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Bytový fond má neraz polstoročie a niektoré 
jeho súčasti sú už za hranicou životnosti. 
Som rád, že sú medzi nami vlastníci a zástup-
covia vlastníkov, ktorí sa svojou aktivitou v 
spolupráci so správcom rozhodli predĺžiť 
životnosť bytových domov. Zažívame obdo-
bie historicky najvýhodnejšieho financova-
nia týchto aktivít. Úroky v bankách sú na naj-
nižších sadzbách a podpora štátu cez Štátny 
fond rozvoja bývania je na sadzbe 0 %.

Nevnímajme bývanie len za dverami svoj-
ho bytu. Je dôležité si uvedomiť, že jeho 
súčasťou sú aj spoločné priestory a zariade- 
nia. Bytové domy po komplexnej obnove 
majú nielen nižšie náklady na energie, opra-
vy a údržbu, ale prinášajú vyššiu kvalitu a 
komfort bývania či výhodnejšie možnosti 
na kúpu a nájom novým vlastníkom. Bytové 
domy, ktoré nemajú od čias výstavby výťahy 
alebo lodžie, majú dnes možnosť dobudovať 
tieto súčasti, ak im to umožní  priestorový a 
technický stav bytového domu.

Výsledok však závisí od rozhodnutia a aktivi-
ty vlastníkov bytového domu v spolupráci so 
správcom. 

Ing. Richard Zelina
generálny riaditeľ  BYTTERM, a. s.  Žilina
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OBSAH EDITORIÁL
Vážení zákazníci, milí čitatelia,
pred viac ako troma rokmi sa akciová spoločnosť Bytterm Žilina rozhodla vydávať tento 
časopis. Cieľom bolo zlepšiť informovanosť o našej činnosti a možnostiach skvalitnenia 
bývania, prípadne zníženia nákladov na prevádzku bývania.

Na nasledovných stranách si môžete
prečítať:

VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE
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PRÁVE REALIZUJEME
Obnovujeme náš najväčší bytový dom na ulici Pittsburgská 1 673.

Výmena ležatých a stúpajúcich roz-
vodov v bytových domoch v našej 
správe je témou číslo 1 v oblasti ob-

novy bytových domov už od roku 2014.
Za túto dobu sa nám podarilo obnoviť 36 
bytových domov, čo predstavuje 2 078 
bytových jednotiek na sídliskách Hliny, 
Solinky a Vlčince.

Začiatkom roka 2017 sme sa spolu s vlast-
níkmi bytov a nebytových priestorov pustili 
do jednej z najväčších investičných akcií – 
obnovy bytovej budovy na ul. Pittsburgská  
1 673 v Žiline.

Projektová fáza obnovy bytového domu 
začala už v roku 2016, keďže projekt takého 
veľkého rozsahu si vyžaduje dostatok času 
na prípravu a schválenie od príslušných 
orgánov. 

Vlastníci po dohode so správcom schválili 
rozsah investície:
•  zateplenie obvodového plášťa + stavebné  
    úpravy

•  výmenu ležatých a zvislých rozvodov SV,  
   TÚV, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie a  
    vzduchotechniky

•   výmenu 11 ks výťahov

Zateplenie obvodového plášťa realizuje 
spoločnosť V.S.N.S. s. r. o., Vyšné Kamence 
a zahŕňa, okrem samotného zateplenia, aj 
odstránenie systémovej poruchy balkónov 
výmenou za nové, výmenu okien a dverí 
spoločných priestorov, zateplenie strechy, 
zateplenie vstupov a stropov suterénu, novú 
dlažbu a vyspravenie stien vo vchodoch.

Výmenu spoločných rozvodov studenej vody 
– SV, teplej vody s cirkuláciou – TÚV, plynu, 
vzduchotechniky a elektroinštalácie v spoločných 
priestoroch realizuje Bytterm, a. s., div. 03 – 
Divízia výroby a služieb. Práce začali 6. 3. 2017 
výmenou ležatých rozvodov SV, TÚV, kana- 
lizácie, plynu a požiarnej vody. Po dokončení 
ležatého rozvodu, realizátor pokračoval podľa 
schváleného harmonogramu prác. Vlastníci boli 
21 dní pred samotnou realizáciou diela informo-
vaní o termínoch, kedy budú práce v ich byte 
prebiehať, a teda, kedy treba byt sprístupniť. 

