočtov v dome.
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LOĎ LIDICE ALIAS MARÍNA 

Bola to loď Hydrobus typ 301, vyrobená 
v roku 1957 v lodenici Dunai Hajógyár 
Vác v Maďarsku. Hydrobusy sú obvykle 

menšie riečne lode so sedadlami určené k 
rýchlej preprave osôb. 

Ten žilinský mal dĺžku 26,5 metra, šírku 5,3 
metra a ponor pri zaťažení 150 ľuďmi bol 1,14 
metra. Pokiaľ ešte plával, dosahoval rýchlosť 

14 km za hodinu pri vyhliadkovej plavbe pro-
ti prúdu a v hlbokej vode až 30 km za hodinu. 
Hydrobusy sa dodávali do piatich krajín – 
Maďarska, Československa, Juhoslávie, 
Rakúska a Poľska.

Žilinská Marína bola pôvodne určená pre 
Československú plavbu dunajskú (ČSPD) 
pod menom Lidice. Spolu s loďami Družba 

(neskôr premenovaná na Trnava), Slavín a 
Banská Bystrica brázdili vody Dunaja, pričom 
ďalšie lode tohto typu boli zakúpené do 
Čiech na priehradné nádrže Lipno, Vranov, 
Orlík a Slapy. Žilinská Marína plávala na Du-
naji pravdepodobne až do roku 1966 a v roku 
1967 bola prevezená do Žiliny. Mala výrobné 
číslo 1968-19. V archíve podniku Slovenská 
plavba a prístavy a. s. Bratislava (SPaP) sa 

TECHNICKÉ ÚDAJE LODE:
Maximálna dĺžka (m)                        26,55

Dĺžka medzi zvislicami (m)      24,60

Maximálna šírka (m)                             5,30

Šírka na hlavnom rebre (m)         5,20

Bočná výška (m)                              2,30

Maximálny ponor (m)           1,05

Hlavný motor      2 x Csepel D 613

Druh pohonu               lodné vrtule

Výkon (k/kW)                    2 x 85/64

Hmotnosť (plne obsadená)   52,50 t

Maximálna kapacita cestujúcich   150

Mnohí Žilinčania majú iste v pamäti lodnú reštauráciu Marína, nachádzajúcu sa v minulosti za stavidlom v ústi potoka Rosinka.
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zachovala unikátna fotografia z konca 60. 
rokov. Štyri Hydrobusy typu 301 kotvia pod 
Bratislavským hradom. Medzi nimi pravde-
podobne kotví loď Lidice. 

Reštaurácie Žilina, š. p. kúpili loď Hydrobus 
301 bez motora. Pôvodne boli štyri alter-
natívy umiestnenia lode – v koryte rieky Váh, 
čo bolo pre časté ľadové kalamity zamiet-
nuté. Druhou alternatívou bolo prehĺbenie 
koryta potoka Rosinky až po úroveň ko-

ryta Váhu, čo však pre nánosy nebolo tiež 
odsúhlasené. Podobne, pre nánosy i vysoké 
náklady, sa neodsúhlasil variant vybudo-
vania kanála s dvoma stupňami. Preto sa 
pristúpilo k najlacnejšiemu variantu – vybu-
dovaniu betónového prehradenia vyústenia 
toku Rosinky do Váhu, ktoré malo zdvihnúť  
hladinu až do 2 metrov. Prehradenie malo 
výšku 3 metre. Uprostred malo dva výtokové 
otvory široké 2 metre, ktoré boli zahradené 
drevenými stavidlami ovládanými lanami z 
lode. Loď neplávala, ale bola trvalo ukotvená.

Stavebné povolenie na stavbu Plávajúcej 
reštaurácie Marína bolo vydané pre Reštaurá-
cie Žilina dňa 3. mája 1966. Loď bola ukot-
vená v ústi potoka Rosinka do Váhu. Vlastnú 
stavbu uskutočnil Váhostav Žilina, n. p., pro-
jekt stavby zhotovil  Hydroprojekt Bratislava, 
prevádzka Nosice.

Pôvodný termín ukončenia stavby bol koniec 
roka 1966, potom sa predĺžil na apríl 1967. V 
máji 1967 prevzali Reštaurácie Žilina staveb-
né práce od Váhostavu a stavba sa mohla od 
15. mája 1967 užívať. Kolaudačné povolenie 
bolo vydané až 9. augusta 1972. 

Reštauračnú prevádzku v lodi Marína otvorili 
v lete 1. júla 1967 ako reštauráciu II. cenovej 
skupiny a v priebehu roka dosiahli tržbu až 
252 000 Kčs.

Ale toto všetko je už minulosť. Tržby reštaurá-
cie postupne klesali a v roku 1976 v nej pod-
nik Reštaurácie Žilina svoju činnosť ukončil. 
V súvislosti s prípravou výstavby Vodného 
diela Žilina bola opustená loď postupne ro-
zobraná a zošrotovaná.

Autor článku:  Mgr. Peter Štanský

Sekcia HISTÓRIA
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SPOLUPRÁCA SO STREDNÝMI ODBORNÝMI 
ŠKOLAMI

Toto zmobilizovalo spoločnosti pôsobiace v teplárenskom odvetví na Slovensku, aby prostredníctvom svojho profesijného zväzu (SZVT) 
iniciovali spoluprácu so strednými školami. Naštartovanie komunikácie so strednými školami nakoniec viedlo k otvoreniu nového učeb-
ného smeru. Vďaka iniciatíve jednotlivých výrobcov a dodávateľov tepla a SZVT sa existujúci študijný odbor mechanik elektrotechnik 

rozšíril o novú študijnú oblasť so zameraním na tepelnú energetiku. Spôsob, akým sa vízia stala skutočnosťou, predstavuje na Slovensku 
jedinečný príklad spolupráce profesijného združenia a škôl. 

covníkmi týchto škôl sa pripravilo otvorenie 
učebného smeru, ktorý svojou náplňou vy- 
hovuje potrebám trhu a rešpektuje možnos-
ti a zásady slovenského vzdelávacieho sys-
tému.

Nová študijná oblasť v odbore mechanik 
elektrotechnik sa bude vyučovať na troch 
stredných školách: 
Stredná odborná škola v Prievidzi, Stredná 
odborná škola technická v Čadci a Stredná 
odborná škola elektrotechnická v Trnave. Od 

septembra zasadlo do lavíc na SOŠ technickej 
v Čadci už prvých 10 žiakov. Počas prvého a 
druhého ročníka na strednej škole žiaci absol-
vujú štúdium spoločných odborných pred-
metov a v treťom ročníku si môžu žiaci zvoliť 
špecializáciu na teplárenskú oblasť spomedzi 
ostatných odborných oblastí. 

Výrobcovia a dodávatelia tepla budú pre žia-
kov zabezpečovať kvalitný odborný výcvik a  
letné brigády, vďaka ktorým budú môcť žiaci 
získať bohaté skúsenosti z praxe. 