Pittsburgská 1 673 v číslach:

Rok kolaudácie:                1975
Počet bytov:          246
Konštrukčná sústava:      T06b
Počet stúpačiek:        32
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VÝMENA 11 KS OSOBNÝCH VÝŤAHOV
K celkovej obnove sa pridala aj kompletná výmena osobných výťahov. Vlastníci, podľa nášho názoru, uvažovali veľmi správne komplexne a 
rozhodli sa vymeniť aj všetky výťahy. Keď v Bytterme riešime tému výmeny výťahov, vždy ide o výmenu kompletnú. Zo starého výťahu nezos-
tane v danom vchode vôbec nič. Realizátor, v tomto prípade spoločnosť Lift Components s. r. o., po odstránení všetkých pôvodných častí osadí 
nový motor, novú konštrukciu výťahu a novú kabínu. 
Ako systémové riešenie osobných výťahov, Bytterm ponúka vlastníkom bytov rozšírenie a predĺženie výťahovej kabíny na rozmer 1 500 mm x 810 mm pri 
výške 2 100 mm. Dopĺňame tiež novú nástupnú stanicu na medziposchodí tak, aby sme vlastníkom umožnili bezbariérový prístup.

FINANCOVANIE INVESTÍCIE
Pretože ide o finančne náročnú investíciu, bytový dom prijal na domovej schôdzi uznesenie, že požiada ŠFRB o úver. Financovanie investície 
zabezpečuje Bytterm, a. s., div. 02 – Oddelenie zabezpečovania zdrojov ŠFRB.
Prehľad investície zo strany ŠFRB:

Uvažujete o obnove vášho bytového domu? Neváhajte nás kontaktovať na maliarova@bytterm.sk alebo telefónnom čísle +421 903 776 634. 

Autor článku: Branislav Galuška

Práce v danom byte začínajú odstránením 
predeľovacej steny medzi rozvodmi a toale-
tou. Nasleduje demontáž zvislých potrubí a 
vyčistenie stavebného otvoru. Prvým novým 
namontovaným potrubím je vždy rozvod 
splaškovej kanalizácie. Nasledujú rozvody 
vody, plynu, vzduchotechniky a ochranného 
pospájania. V prvý deň večer môže vlastník 
bytu používať WC, vodu aj plyn. Práce končia 
vyhotovením novej deliacej steny na druhý 
deň od začatia prác v danom byte.

POUŽITÉ MATERIÁLY:

SV 
•  ležatý rozvod – ušľachtilá oceľ
•  stúpajúci rozvod – plasthliníkové 
    potrubie REHAU

TÚV 
•  stúpajúci rozvod – plasthliníkové potrubie 
    REHAU

KANALIZÁCIA 
•  stúpajúci rozvod – plastové potrubie 
    REHAU RAUPIANO

PLYN 
•  ležatý rozvod – oceľ, 
•  stúpajúci rozvod – medené potrubie 
    lisované

VZDUCHOTECHNIKA 
•  pozinkované potrubie

Sekcia REKONŠTRUKCIE

Celkové náklady investície 75% – ŠFRB Fond opráv Komerčná banka

2 476 616,75 € 1 846 830,00 € 309 786,75 € 320 000,00 €
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RIZIKO “VODA Z VODOVODNÝCH ZARIADENÍ” 
V POISTENÍ BYTOVÝCH DOMOV
Z poistenia rizika  „voda z vodovodných zariadení“ v poistení bytových domov má poistený právo na poistné plnenie:

a)  za škodu, ktorú spôsobí uniknutá voda,  
      kvapalina alebo para na poistenom byto- 
       vom dome, resp. jeho stavebnej súčasti 

b)  na opravu prasknutím poškodeného ale- 
       bo zničeného vodovodného zariadenia

c)   na úhradu vynaložených nákladov za unik- 
    nutú vodu alebo médium v súvislosti so  
       škodu v zmysle bodu a) a b)

Podľa bodu a) má poistený právo na poist-
né plnenie, ak škoda na poistenej veci 
bola spôsobená vodou, kvapalinou alebo 
parou unikajúcou z niektorého z nasle-
dovných vodovodných zariadení:

• privádzacie alebo odpadové potrubie 
vodovodného alebo kanalizačného sys-
tému vrátane armatúr alebo iného s ním 
prepojeného zariadenia

• vykurovací, klimatizačný alebo solárny 
systém vrátane armatúr alebo iného s ním 
prepojeného zariadenia

• zvody odvádzajúce atmosférické zrážky 
vrátane armatúr alebo iného s nimi prepo-
jeného zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo 
vnútri budovy

• sprinklerové alebo iné automatické zaria- 
denia požiarnej ochrany

• akvárium s objemom vody nad 50 litrov

A tiež:

• poistenie sa vzťahuje aj na odstránenie 
škôd spôsobených spätným vystúpením 
odpadových vôd z verejného kanali-
začného potrubia

• odstránenie škôd spôsobených únikom 
vody  zo strešných žľabov  a voľne vedúcich 
vonkajších zvodov

Podľa bodu b) sa poistenie pri poistení 
bytových domov vzťahuje aj na samotné 
prasknutím poškodené alebo zničené:

• privádzacie alebo odpadové potrubie 
vodovodného alebo kanalizačného sys-
tému vrátane armatúr

• potrubie vykurovacieho, klimatizačného 
alebo solárneho systému vrátane všetkých 
armatúr

• zvody (vrátane armatúr) odvádzajúce at-
mosférické zrážky, ktoré sa nachádzajú vo 
vnútri budovy

• sprinklerové alebo iné automatické zaria- 
denia požiarnej ochrany

• zvody dažďovej vody nachádzajúcej sa 
mimo budovy

Nie všetky škody na vodovodnom zaria- 
dení a následne škody spôsobené vodou 
alebo médiom, ktoré unikli z poško-
dených vodovodných zariadení, sú poiste-
ním kryté. Vo všeobecnosti sa poistenie 
nevzťahuje, ak škody vznikli:

a) pri vykonávaní tlakových skúšok, opráv  
      alebo údržby vodovodného zariadenia

b) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak,  
   než vodou unikajúcou z vodovodného  
      zariadenia

c) na vodovodnom zariadení následkom  
         jeho poškodenia ľudskou činnosťou ako je  
      napríklad prevŕtanie, prerazenie a pod.

d) na vodovodnom zariadení následkom  
jeho prirodzeného opotrebovania 
koróziou, eróziou, vplyvom hrdze, plesní, 
húb, hniloby a pod.

e)   kondenzovanou vodou alebo médiom bez  
      poškodenia vodovodného zariadenia

S uvedeným rizikom „voda z vodovod-
ných zariadení“ sú spojené aj povinnosti 
poisteného s ohľadom na prevenciu pred 
vznikom škôd, a to hlavne udržiavať 
vodovodné zariadenia v prevádzkyschop- 
nom stave, pravidelne kontrolovať ich 
stav, v chladnom období zabezpečiť pri-
merané vykurovanie budovy a v prípade 
nutnosti uzatvoriť prívod vody a vypustiť 
vodovodné potrubie.

 Autor článku: Ing. Anton Repkovský

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

Samozrejme, každý rok je iný, a teda aj 
vykurovanie sa reálne začína podľa poča-
sia. V zmysle uvedeného zákona, Byt-

term, a. s. začne teplo dodávať, ak:   

•  vonkajšia priemerná denná teplota vzdu-
chu vo vykurovacom období klesne počas 
dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 
13 °C a podľa predpovede vývoja počasia 
nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej 
priemernej dennej teploty v nasledu-
júcom dni nad túto hodnotu a

•  vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá 
tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt 
meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v 
tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých 
stien bytových domov, pričom teplota 
meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, 
nie je vyššia ako 13 °C.

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA
PODLA PREDPOVEDE POČASIA
Podľa vyhlášky Ministerstva hospodár- 
stva, Bytterm, a. s. preruší dodávky tepla, ak 
vonkajšia teplota stúpne nad 13 °C počas 
dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň, 
podľa predpovede vývoja počasia, nemož-
no očakávať pokles vonkajšej priemernej 
dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto 
hodnotu. 

Ak sa však vonku ochladí, aj po oficiálnom 
ukončení vykurovacej sezóny, sme schopní 
vykurovanie pre odberateľov obnoviť. Je 
však potrebné, aby správcovia o obno-
venie dodávky tepla oficiálne požiadali 
dodávateľa tepla.

Bytterm, a. s. pomaly ukončuje vykurovaciu sezónu. Dodávku tepla podrobne opisuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 
Z. z., ktorá určuje obvyklý začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a obvyklý koniec na 31. máj nasledujúceho roku. 

Sekcia KÚRENIE

Pred začiatkom vykurovacej sezóny 2016/2017 
sme venovali pozornosť pripravenosti te-
pelných zariadení z výmenníkových staníc 
a plynových kotolní. Pripravenosť pozos-
távala z rozsiahlej údržby a modernizácie 
technologických zariadení, sekundárnych 
rozvodov tepla a teplej vody a riadiacich 
systémov tepelných zariadení. 

Počas končiaceho sa vykurovacieho obdo-
bia môžeme konštatovať, že dodávky tepla a 
teplej vody boli plynulé. To znamená, že ne-
došlo k žiadnym výrazným poruchám, ktoré 
by mali zásadný vplyv na ich dodávku. Prípad-
né poruchy, ktoré sa v rámci nepretržitej 
prevádzky vyskytli, boli dodávateľom tepla 
prostredníctvom vlastnej údržby v krátkom 
čase odstránené, za čo sa našim odberateľom 
i tak ospravedlňujeme.