Do ukončenia štúdia budú žiaci profilovaní vo 
zvolenej oblasti a získajú vedomosti a zruč- 
nosti potrebné pre prax, čomu je opäť prispôso-
bený blok odborných predmetov. Štúdium 
bude následne ukončené maturitnou skúšk-
ou. Po ukončení  tejto formy štúdia môžu ab-
solventi pokračovať v štúdiu na vysokej škole, 
keďže obsahová a vedomostná úroveň tejto 
formy štúdia im to v plnej miere umožní. 

Autori článku:  Ing. Anton Slanička 
Ing. Mário Šamaj

Sekcia TECHNOLÓGIE

Bytterm, a. s. Žilina je ako výrobca a dodávateľ tepla súčasťou Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT). Naša akciová spoločnosť, ale aj 
mnohí ďalší výrobcovia a dodávatelia tepla pociťujú v posledných rokoch nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v teplárenskom odvetví. 

V návrhu na spoluprácu teplárenské 
spoločnosti a SZVT uviedli konkrétne požia-
davky na zručnosti a odborné vedomosti 
budúcich absolventov, ktoré by žiaci po 
ukončení štúdia mali získať. Zároveň sa po-
dieľali na tvorbe nových odborných predme-
tov a učebných osnov pre rozšírenú študijnú 
oblasť a tiež na tvorbe samotných učebných 
materiálov. 

Podľa zodpovedných predstaviteľov 
členských spoločností SZVT, slovenskí teplári 
čelia generačnej výmene, pričom nájsť na 
trhu práce kvalifikovaných pracovníkov nie je 
ľahké. Nové, moderné zariadenia využívané 
dnes v teplárenstve vyžadujú celkom iné 
zručnosti a úroveň vzdelania, ako tomu bolo 
pred 20 rokmi. Zistilo sa, že na Slovensku 
postupne zanikli všetky odbory vzdelávania, 
ktoré by boli schopné pripravovať kvalifiko-
vaných pracovníkov pre teplárenské prevádz-
ky. V spolupráci s riaditeľmi a odbornými pra-
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NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA SPUSTENÁ

NÁŠ ZAMESTNANEC  
NEDÁVNO ZACHRÁNIL LUDSKÝ ŽIVOT

Úspešne sa nám podarilo projekt do- 
tiahnuť do konca a nová webová strán-
ka bola spustená 5. októbra 2016. 

Sme radi, že priniesla pre našich zákazníkov 
nové a užitočné informácie ako aj moder- 
nejší vzhľad a jednoduchšie vyhľadávanie v 
jednotlivých položkách. Snažili sme sa we-
bovú stránku spraviť prehľadne a zároveň 
zakomponovať čisté línie do grafiky. Webová 
stránka je responzívna, to znamená, že je 
kompatibilná aj pre všetky mobilné zariade-
nia a tablety. 

Zaznamenali sme od vás pozitívne reakcie, 
za ktoré pekne ďakujeme. Radi uvítame vaše 
nápady či postrehy, prípadne, aký druh in- 

formácií by sme ešte mali na našu novú we-
bovú stránku umiestniť.

Vaše nápady a pripomienky posielajte mai-
lom na: mazakova.z@bytterm.sk

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

Sekcia O NÁS

V minulom čísle sme vás informovali o príprave novej webovej stránky www.bytterm.sk, ktorej spustenie sme 
mali naplánované už začiatkom októbra. 

Každý sa aspoň raz v živote dopočul od známych alebo z médií o odvážnych hrdinských činoch, ktorými sa 
podarilo zachrániť ľudský život. 

Možno som si aj ja myslela, že keby som bola svedkom situácie, ktorá niekomu ohrozuje život, 
vedela by som zareagovať, ale po vypočutí príbehu nášho zamestnanca – hrdinu Patrika Por-
tašíka, sme usúdili, že málokto by sa zachoval tak statočne ako on. 

Dňa 4. októbra, počas prechádzky, zbadal pán Portašík topiaceho sa človeka v potoku, v 
mestskej časti Bánová. Neváhal ani minútu a skočil do ľadovej vody, aby zachránil pánovi La-
dislavovi život. Situácia bola naozaj dramatická, pretože silný prúd vody ho neustále strhával 
a musel vynaložiť všetky svoje sily na udržanie topiaceho nad hladinou. Nakoniec, asi po pol-
hodine volania o pomoc, skočil za nimi do potoka ďalší chlap a spoločnými silami vytiahli 
nehybné telo na breh. 

Pri záchrannej akcii prišiel pán Portašík o mobil, peňaženku aj všetky doklady, ale je šťastný,  
že vykonal dobrý skutok. Privolaná záchranná pomoc topiaceho sa muža previezla ihneď do 
nemocnice, kde sa zotavoval tri týždne.

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

’

Patrik Portašík
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VÝŤAHY PARDUBICE

Spoločnosť Výtahy Pardubice a.s. bola 
založená v roku 1990. Vďaka vlast-
nej kapacite výroby a vývoja, je 

spoločnosť schopná bezproblémovo 
konkurovať a poskytovať dlhodobé záruky 
na bezporuchový a bezpečný chod výrob-
kov, zhotovených vo vlastnom závode v 
Pardubiciach v Českej republike. 

Počas doby pôsobenia firmy bolo po celej 
Českej republike zrealizovaných mnoho 
zákazok, ktoré neunikli pozornosti slo-
venských klientov. 

Výrobky sú montované do pôvodných i 
nových objektov, pričom prvoradým pro-
gramom firmy sú rekonštrukcie zastaraných 
výťahov, ktoré sú nahradené súčiastkami a 
technológiami vlastnej výroby zvyšujúcimi 
úžitkovú hodnotu a komfort. 
U dodávaných komponentov firma 
neuprednostňuje nákup lacných dielov, ale 

obracia sa na renomovaných českých a 
európskych výrobcov. 

Zákazka je individuálne spracovaná od 
návrhu až po samotnú realizáciu aj so 
stavebnými úpravami v budovách. Ide 
hlavne o opláštenie šácht, zámočnícke, 
stavebné a maliarske práce súvisiace s re-
konštrukciou výťahov. 

Napriek najmodernejším technológiám, je 
nutné toto zariadenie udržiavať, vrátane 
obhliadok a revízií (vyhradené technické 
zariadenie). Firma je autorizovaná na vyko-
návanie certifikovaného servisu. 

Snahou firmy je ponechať túto činnosť na 
miestnych organizáciách, ktoré sú preško-
lené a zoznámené s novými technológiami. 
Veľkou výhodou je vzdialený monitoring 
a diagnostika týchto výťahov. Zariadenie 
je kontrolované cez internet a prípadné 

informácie o chybách a odchýlkach pri 
prevádzke možno zistiť na centrálnom dis-
pečingu servisu firmy a inštruovať miestne-
ho technika ku úspešnej oprave.