S končiacim sa vykurovacím obdobím Vám 
Bytterm, a. s. prináša niekoľko odporúčaní.
Dôležitým krokom po ukončení vykurovacej 
sezóny je nechať termostatické hlavice na 
každom radiátore úplne otvorené (najvyšší 
číselný symbol termostatickej hlavice). Jed-
ným z dôvodov, prečo nechať termostatickú 
hlavicu otvorenú, je zníženie opotrebovania 
a predĺženie životnosti termostatického ven-

tilu. Ďalším dôvodom je eliminovanie vplyvu 
prípadných nečistôt v sústave po opravách, 
výmene alebo údržbe vykurovacích sústav 
a radiátorov bytových domov. Nečistoty sa 
tak neusádzajú v potrubí a ich odplavenie 
znižuje riziko nefunkčnosti termostatického 
ventilu pri začatí ďalšej vykurovacej sezóny. 

Vo väčšine prípadov opráv, výmeny alebo 
údržby vykurovacích sústav a radiátorov je 
potrebné čiastočné alebo úplné vypustenie 
systému. Pri opätovnom napustení vykuro-
vacej sústavy je vzduch potrebné dostať do 
radiátorov na najvyšších poschodiach, ktoré 
sú vybavené odvzdušňovacím ventilom 
a následne ho vypustiť von – odvzdušniť 
vykurovaciu sústavu bytového domu. Zostat-
kový vzduch z vykurovacej sústavy je možné 
do radiátorov na najvyšších poschodiach by-
tových domov dostať iba v prípade, ak sú na 
radiátoroch nižších poschodí termostatické 
hlavice úplne otvorené.

Ďalej dodávateľ tepla odporúča odberateľom 
tepla, aby využili obdobie mimo vykuro-
vacej sezóny na vykonanie opráv, údržby, 
prípadne výmeny jednotlivých častí vykuro-
vacej sústavy vo svojom bytovom dome, a to 
z niekoľkých dôvodov:

• predídenie nevyhnutného prerušenia 
dodávky ÚK počas vykurovacieho obdobia

•  ťažko kontrolovateľný únik ÚK, keď sú pra-
covníci tepelného hospodárstva povinní 
skontrolovať technológiu a rozvody a vy-
hľadať neopodstatnený únik, čo nás stojí 
nemalé finančné prostriedky

•  v prípade väčšieho vypustenia systému ÚK 
môže dôjsť k automatickému odstaveniu 
celej výmenníkovej stanice a následne k 
odstaveniu dodávky ÚK a TÚV vo všetkých 
bytových domoch z predmetnej výmen-
níkovej stanice.

Zároveň by mali vlastníci bytov nahlásiť všetky 
opravy a údržbu stúpačiek, vykurovacích telies 
a armatúr pred ich realizáciou správcovi by-
tového domu, ktorý ich vzápätí nahlási dodá-
vateľovi tepla z vyššie uvedených dôvodov.  

Sme presvedčení, že pokiaľ sa budú vlast-
níci bytov v spolupráci so správcovskými 
spoločnosťami riadiť našimi odporúčaniami, 
nastávajúca vykurovacia sezóna bude ply-
nulá a s minimálnym počtom porúch na te-
pelných zariadeniach. 

Autor článku:  Ing. Mário Šamaj

DÔLEŽITÝ OZNAM !
 
Žilinská teplárenská preruší dodávku 
teplonosného média do výmen-
níkových staníc Byttermu z dôvodu 
nevyhnutnej generálnej opravy na 
výrobných a rozvodných zariade- 
niach. Preto Bytterm oznamuje 
odberateľom tepla a teplej vody, 
že v dňoch od 30. 7. do 3. 8. 2017 
nebude možné dodávať teplú 
vodu z výmenníkových staníc, 
okrem sídliska Hájik.

’
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NA STUDNIČKÁCH

S vedčia o tom aj bývalé a doteraz zacho- 
vané názvy ulíc Na stave a Rybníky. 
Pomenovanie týchto ulíc pochádza z 

18. storočia, avšak v dôsledku asanácií na 
nich postavených domov, sú v súčasnosti už 
podstatne kratšie. 

Mapa Žiliny z roku 1848 zobrazuje v pries- 
tore Na Studničkách tri pramene, z ktorých 
brávali Žilinčania kvalitnú pitnú vodu a ženy 
tam chodievali prať bielizeň. Okrem toho, 
od stredoveku tu boli aj vodné valchy na 
spracovanie súkna. 