Od úplného začiatku je prioritou firmy vlastná výroba českých výťahov, ktoré sú schopné splniť 
náročné požiadavky zákazníkov.

REFERENCIE ZÁKAZNÍKOV ČR: 
SBD Pardubice, SBD Jičín, SBD Praha 6, 
SBD Jablonec n/N., SBD Rozvoj Praha,
SBD Kolín, SBD Chrudim a veľká rada SVJ

REFERENCIE ZÁKAZNÍKOV SR:
SBD Humenné, SBD Senica, SBD Košice I, SBD 
Košice III, PMG stav, SBDO Stará Turá, Termming 
Malacky, SBD Vranov nad Topľou, OSBD Barde-
jov, BD Humenné a ďalší
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PONÚKAME VÁM: 

        komponenty vlastnej výroby s dlhodobou  životnosťou

        včasnú dostupnosť náhradných dielov

        servis 24 hodín, 365 dní v roku

        ovládanie výťahu pomocou najnovších  technológií

        priamy monitoring a diagnostika výťahu

        moderný dizajn kabín výťahu

        úsporný chod, ktorý umožňujú moderné  pohonné jednotky

        veľmi nízku poruchovosť

Autor článku a foto:  VÝTAHY PARDUBICE a. s. 

Sekcia VÝŤAHY

OBCHODNÝ RIADITEĽ:
Ing. Kalhous Jiří
Telefón:  +420 777 767 117
E-mail:  kalhous@vytahy-pce.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:
Velecký Tomáš
Telefón:  +421 919 210 905
E-mail:  velecky@vytahy-pce.cz

Koštial Pavol
Telefón:  +421 919 210 905
E-mail:  montaze@vytahy-pce.cz

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Novotný Lukáš
Telefón:  +420 605 758 572
E-mail:  novotny@vytahy-pce.cz

VÝTAHY PARDUBICE a.s.
Průmyslová 389
Černá za Bory
533 01 Pardubice
Czech Republic

Telefón:  +420 466 670 185
Fax:  +420 466 670 256
E-mail:  obchod@vytahy-pce.cz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Keďže pani zima je už takmer tu, predstavíme vám stredisko Jasná, ktoré patrí k najlepším lyžiarskym strediskám a zároveň je vhodné aj na 
celoročnú turistiku. Každý si tu nájde svoje – v zime aj v lete. Jasná ponúka mnoho trás pre pešiu turistiku aj treking s rôznymi úrovňami 
obťažnosti – od náročných, kde sa vyžaduje určitý stupeň prípravy, až po tie, ktoré sú určené pre rodiny s deťmi, prípadne začiatočníkov. 

LYŽOVAČKA V JASNEJ
Oficiálny štart lyžovačky v stredisku Jasná – 
Nízke Tatry, spojený s denným programom, 
bude už počas prvej decembrovej soboty. 
Najväčšie slovenské otvorenie sezóny pri-
nesie zábavu počas športového zápolenia o 
množstvo hodnotných cien, animačné hry a 
ďalšie súťaže. 
 
Novinkou v Jasnej je nová 15 miestna 
kabínková lanovka na južnej strane Chopku, 
ktorá bude pre verejnosť spustená v druhej 
polovici decembra.
Vďaka modernému zasnežovaciemu sys-
tému, stredisko garantuje lyžovačku mi-
nimálne 5 mesiacov v roku. Spolu je tak v 
stredisku vyše 33 kilometrov trás zasnežo-
vaných technickým snehom. 

TIP NA VÝLET PRE RODINY S DEŤMI
Prechádzka okolo Vrbického plesa  
dĺžka:  1 km,  čas:  20 min.,  obtiažnosť:  ľahká 

Vrbické pleso je najväčšie prirodzené jazero v 
Nízkych Tatrách. Je to morénové jazero, vznik-
lo po ústupe ľadovca zo severných svahov 
Chopku a Derešov. Leží vo výške 1 113 m n. 
m. v hornej západnej časti Demänovskej do-
liny. Má hĺbku 8 m, dĺžku 115 m a šírku 62 m.

Trasa začína na parkovisku za Wellness Hotelom 
Grand Jasná, odkiaľ vedie chodník k Vrbickému 
plesu. Na pravej strane jazera je náučný chod-
ník s informačnými tabuľami, ktorý pokračuje 
ďalej na Tri Vody. Pri plese si môžete oddých-
nuť na lavičkách a v tichu lesa sa pokochať 
výhľadmi na hrebene Nízkych Tatier. 

STRÁŽCA POKLADOV – DRAK DEMIÁN
O Demänovskej doline sa oddávna povráva-
lo, že skrýva mnoho drahocenných pokladov. 
Nikto sa k nim však neodvážil dostať, pretože 
ich vraj stráži drak. Veľkolepá socha draka 
Demiána je autorským dielom umeleckého 
kováča Vladimíra Eperješiho, váži 1,5 tony a  
meria 3 metre. Impozantný drak má tri hlavy. 
Dve z nich hrdo šľahajú oheň a paru a v hrdle 
jednej z nich sa nachádza medený zvonček, 
ktorým, keď zazvoníte, šťastie si privoláte! 

Drak Demián, strážca demänovských pokladov, 
je inšpirovaný starou liptovskou povesťou o 
drakovi, ktorý obýval Demänovské jaskyne. 
Socha draka vládne v Demänovskej doline 
od leta 2014, v decembri 2014 sa uskutočnil 
kolosálny let Draka Demiána na Chopok.

Sekcia VOĽNÝ ČAS’

Rozhodli  sme  sa vám opäť priblížiť kúsok krásy našich slovenských hôr – tentokrát Nízke Tatry. 

SPOZNÁVAME NÍZKE TATRY - JASNÁ 

lyžovačka v JasnejVrbické pleso
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AKO VZNIKOL NÁZOV CHATY?
Chata nesie meno po  nórskom spiso-
vateľovi Björnstjernovi Björnsonovi, 
nositeľovi Nobelovej ceny za literatú-
ru. Ten bol na začiatku 20. storočia 
bojovníkom za národnú nezávislosť 
Nórska a zaujímal sa aj o osudy ďalších 
utláčaných európskych národov, 
medzi nimi aj o Slovákov. Vďační oby-
vatelia Liptova pomenovali po jedi-
nečnom spisovateľovi chatu v Jasnej.

TIP NA UBYTOVANIE – 
BJÖRNSONOVA CHATA
Ak hľadáte skutočný oddych a pohodu, 
odporúčame ubytovanie na Björnsonke. Z 
osobnej skúsenosti s mojou rodinou hod-
notím túto možnosť ako veľmi dobrý tip na 
predĺžený víkendový pobyt.

Chata Björnson bola postavená v roku 
1952 v typickom horskom štýle a patrila k naj-
modernejším chatám tej doby. Pôvodne slúži-
la ako turistická ubytovňa mládežníckej orga-
nizácie. Vďaka vynikajúcej polohe a krásnemu 
prostrediu jej popularita rástla a čoskoro sa 
stala jedným z najobľúbenejších horských ho-

telov v Tatrách.  Po roku 2000 chata chátrala a 
fungovala len v obmedzenom režime. 