Neďaleko prameňov tiekol potok Všivák, do 
ktorého sa nevyužitá voda z prameňov vlieva-
la rúrou poza pohostinstvo Kominár. Rúra do 
Všiváka ústila na križovatke ulíc Republiky a 
Kukučínovej. V 19. storočí vyrástli na Stud-
ničkách prvé prízemné i poschodové domy, 

PRAMENE NA STUDNIČKÁCH
Od roku 1957 bol na mieste prameňov 
vybudovaný vodný zdroj Studničky a 
čerpacia stanica s kapacitou 20 litrov 
za sekundu dodávala vodu najmä do 
stredu mesta. Prepadová voda odteka-
la do potoka Všivák cez betónovú 
nádrž na okraji parku, kde stála vodná 
veža, z ktorej sa vodou plnili polievacie 
autá. Vodná veža a betónová nádrž sa 
prestali  používať okolo roku 1967 a na 
ich miesto sa rozšíril park.
Pramene sa na Studničkách od roku 
1994 nevyužívajú pre nevyhovu-
júcu kvalitu vody. Kontaminácia 
podzemných vôd pochádza pravde-
podobne z neďalekých podnikov 
chemického a ľahkého priemyslu.

Územie Žiliny nazývané Závažie bolo vždy bohaté na vodu. Na mape Leopolda Römischa z roku 1775 sú v tejto časti zobrazené dva rybníky 
postavené žilinskými jezuitami na konci 17. storočia. 

Budova čerpacej stanice pred dokončením 
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avšak ostal aj veľký nezastavaný priestor, 
ktorého jedna časť získala sadovú úpravu a 
druhá sa využívala až do roku 1955 ako mies-
to pre príležitostné cirkusy, kolotoče a strel-
nice, ale najmä na futbalové zápasy miestnych 
chlapcov. Žilinčania ho nazývali Kováčova 
lúka. Aj tento priestor bol neskôr zastavaný.

Studničky hraničili s ulicou Jána Reka, na 
ktorej bol až do polovice 20. storočia hosti- 
nec. Po jeho zrušení túto tradíciu v roku 1965 
prevzalo neďaleké pohostinstvo Kominár.
Na fotografii zo Studničiek je vľavo dom 
s dvomi podlažiami a manzardami. Patril 
Ľudovítovi Brandisovi, ktorý ho postavil v 
roku 1925. Bývalo v ňom viac nájomníkov. V 
obchodných priestoroch na prvom podlaží 
bol pánsky a dámsky holič a kaderník Štefan 
Scholz, ale aj mäsiari a iní. Ako posledný dom 
na Studničkách bol v roku 2004 zbúraný.

Sadová úprava vznikla na Studničkách oko-
lo roku 1940 – vtedy sa nazýval Hitlerov sad. 
Po roku 1945 niesol meno Rooseweltov sad, 
v roku 1953 bol premenovaný na Gorkého 
sad a od roku 1992 má dnešný názov, Sad 

na Studničkách. Dlhú dobu však používali 
Žilinčania pre tento sad neoficiálne pomeno-
vanie Detský park, pretože uprostred boli 
lavičky a veľké pieskovisko pre deti.

Keďže sa vodný zdroj nevyužíval, pristúpilo 
mesto v roku 2014 k zväčšeniu rozlohy parku 
premenou pôvodne ohradenej plochy pri 
ňom, čím sa zvýšila atraktivita územia a zlepšilo 
životné prostredie, za čo mesto Žilina dostalo 
uznanie Ministerstva životného prostredia.

V roku 2010 tu pribudol pamätník príslušní-
kom Vojenských táborov nútených prác a Po-
mocných technických práporov. Na pamät-
níku sú, okrem sprievodného textu, vyryté 
názvy miest, v ktorých boli tábory v rokoch 
1950 až 1954 umiestnené. 

Autor článku:  Mgr. Peter Štanský

Sekcia HISTÓRIA

Sad na Studničkách (foto Jozef Feiler)

Mapa Leopolda Römischa z roku 1775

Vodná veža, z ktorej sa plnili polievacie autá Betónová nádrž  a dom Ľ. Brandisa
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ROČNÉ VYÚČTOVANIE NÁKLADOV 
ZA ROK 2016

Pod hlavičkou ročného vyúčtovania je uvádzané obdobie, za ktoré sa vyúčtovanie nákladov vykonáva. Obvykle je to dátum 1. 1. – 31. 12. 
a patričný rok. Pri predaji bytu, dátum zodpovedá obdobiu, za ktoré bol byt vo vlastníctve. Vlastník bytu je povinný nahlásiť správcovi 
správny počet osôb užívajúcich byt. Pri zmene počtu osôb je dôležité zmenu písomne ohlásiť do konca roka, za ktoré je ročné vyúčtovanie 

spracovávané. Trvalý pobyt osôb v byte pritom nie je relevantný, teda nie je podstatné, či osoby užívajúce byt majú v ňom trvalý pobyt, dôležité 
je, koľko osôb skutočne byt užíva. Nenahlásenie správneho počtu osôb, ktoré byt skutočne užívajú, je poškodzovaním ostatných vlastníkov a 
stáva sa častým zdrojom nezhôd v dome, najmä v prípadoch prenajímania bytu. Za správny počet osôb zodpovedá vlastník bytu. 