V roku 2015 začala rekonštrukcia, ktorej 
cieľom bola kompletná obnova a moder- 
nizácia chaty. Rekonštrukcia sa robila s ma- 
ximálnym ohľadom na jej minulosť, so sna-
hou zachovať pôvodného ducha Björnsonky 
a nadviazať na jej tradíciu. Vynovený a zmo- 
dernizovaný Eko-šport hotel Björnson sa tak 
v lete 2016 vrátil na mapu lyžiarskeho stredis-
ka Jasná, kam jednoznačne patrí. 
Vďaka prírodnej scenérii v okolí chaty je už len 
obyčajná prechádzka zážitkom a relaxom.

  Autori článku:  jasna.sk, bjornsonka.sk 
Foto: bjornsonka.sk, jasna.sk, brezno.dnes24.sk

Björnsonova chata

drak Demián

Jasná v Nízkych Tatrách
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ROZVOJ A OBNOVA TEPELNÝCH ZARIADENÍ 
V MESTE ŽILINA V ROKU 2016

Spoločnosť Bytterm každoročne, už od 
svojho vzniku v roku 1993, v rámci in-
vestičnej výstavby vynakladá nemalé 

finančné prostriedky na obnovu a moder- 
nizáciu vlastných tepelných zariadení. V tomto 
trende má v úmysle aj naďalej pokračovať. Je 
to  cesta, ako dosiahnuť výrazné úspory tepel-
nej energie a jednu z najnižších cien tepla v SR. 

V rámci tepelného hospodárstva boli zreali- 
zované spoločnosťou Bytterm investičné 
akcie v hodnote  745 857 € nasledovne:

• Modernizácia výmenníkovej stanice VS 
15 Hliny na Jarnej ulici v sume  215 106  €, 
kde v suterénnom priestore bola demonto-
vaná pôvodná parná výmenníková stanica. 
Spätne sa však nainštalovala nová výmen-
níkova stanica tepla typu horúca para – voda, 
od firmy DANFOSS.

• Modernizácia centrálneho dispečingu 
riadenia výmenníkových staníc v sume 
23 100 €, v priestoroch administratívnej 
budovy spoločnosti Bytterm (AB Bytterm) na 
Saleziánskej ulici. Bol tu nainštalovaný nový 
centrálny riadiaci dispečerský systém TEDIS. 
V histórii spoločnosti Bytterm však ide už o 
tretiu generačnú výmenu takéhoto typu cen-
trálneho riadiaceho systému dodávky a výro-
by tepla v Žiline.        
                                                                         
• Výmena kotla na plynovej kotolni PK1 
Hájik na Petzvalovej ulici v sume 96 296 €. 

Došlo tu k výmene 2 kusov pôvodných ply-
nových kotlov ČKD za nový teplovodný kotol 
VIESSMANN s výkonom 1 250 kW.

• Výmena rozvodov TÚV + ÚK, okruh VS 06 
Vlčince, trasa ul. Prešovská a Levočská v sume 
411 355 €. Na tomto tepelnom okruhu išlo o 
realizáciu výmeny rozvodov v celkovej dĺžke 
477 metrov. Súčasne sa vykonala hydraulická 
regulácia ÚK v jednotlivých odberných mies-
tach (domoch). Práce boli kompletne realizo-
vané pracovníkmi firmy Bytterm a ukončené 
vrátane terénnych úprav ku dňu 15. 11. 2016.

Autor článku: Ing. Jozef Seifert

Výmeny rozvodov a modernizácia 
technológií výroby tepla pre oby-
vateľstvo sa realizujú z dosiahnutého 
hospodárskeho výsledku spoločnosti 
jeho spätným reinvestovaním do ob-
novy týchto tepelných technológií. 
Konečným cieľom je dosiahnutie 
spoľahlivej, neprerušovanej dodávky 
tepla pre obyvateľov mesta, zníženie 
jej energetickej náročnosti a zníženie 
prevádzkových nákladov pri výrobe 
tepla a teplej vody.

Sekcia KÚRENIE

V súlade s plánom investícií pre rok 2016, spoločnosť Bytterm, a. s. zrealizovala ďalšie technické opatrenia na celkové zlepšenie energetickej 
hospodárnosti tepelného hospodárstva v meste. 

Výmena rozvodov VS 6 Vlčince, Prešovská ulica
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VETRANIE PIVNIČNÝCH PRIESTOROV V ZIME

Pivničné okná ostávajú často pootvorené po celý rok, čo môže viesť k problémom. Už dávno nie je pravda, že by sa malo vetrať v pivniciach 
non-stop celú jeseň, zimu aj leto. Neustále vetranie cez zimné obdobie spôsobuje podchladenie bytov, ktoré sú nad pivničnými pries-
tormi a často môže dochádzať ku kondenzácii vodnej pary na studených stenách. 

ROSNÝ BOD 

Rosný bod je vzťah medzi teplotou a relatív-
nou vlhkosťou, ktorý nám určuje kedy sa 
začínajú pary kondenzovať. Aby nám pary 
nekondenzovali na okne alebo stene, je pot- 
rebné znížiť vlhkosť v miestnosti. Zníženie 
vlhkosti dokážeme zabezpečiť správnym 
vetraním a zvýšenie teploty steny môžeme 
docieliť zvýšením vykurovacej teploty. Pri 
teplote vzduchu 20 °C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 65 % má rosný bod hodnotu 13,2 °C. 

Čo to presne znamená? Vzduch začne konden-
zovať a vytvárať kvapky vody na miestach stro-
pu a stien, ktoré sú chladnejšie ako 13,2 °C. 

VETRANIE CEZ VETRAČKU
Vetranie cez vetračku sa neodporúča. Pri ta-
komto spôsobe vetrania ostávajú okná často 
veľmi dlho v tejto polohe, preto dochádza v 
chladných ročných obdobiach k nežiadúcim 
energetickým stratám. Vzhľadom na silnejšie 
ochladenie okenného ostenia, môže dokon-
ca dochádzať tiež k tvorbe plesní.

Nie ste si istí? Kúpte si vlhkomer.
Kto si nie je istý, či je vzdušná vlhkosť 
privysoká, môže ju kontrolovať vlhkomerom. 
V predajniach sa cena za dostatočne presné 
vlhkomery pohybuje už od cca 4 eur. 

AKO SPRÁVNE VETRAŤ:
• Ráno by ste mali vyvetrať všetky miestnosti 
dokorán otvorenými oknami počas 5 minút.

• V priebehu dňa je potrebné vetrať v závis-
losti na vlhkosti v miestnosti, ideálne je in-
tenzívne krátke vetranie viackrát za deň.