Osobomesiace (1 osoba za rok = 12 osobomesiacov) sú dôležité z hľadiska rozúčtovania služby ako osvetlenie či výťah, pretože sú rozrátavané 
podľa počtu osôb užívajúcich byt. V prípade neosadenia meračov na studenú vodu v bytoch sa taktiež vychádza z počtu osobomesiacov.

Sekcia SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Najdôležitejším údajom pre vlastníka, po doručení ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, je nepochybne výsledok 
zobrazený na prvej strane. Predkladáme vám vysvetlenie k dôležitým častiam prvej strany ročného vyúčtovania.

Tabuľka, ktorá sa nachádza na prvej strane ročného vyúčtovania obsahuje nasledujúce údaje:

PREDPÍSANÁ ZÁLOHA V EURÁCH
Stĺpec zobrazuje súčet predpísaných záloh 
(predpis) za obdobie vyúčtovania za každú 
službu zvlášť. Skladá sa z preddavkov, 
položiek za poskytované služby spojených s 
užívaním bytov (teplo, voda, zrážková voda, 
osvetlenie, výťah, poplatky za zástupcu 
domu, ciach, odpisy meračov a pod.), teda 
služieb, ktoré dom odoberá počas roka a 
preddavkov do fondu prevádzky, údržby a 
opráv domu (FPUaO). 
  

Výška zálohových platieb za služby je stanovená 
odhadom, najčastejšie podľa minuloročnej 
výšky nákladov vyplývajúcej z ročného vyúčto-

vania rozdelenou 1/12 za mesiac. Odvíja sa 
hlavne od  spotrieb meračov tepla, vody, pod-
lahovej plochy bytu, počtu bývajúcich osôb a 
pod., preto nie sú zálohové platby za jednot-
livé byty v dome rovnaké. Výška preddavku do 
FPUaO je rovnaká v celom dome na jeden m2 a 
vypočítava sa podľa spoluvlastníckeho podielu 
každého priestoru.

Zálohy sa pripisujú na účet domu, z ktorého 
sa hradia odberateľské faktúry za odobera- 
né služby v dome a z FPUaO sa uhrádzajú 
prevádzané opravy v dome.

SKUTOČNÝ NÁKLAD V EURÁCH
Stĺpec zobrazuje vypočítané náklady za byt 
za jednotlivé služby, ktoré sa odvíjajú od sku-
točných spotrieb meračov tepla, studenej a 
teplej vody, počtu bývajúcich osôb a pod., 
podľa určených pravidiel vychádzajúcich z 
platnej legislatívy a zo zmluvy o výkone správy. 

Jednotlivé prepočty za každú službu sa na-
chádzajú na druhej strane ročného vyúčto-

vania, ako aj sumárne náklady na dom podľa 
odberného miesta a spôsobu rozúčtovania. 
Obsahuje celkové náklady za odberné miesta, 
údaje za byt, ako aj ostatné údaje súvisiace s 
rozpočítavaním nákladov. V predošlých číslach 
časopisu sme sa podrobne venovali spôso-
bu rozúčtovania nákladov za služby (napr.   
č. 5/2014, č. 5/2015, č. 1/2016, č. 2/2016).

Variabilný symbol a číslo účtu sú 
údaje, ktoré slúžia pre úhradu 
mesačnej predpísanej zálohy, 
ktorá sa pripisuje na účet domu.
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Je nutné poznamenať, že najväčšiu časť 
nákladov tvorí teplo, teda ústredné vykuro-
vanie a ohrev teplej vody. Teplo v meste Ži-
lina dodávame z centrálneho zásobovania 
tepla. Cena tepla je rovnaká v celom meste a 
patrí medzi najnižšie z porovnateľných zdro-
jov na Slovensku. 

Po vypočítaní skutočných nákladov sa 
hodnoty za jednotlivé služby odčítajú od 
vyčíslených záloh. Vzniká výsledná suma – 
stĺpec rozdiel. Ak súčet zálohových platieb 
presiahne skutočné náklady, vzniká prepla-
tok, v opačnom prípade vzniká nedoplatok. 

Riadok Stav konta k  31. 3. 2017 pred 
vyúčtovaním vyčísľuje rozdiel medzi pred-
písanými mesačnými zálohami vlastníka 
bytu, resp. nebytového priestoru a ich úhra- 
dami k 31.  3.  2017. Pri dodržiavaní úhrad pred-
písaných mesačných záloh za každý mesiac 
sa táto hodnota rovná nule.