• V obývacej izbe, v chodbe a v pracovni si 

vystačíte s menej častejším vetraním než 
napríklad v kúpeľni, kuchyni alebo v spálni.

• Úlohu zohráva aj množstvo kvetov v in-
teriéri, sušenie bielizne alebo bývanie v no-
vostavbe, ktorá vysychá aj niekoľko rokov po 
dokončení.

• Optimálne je vetranie oknami otvorenými 
dokorán. Dĺžka trvania vetrania pritom závisí 
na vonkajšej teplote a vlhkosti. Čím je chlad-
nejšie, tým kratší čas je potrebný.

• V zime si vystačíte pri každom vetraní so 4 
až 6 minútami, na jar a na jeseň potrebujete 
10 až 20 minút a v lete by okná mali zostávať 
otvorené aspoň polhodinu.

Zdroj:  drystar.sk

Na základe podnetu, ktorý sa k nám dostal, sme sa rozhodli napísať článok o vetraní 
pivničných priestorov cez zimné obdobie. Informovanosť o tejto problematike je 
stále dosť nízka.

Zateplenie bytových domov pomáha 
zvýšiť teplotu na obvodovej stene 
vykurovaného objektu. Výsledok je, 
že pri správnom vetraní sa netvoria 
žiadne plesne.
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SLOVENSKÉ VIANOČNÉ ZVYKY A SYMBOLY 

NAJDÔLEŽITEJŠIE VIANOČNÉ ZVYKY

Aj v súčasnosti majú tradície svoje miesto 
v mnohých rodinách. Ktoré zvyky ešte 
stále pretrvali a nemali by u vás chýbať?

Šupiny z kapra alebo kôpka peňazí
Vložili sa pod obrus na štedrovečernom stole 
a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine 
počas budúceho roka rozmnožili. Mnoho 
ľudí si šupinu následne dáva do peňaženky. 
Tento zvyk dodržiava ešte aj dnes asi naj- 
viac ľudí. Veď kto by si neprial zlepšiť rodinný 
rozpočet?

Cesnak
Symbol zdravia a jeden z najúčinnejších 
prírodných liekov mal zabezpečiť pevné zdra-
vie celej rodiny počas nasledujúceho roka.

Med
Tento tradičný sladký produkt mal v 
náväznosti na svoju chuť zabezpečiť dobro-
tu, hojnosť, či príjemnosť po celý budúci rok. 
Mnoho rodín si ešte pred štedrou večerou 
robí z medu krížik na čelo, čo symbolizuje 
požehnanie v spojitosti  s dobrotou.

Jablko
Náhodne sa vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa po 
večeri rozkrojilo na polovicu. Ak bol jadrovník 
v tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu 
šťastie a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare 
kríža, rodinu mohla podľa tradície postihnúť 
choroba. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na toľko 
kúskov, koľko členov rodiny bolo pri stole, čo 
symbolizovalo ucelenosť rodiny.

Modlitba
Aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali 
poďakovať za jedlo a spoločne sa pomodliť.

Orechy
Počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať 
ani orechy. Po večeri sa nahádžu do každého 
kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hoj-
nosť ako v štedrý deň počas celého roka.

Jeden tanier navyše
Ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa ľudí. 
Podľa starej zvyklosti by sa mal totiž jeden 
tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. Ide   
o symbol milosrdenstva a spolupatričnosti. 
Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so zos-
nulými členmi rodiny, pre ktorých je prestreté.

ZLATÉ 
PRASIATKO
Malým deťom sa sľubovalo, že ak 
vydržia do večera nejesť, uvidia na 
stene zlatú krokvu, koníka, koč či 
prasiatko (dnes nám to pripomína 
známa reklama). Samozrejme, že 
namiesto „zlatúšikov“ videli iba odraz 
zrkadla, ktorým niekto z dospelých 
šikovne manévroval proti svetlu.

Štedrý deň je jedným z najkrajších dní v celom roku. Okrem neopakovateľných chvíľ, strávených v kruhu tých najbližších, je jeho atmosféra 
zahalená aj rúškom tajomnosti. S týmto dňom sa totiž už po stáročia spájajú mystické tradície a zvyky, ktoré praktizovali naši predkovia, no 
mnohí z nás na ne nedajú dopustiť ani dnes. Na štedrovečernom stole podľa týchto povier nemôžu chýbať niektoré dôležité drobnosti.

KRAČÚN, VILIJA, ŠTEDRÝ DEŇ...
Na Štredý deň, 24. decembra, začíname sláviť 
Vianoce. Na východnom a čiastočne aj stred-
nom Slovensku sa tento deň nazýva Vilija a- 
lebo Vigílija, čo znamená predvečer sviatku. 
Naši predkovia poznali aj názov Kračún, čiže 
krátky deň a pripisovali mu veľký kresťanský 
význam i zvláštnu moc, a preto sa v tento deň 
dodržiavalo množstvo zvykov a magických 
úkonov.
Mali zaistiť predovšetkým bohatú úrodu, do-
brú úžitkovosť domácich zvierat a tiež zdra-
vie a šťastie rodiny. Štedrý deň, resp. večer je 
u nás známy od 14. storočia a ako napovedá 
názov, spojený je najmä s obdarovávaním. Bol 
však aj pôstnym dňom, počas ktorého sa jedlo 
málo a výlučne bezmäsité pokrmy. Väčšinou 
sa nesmelo jesť nič z jedál určených na večeru.
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AKO VZNIKLA TICHÁ NOC A ODKIAL POCHÁDZA VIANOČNÝ STROMČEK?

Sekcia VOLNÝ ČAS’

Radi vám ešte priblížime históriu dvoch tradičných symbolov Vianoc.

TICHÁ NOC
Prvenstvo medzi vianočnými piesňami patrí, 
nielen u nás, Tichej noci. Jej text pochá- 
dza z rakúskeho Lungau, kde ho v roku 
1816 zložil duchovný mariánskej fary, Jo-
seph Mohr. O dva roky neskôr pôsobil Mohr 
v novozaloženej fare svätého Mikuláša 
v Oberndorfe pri Salzburgu. Na Vianoce,  
24. decembra 1818, požiadal miestneho or-
ganistu Franza Xavera Grubera, aby k jeho 
básni skomponoval priliehavú melódiu. 
Vznikla skladba pre dve spevácke sóla, chór 
a gitarový sprievod, pretože organ mal poru-
chu. Mohrovi sa tak zapáčila, že ju narýchlo 
zaradil do polnočnej omše. Premiéra piesne 
Stille Nacht – Tichá noc v malej kaplnke ober-
ndorfského kostola mala podľa dobových 
prameňov obrovský úspech. 

Kaplnka dodnes nesie jej meno. Text tejto 
najznámejšej vianočnej piesne preložili pos-
tupne do viac ako 200 jazykov.

OZDOBENÝ STROMČEK
Prvá písomná zmienka o stavaní ozdo-
beného stromčeka pochádza z roku 1507, od 
kazateľa Geislera z Alsaska. Johann Wolfgang 
Goethe opisuje stromček u strýka v roku 
1765. 

Pôvod vianočného stromčeka však nie je 
biblický, ani kresťanský. Siaha až k rímskym 
oslavám slnovratu – Saturnáliám. Akýmsi 
pokusom o jeho biblické zdôvodnenie boli 
slová proroka Ozeáša: „Ja som ako zelený 
cyprus, tvoje ovocie pochádza odo mňa.“ Na 
naše územie prenikol stromček v 18. storočí z 
Nemecka. Najprv sa udomácnil v mestskom 
prostredí a na konci 19. storočia začal pre-
nikať na vidiek. Na východné Slovensko sa 
dostal dokonca až medzi vojnami. Dovtedy 
sa v izbách vešali rôzne slamené predmety, 
snopy obilia a zelené vetvičky. Aj stromček 
býval spočiatku zavesený v kúte alebo v stre-
de izby vrcholcom k zemi. 

V ľudových obradoch symbolizovala zeleň 
zrod nového života. Stromom sa pripisovala 
schopnosť zaháňať zlých duchov. Až do stre-
doveku sa zelenými vetvičkami hľadali pokla-
dy a zaháňali bosorky. 
To však súviselo skôr s poverami vo vidieckom 
prostredí, kam vianočný stromček prenikol 
neskôr. Dedina obohatila estetickú funkciu 
stromčeka stotožnením so svojimi magickými 
úkonmi. 

Stromček sa zdobil najrôznejšími plodmi: 
jabĺčkami, orechmi, venčekmi zo strukovín, 
obilnými snopmi alebo koláčikmi. Symboliku 
bohatstva a hospodárskeho zdaru prekryla v 
niektorých oblastiach liečebná funkcia. Prút 
z vianočného stromčeka chránil dobytok 
pred vorožilami – strigami a zvieratá sa ním 
vyháňali na prvú pašu.

Pri vianočných zvykoch sa veľmi čas-
to požadoval úplný pôst až do chvíle, 
keď sa ukázala na oblohe prvá hviez-
da. To bol signál, že rodina už môže 
zasadnúť k štedrovečernej hostine. 
Podľa tradície sa malo na stole obja-
viť devätoro jedál zo všetkého, čo sa 
počas roka urodilo. Viacerým jedlám 
sa prisudzoval magický význam a na 
stole nesmel chýbať chlieb, vianočka, 
cesnak a cibuľa. Súčasťou večere boli 
i čerstvé jablká a orechy. Štedrý deň, 
rovnako ako Božie narodenie (25. 12.) 
a Nový rok, boli považované za začia-
tok novej etapy života.

Zdroj:  najmama.sk, plnielanu.zoznam.sk 

’
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Úspory v domácnosti 
s kvalitnými LED-kami od SSE

Nahradenie tradičných žiaroviek alebo žiariviek novými LED zdrojmi 
je jednoduchou cestou, ako v  domácnosti znížiť spotrebu elektriny 
a  platiť za  energie menej. Pri kúpe chladničky, práčky či televízora 
prísne sledujeme, akú má spotrebič energetickú triedu, pri osvetlení 
takí dôslední už nie sme. Zdá sa nám, že niekoľko žiaroviek nám účet 
za elektrinu neovplyvní, pravdou je však opak. „Ak vymeníme klasické 
žiarovky za moderné LED svetelné zdroje, ročná úspora domácnosti sa 
pohybuje – podľa jej veľkosti – v desiatkach až stovkách eur,“ vysvetľuje 
produktová manažérka Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE), Barbara 
Vopalecká. Prirodzene, pretože zatiaľ čo klasická vláknová žiarovka 
potrebovala napríklad elektrický príkon 40 wattov, LED žiarovka vydá 
rovnaké množstvo svetla pri príkone približne 4 watty. 
Vybrať si správnu LED žiarovku však neznamená posudzovať iba 
spotrebu energie. Parametrov, ktoré treba pri jej výbere sledovať, je 
podstatne viac.

Ako vybrať správnu LED-ku?
Kvalitu LED žiarovky najvýraznejšou mierou ovplyvňuje technologická 
vyspelosť čipu, ktorý v  nej emituje svetlo. Ten predovšetkým určuje, 
aké silné bude svetlo (svetelný tok v  lúmenoch), ktoré z LED žiarovky 
získame. 
O  tom, ako reálne budeme v  takomto svetle vnímať okolie, vypovedá 
index podania farieb (CRI index). Čím je číslo CRI väčšie, tým je kvalita 
svetla vyššia a ním osvetlené objekty vidíme vernejšie a prirodzenejšie. 
Ideálom je číslo 100, teda také podanie farieb, aké vzniká pod 
prirodzeným slnečným svetlom. „Aby bola zaručená dobrá vnímateľnosť 

farieb, je potrebné, aby mali LED žiarovky v obytných miestnostiach CRI 
80 a viac, bežne sú však predávané aj LED žiarovky s indexom podania 
farieb 70 či menej,“ hovorí Vopalecká a dodáva, že rovnako dôležitý je aj 
výber samotnej farby svetla. 
LED žiarovky sa vyrábajú v  troch odtieňoch bielej. Teplá biela má 
príjemne žltkasté svetlo, ktoré je najbližšie svetlu klasickej žiarovky. 
Spektrum teplej bielej je v rozmedzí 2 300 – 3 500 kelvinov. Podľa toho 
ako hodnota v  kelvinoch rastie, svetlo LED žiarovky sa mení od  žltej 
cez jasnú bielu až po modrastý odtieň. Je na každom používateľovi, či 
si vyberie LED žiarovky s teplým mäkkým svetlom alebo so sterilnejším 
studeným svetlom.

Garantovaná kvalita za výhodnú cenu
SSE ako tradičný dodávateľ elektriny a plynu prichádza s novou službou 
– predajom overených LED žiaroviek s  garantovanou kvalitou. Nová 
služba SSE je určená pre všetky slovenské domácnosti, ktoré chcú 
energiu využívať efektívne a platiť za ňu menej ako doteraz. 
SSE ponúka LED žiarovky MCOB, ktoré sú vybavené najpokročilejšou 
generáciou čipov. „Pri výbere konkrétneho druhu LED žiaroviek pre 
domácnosti sme vychádzali zo svojich bohatých skúseností s  LED 
technológiou, ktoré sme získali pri rekonštrukciách osvetľovacích sústav 
u našich zákazníkov. Vďaka tomu ponúkame LED žiarovky s garanciou 
vysokej kvality, s  ktorými sú úspory energie v  domácnosti okamžité 
a výrazné. Investícia do nákupu LED žiaroviek s výhodnou cenou od SSE 
sa tak domácnosti vráti už za  niekoľko mesiacov,“ dopĺňa produktová 
manažérka SSE.