V spodnej časti prvej strany nájdete zoznam 
pracovníkov a ich telefónne klapky, na ktorých 
vám odpovedia na prípadné otázky týkajúce 
sa údajov v ročnom vyúčtovaní. Kontaktné 
údaje je možné nájsť aj na webovej stránke 
našej spoločnosti, www.bytterm.sk.

A NA ZÁVER: 
AKO ZASIELAME PREPLATKY ?
Ak je výsledný vzťah preplatok, uvádzame v 
ročnom vyúčtovaní na 4. strane informáciu o 
spôsobe zaslania preplatku. Užívateľom by-
tov, ktorí majú svoje číslo účtu na zasielanie 
preplatku z ročného vyúčtovania písomne 
oznámené na Odd. predpisu služieb, zasie-
lame preplatok na tento účet v čo najkratšom 
čase. Takýto spôsob umožňuje rýchle zasla-
nie preplatku prevodným príkazom a vlastník 
bytu tak nemusí absolvovať výber preplatku 
na pošte. Vlastníkom bytov, ktorí číslo účtu 
neoznámili, zasielame preplatok formou 
poštovej poukážky cez Slovenskú poštu a 
túto službu pošta spoplatňuje.

Ročné vyúčtovanie doručujeme doporučene 
poštou tým vlastníkom, ktorí v dome nebý-
vajú a ostatným vlastníkom je vyúčtovanie 
doručené priamo v dome na podpis, ktorým 
vlastník potvrdí prevzatie. 

Autor článku: Viola Varadová  
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PREDSTAVUJEME VÁM ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

V   .zákazníckom centre pracuje odborný 
personál, ktorý zabezpečuje služby 
Divízie správy majetku. Spravujeme 

11  050 bytov, 228 nebytových priestorov, 
246 garáží a  garážových státí. Radi by sme 
vás v tomto čísle oboznámili s usporiadaním 
jeho jednotlivých pracovísk. 

Zákaznícke  centrum je rozdelené na tri 
časti s označením: 

•   Predpis služieb

•   Technická prevádzka budov

•   Technická podpora prevádzky 

PREDPIS SLUŽIEB 
Zabezpečuje administratívne činnosti pre 
byty a nebytové priestory, pod ktoré patrí:  

• evidencia vlastníkov

• evidencia, spracovanie a  výpočet me-

sačných zálohových preddavkov vlast-
níkov

• vypracovanie ročného vyúčtovania služieb

• realizácia SEPA inkasa

• spracovanie zmien vlastníctva

• spracovanie zmeny účelu využitia bytu 
alebo nebytového priestoru

• poskytovanie služby WEBDOMUS

• evidencia a riešenie pohľadávok od  
neplatičov

 

Zámerom vybudovania zákazníckeho centra bolo vytvoriť priestory, v ktorých vám budú poskytované všetky komplexné služby súvi- 
siace so spravovaním vášho majetku. 

Prijíma hotovostné platby od vlastníkov 
za všetky služby spojené s užívaním bytov 
a nebytových priestorov. 

NAŠA POKLADŇA:

riaditeľ divízie správy majetku, Ing. Karol Kucka
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TECHNICKÁ PODPORA PREVÁDZKY
Zahŕňa všetky podporné činnosti súvisia- 
ce s  technickou prevádzkou budov s  od-
delením:

• Fondu prevádzky, údržby a opráv domov 
Oddelenie eviduje tvorbu a čerpanie fondu 
prevádzky, údržby a  opráv domov, sleduje 
výšku finančných prostriedkov na účtoch do-
mov, vyjadruje sa k vykonaniu realizačných  

prác z hľadiska ich finančného krytia.   

• Poistenia domov
Zastupuje vlastníkov domu pri riešení 
poistných udalostí s poisťovňou.      

• Meračov pretečeného množstva vody 
a meračov tepla 
Poskytuje komplexné služby, ktorých ob-
sahom je montáž, servis, výmeny, paspor-
tizácia, evidencia, odpočty meračov vrá-
tane spracovania podkladov k  ročnému 
vyúčtovaniu.

• Zabezpečenie dodávateľskej údržby 
Oddelenie vedie evidenciu objednávok, v 
zastúpení vlastníkov a s ich súhlasom uzat-
vára zmluvné vzťahy s  dodávateľmi prác 
a poskytovateľmi služieb, stará sa o komu-
nikáciu s nimi, kontroluje ich.

• Obnova a investície - úvery ŠFRB 
Zabezpečuje investície zo zdrojov ŠFRB 
smerujúce do komplexnej obnovy 
spoločných častí a zariadení domov. 
Oddelenie stojí doposiaľ za viac ako 140 
úspešnými realizáciami.

Sekcia O NÁS

TECHNICKÁ PREVÁDZKA BUDOV 
Zaoberá sa hlavne technicko-adminis-
tratívnymi úkonmi súvisiacimi so sta-
rostlivosťou o  spoločné časti a  spoločné 
zariadenia domov. 