 úspora elektrickej energie až 90 %

 energetická trieda A++

 životnosť 40 000 hodín svietenia

 maximálny svetelný výkon 1 150 lúmenov

 svetelný lúč v rozsahu 360 stupňov 

 index podania farieb CRI > 80

 počet zapaľovacích cyklov 50 000

 výborný uhol svietenia zaručujúci dostatočné osvetlenie

 okamžitý nábeh – plný výkon svietenia hneď po zapnutí

 výhodná cena

 garantovaná kvalita 

 rýchle dodanie priamo domov

VÝHODY LED ŽIAROVIEK MCOB OD SSE

Ešte pred pár rokmi bolo LED osvetlenie nákladnou technológiou, ktorej využitie bolo ekonomicky 
výhodné iba v prípade veľkých osvetľovacích sústav. Dnes si bez nej nemožno predstaviť žiadnu 
rekonštrukciu osvetlenia v priemysle, budovách, vo verejnom osvetlení a miesto si postupne 
nachádza aj v domácnostiach.

LED žiarovky sú totiž skvelým spôsobom, ako získať dostatok kvalitného svetla pri nízkej spotrebe 
elektriny. 

SSE 16-049 PR clanok LED ziarovky 210x297   1 20.6.2016   17:43



ÐÐ Okná, dvere,  
tieniaca technika,  
vchody – všetko  
pod jednou strechou

ÐÐ Roky skúseností,  
stovky realizácií

PREDAJŇA: M. R. Štefánika 27, ŽILINA
tel. 041 500 76 00, e-mail: zilina@oknoplast.sk, www.oknoplast.sk

OKNÁ
A DVERE

VIDITEĽNE VIAC
PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ

ÐÐ Okná, dvere,  
tieniaca technika,  
vchody – všetko  
pod jednou strechou

ÐÐ Roky skúseností,  
stovky realizácií

PREDAJŇA: M. R. Štefánika 27, ŽILINA
tel. 041 500 76 00, e-mail: zilina@oknoplast.sk, www.oknoplast.sk

OKNÁ
A DVERE

VIDITEĽNE VIAC
PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ



22 Časopis BYTTERM   December 2016

REKONŠTRUKCIA BYTOVÝCH DOMOV NIE JE 
LUXUS, ČASŤ III.

Slovenská sporiteľňa už 12 rokov pomáha k úspornejšiemu bývaniu v bytových 
domoch aj prostredníctvom zvýhodneného financovania z európskych zdrojov. 
Bytové domy v správe spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správ-

cov bytov tak môžu  prostredníctvom Slovenskej sporiteľne získať zvýhodnené financovanie 
investícií smerujúcich k energetickým úsporám, ako sú zatepľovanie budovy (steny, strechy, 
podlahy), výmena okien, výmena bojlerov a chladiacich zariadení, solárne vykurovacie sys-
témy, meracie a regulačné prístroje, inštalácia nových radiátorov a ďalšie.

Doposiaľ sa s ich pomocou financovalo už takmer 750 projektov a ďalšie projekty  to ešte len 
čaká.  V októbri  2016 sme ukončili alokáciu  zdrojov z úverovej linky Rozvojovej banky 
Rady Európy (CEB – Council of Europe Development Bank). Vďaka nej získali bytové domy 
zvýhodnenú úrokovú sadzbu na financovanie projektov energetickej efektívnosti v bytovom 
sektore. Zvýhodnená sadzba sa vzťahovala na polovicu finančných prostriedkov plánovanej 
investície, ktorá zabezpečí úsporu energie minimálne 15 %. 

V súčasnosti poskytujeme zvýhodnené financovanie z úverovej linky Európskej  banky pre ob-
novu a rozvoj (EBRD) s grantovou podporou EÚ pre program SLOVSEFF III, komponent ener- 
getická efektívnosť v bytových domoch.

Výhodou úveru z úverovej linky EBRD je možnosť získať nenávratný príspevok z gran-
tových zdrojov EÚ po úspešnej realizácii projektu.

Zrekonštruovaných bytových domov na Slovensku každoročne pribúda. Vyzerajú ako nové a býva sa v nich bezpečnejšie a príjemnejšie. O tom, ako 
finančne  zvládnuť nevyhnutné opravy BD aj s podporou EÚ, píše Miroslav Ježík, regionálny manažér pre MICROs Slovenskej sporiteľne v Žiline.

Zaujímavou výhodou pre bytový dom 
je aj bezplatné vypracovanie ener-
getického auditu a energetického cer-
tifikátu. Slovenská sporiteľňa sa chce 
aj v budúcnosti stále väčšou mierou 
podieľať na skvalitňovaní a spríjemňo-
vaní bývania na Slovensku.

Sekcia REKONŠTRUKCIE

         Autor článku: Miroslav Ježík

MINIMÁLNA DOSIAHNUTÁ ÚROVEŇ ENERGETICKÝCH  ÚSPOR NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK

30 - 39 % 10 % z výšky úveru

rovná alebo väčšia ako 40 % 10 % z výšky úveru
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 Príjemné prežitie  

vianočných  
sviatkov   

            Vám želá 
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KRÍŽOVKA
odlož,     
ušetri

2. as     
tajni ky

súkaním   
zhotov

zna ka    
pre abvolt

neisto sa   
pohybuj,   
habkaj

degustácia 
(zried.)

za ato,    
tvrdohlavo  

(kniž.)

príslušník  
slovenské- 
ho národa

obyvate    
Saska

pohyblivá  
sú as      
trlice

1. as     
tajni ky

vnútorná  
výstelka   

ciev

úradný    
preukaz

stáva sa   
pustým    
osoh      

(hovor.)

posúch

bojová     
látka      
toliar,      

po esky

ryk

súvislé    
poradie    
pustoš    
(expr.)

Pomôcky: 
Iason, sa-  
rin, kulm,   
endotel

vodca Ar-  
gonautov   
manilské   
konope

orgán   
zraku      
mlá a     
kozy

malý      
anjel

skr. obrne- 
ného trans- 

portéra    
nafúklo

citoslovce  
zvuku     
ovce

vozením   
nahro-     
ma me    
odletel

skratka  
Akadémie  
múzických  

umení

rozdúchal  
kývalo

spodný    
oddiel   

karbónu

citoslovce  
upnutia   

aví      
kríženec

páli ,  
svrbie

mužské    
meno

rascový 
likér       

vnútro     
(pren.)