Do jej kompetencie patrí: 
  

• zvolávanie schôdzí vlastníkov

• vypracovanie plánu opráv

• zabezpečenie vykonania  údržby a opráv 
domového fondu

• organizovanie výberových konaní

• archivácia listinnej a výkresovej dokumentácie

• evidencia spravovaného majetku

• korešpondencia, administratívna a  technická 
dokumentácia k nehnuteľnostiam

VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ BÝ-
VANIE 
Našou prioritou v  oblasti spravovania zve- 
reného majetku naďalej ostáva vaša dl-
hodobá spokojnosť s poskytovanými služba-
mi, a to do takej miery, aby motto „Váš part-
ner pre spokojné bývanie“ naozaj plnilo svoj 
účel. 

Autor článku: Ing. Karol Kucka  
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Po Vysokých a  Nízkych Tatrách a Oravských Beskydách je štvrtým najvyšším pohorím. Má bohatú a pomerne zachovalú západokar-
patskú prírodu. Významnú časť pohoria Krivánskej časti Malej Fatry zaberá Národný park Malá Fatra. Správa NP Malá Fatra so sídlom vo 
Varíne má územnú pôsobnosť v oblasti NP Malá Fatra, jeho ochranného pásma a na území okresu Žilina. 

Najvyšším miestom je vrchol Veľkého Fatranského Kriváňa – 1 709 m n. m. V málo odolných horninách (vápence, dolomity) vznikol členitý 
reliéf s charakteristickými bralami, tiesňavami, skalnými vežami (komplex Rozsutcov, Bobot a Sokolia, Vrátna dolina – Tiesňavy).
K pozoruhodnostiam patrí Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom a Šútovský vodopád. 

V Malej Fatre sa nachádza viacero jaskýň. Všet-
ky sú verejnosti neprístupné. Najdlhšia je Vyvie- 
račka, ktorá je dlhá 620 m a je z časti zaplavená. 
Je zdrojom pitnej vody pre obec Terchová. 

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTEFANOVÁ – DIERY
Správa NP Malá Fatra v súčasnej dobe 
spravuje aj jeden náučný chodník, a to 
Náučný chodník Štefanová – Diery. Náučný 
chodník Štefanová vedie po žltej turistickej 
značke, ktorá ide zo Štefanovej a pri chate 
Podžiar sa napája na modrý turistický chod-
ník. Atraktívne kaňony v oblasti Dierového 
potoka, známe ako Janošíkove diery, patria 
k najnavštevovanejším turistickým miestam 
Malej Fatry. Niet divu, že sa stali vhodnou 
lokalitou na umiestnenie panelov náučného 
chodníka ochrany prírody, ktorý turistov in-

formuje o krásach okolitej prírody. Málokto 
vie, že náučný charakter trasy je s týmto mies- 
tom spätý už 40 rokov. 
Za toto obdobie prešiel chodník troma 
väčšími rekonštrukciami spočívajúcimi vo 
výmene panelov, pričom naposledy to bolo 
v roku 1999. 

Náučný chodník v novej verzii tvorí 10 in-
formačných panelov (z toho sú 2 vstupné, 
v lokalitách Štefanová a Biely Potok, zvyšné 
informujú o prírode národného parku). 
V Malej Fatre žijú veľké šelmy, ako medveď 
hnedý, vlk dravý, rys ostrovid a zriedka sa 
vyskytujúca mačka divá. Z pernatých drav-
cov sú to orol skalný, jastrab lesný, včelár 
lesný, sokol sťahovavý, sokol lastovičiar. Na 
území národného parku a v jeho blízkom 
okolí hniezdi najväčšia aj najmenšia európ- 
ska sova – výr skalný a kuvik vrabčí.

TIPY NA ATRAKCIE:
MALOFATRANSKÉ VODOPÁDY
Najväčší a najkrajší je Šútovský vodopád. 
Ďalšie sa nachádzajú v doline Stohového po-
toka, v oblasti Jánošíkových dier a nad osa-
dou Biela (vodopád Padacia na východ od 
Malého Rozsutca).
Šútovský vodopád – najznámejší a najväčší 
(38 m) vodopád v Malej Fatre
NPP Kľacký vodopád – pod vrcholom Kľaku 
v Lúčanskej Malej Fatre
Vodopády Dierového potoka – v Jánošíkových 
dierach
Tiesňavy  –  viacero menších vodopádov na 
riečke Varínka
Fačkovský vodopád – pod vrcholom Kľaku v 
Lúčanskej Malej Fatre, asi 3 km juhovýchodne 
od obce Fačkov

Sekcia VOĽNÝ ČAS