Pomôcky: 
abaka,     

nar, trlo,   
diol

kri al     
(expr.)     
skratka  
odseku

skratka    
oktylde-    
cylftalátu   
obruba

stal sa   
starším

skratka    
pre a iné   
skratka    
zna ky

dvojmocný 
alkohol

nepožije   
ako potra-  

vu

nasávalo omä ,     
otla i

Na schodoch bytovky stretne suseda 
suseda a hovorí mu:
- Ale, ale, pán Ková ik, nejako vám 
ubúdajú vlasy...
- To viete pani Nováková,                        
život sa s nikým nemazná...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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TIPY NA VIANOČNÉ RECEPTY

VIANOČNÝ KAPOR V SUŠENEJ ŠUNKE

BUDEME POTREBOVAŤ:
Korpus:
160 g hladkej múky
150 g krupicového cukru
1/2 prášku do pečiva
60 g celého maku
3 vajcia
1 čl vanilkovej esencie

Krém:
300 g hladkého tvarohu
250 ml šľahačky + 1 stužovač
80 g práškového cukru 

Brusnicový rozvar/džem:
250 g  čerstvých brusníc
2 pl vody
trstinový cukor

BUDEME POTREBOVAŤ:

800 g kapra
100 g sušenej šunky
slnečnicový olej
3 lyžice masla
1 citrón
soľ
mleté čierne korenie
cesnak
bylinky podľa chutiKapra stiahneme z kože, umyjeme a rozkrájame na 4 porcie. Kúsky ryby osolíme, okoreníme, 

môžeme  dochutiť cesnakom a bylinkami podľa chuti. Potom každý filet dobre zabalíme do 2 
plátkov sušenej šunky. 
Takto pripraveného kapra opečieme na rozpálenej panvici na miernom ohni na slnečnicovom 
oleji do zlatohneda. Pred dokončením pridáme ku kaprovi na panvicu maslo a šťavu z citróna, 
ktoré vytvoria omáčku.

Podávame so zemiakovým alebo zeleninovým šalátom.
                                                                                                                   Recept a foto:  dobruchut.azet.sk

MAKOVÁ TORTA S BRUSNICAMI
Korpus: žĺtka vymiešame s cukrom. Postupne pridáme múku, kypriaci prášok, vanilku a celý 
mak. Nakoniec zapracujeme do cesta vyšľahané bielka. Cesto vylejeme do vymastenej a vy- 
sypanej formy ( ø 18 cm) a pečieme približne 45 minút na 170 °C. 
Krém: tvaroh, šľahačku a stužovač spolu vyšľaháme. Pridáme cukor a šľaháme do tuhšej roz-
tierateľnej konzistencie.
Brusnicový rozvar: umyté brusnice dáme do hrnca, zasypeme cukrom, pridáme vodu. Varíme 
na miernom plameni. Odstavíme, keď rozvar zhustne a všetky brusnice zmäknú a popukajú. 
Plnenie: korpus rozrežeme na tri časti. Potrieme ho polovicou vychladnutého rozvaru, na ten 
dáme časť krému. To isté zopakujeme aj na druhej vrstve a napokon tortu potrieme z vonkaj- 
ších strán. Ozdobiť môžeme orechami v karamele, čerstvými brusnicami a celým makom.

Prajeme dobrú chuť!           
Recept a foto: redvelvetcooking.com              
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Opäť sme pre Vás pripravili súťaž o zaujímavú 
cenu. Máte šancu vyhrať  darčekový poukaz 
v hodnote 35 €, ktorý venovalo luxusné kader-
tníctvo JOLY HAIRSTYLER, ktoré sa nachádza 
priamo na tržnici pri Auparku, ul. J.M. Geromettu 
8772/1A. Darčekovú poukážku môžete využiť na 
dámský strih, farbenie vlasov alebo pánsky strih.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
Koľko bytov zásobuje teplom 
spoločnosť Bytterm, a. s. ? 

A.  viac ako 16 000
B.  viac ako 21 000
C.  viac ako 23 000

Správne odpovede posielajte e-mailom na: 
podatelna@bytterm.sk
Uzávierka súťaže je  dňa 1. 2. 2017. Žrebovanie 
sa uskutoční 2. 2. 2017. Výhercu uverejníme na 
webovej stránke www.bytterm.sk

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Sekcia SÚŤAŽ

Ing. Zuzana Mazáková, Ing. Katarína Chochúľová a rodina Garabášová

Riaditeľka prevádzky Peugeot odovzdáva výhru rodine Garabášovej

VYHRAJTE  POUKAZ!

V jesennom čísle sme uverejnili súťažnú otázku: 

S akým motívom sú olepené firemné úžit-
kové autá spoločnosti Bytterm ? 

SPRÁVNA ODPOVEĎ: 
VODA, KÚRENIE, PLYN 
alebo DODÁVKA TEPLA A TEPLEJ  VODY. 

Ďakujeme vám všetkým za zaslanie odpovedí. 
Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 2. 11. 2016 
za účasti riaditeľky prevádzky Peugeot,   
Ing. Kataríny Chochúľovej a marketingovej 
manažérky Byttermu, Ing. Zuzany Mazákovej. 

VÝHERCA SÚŤAŽE:
Štastným výhercom 
sa stal pán Garabáš. 

Výhru, auto nový SUV Peugeot 2008 
na týždeň s plnou nádržou, si prišiel 
prevziať spolu s celou rodinkou.

NOVÁ SÚŤAŽ OD DECEMBRA 2016

Tešíme sa, že sme mohli urobiť radosť aj ta- 
kouto formou. 
Ešte raz srdečne gratulujeme k výhre.
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SWAN CENTRUM,  Kysucká cesta 8405/16C,  Žilina, 041 / 2941 222

VÝHODY appky SWAN GO:

•  sledovanie TV kdekoľvek a kedykoľvek 
až na 3 zariadeniach súčasne

•  možnosť doobjednať si 7-dňový archív

•  zdieľanie rozpozeraných programovod 9,99 € mesačne

rýchly 
LTE INTERNET 
pre váš domov

33 TV kanálov 
v mobile či 
tablete len za 
3,99 € mesačne
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OPTICKÝ INTERNET 
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

• OPTICKÝ INTERNET
• DIGITÁLNA TELEVÍZIA
• BALÍKY INTERNET + TELEVÍZIA
• PROGRAMOVÉ BALÍČKY
• SLUŽBA HBO GO
• MOBILNÁ APLIKÁCIA TV2GO

od 9.90€
za mesiac

od 2.80€
za mesiac

od 5.90€
za mesiac

✆/✉  0918 402 059 • 0908 937 958
e-mail: objednavky@tesatel.sk  •  www.tesatel.sk

Teraz ku každému internetu
viac ako 50 TV programov ZADARMO !
➜ Analógová TV základný súbor, Digitálna TV DVB-T a voľné programy DVB-C zadarmo
➜ rýchlosť sťahovania až 40 Mbit/s, rýchlosť odosielania až 4 Mbit/s neobmedzený dátový limit

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI
Internet BEZ OBMEDZENÍ

Digitálna televízia + Analógová TV ZADARMO

Optický internet + Televízia ZADARMO

➜ V ponuke viac ako 150 TV programov
➜ Viac ako 40 TV programov v HD kvalite
➜ Voliteľné programové balíčky

Digitálna televízia NA ZAČIATOK

➜ Viac ako 50 digitálnych TV programov
➜ Až 17 analógových TV programov
➜ Sledovanie TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle


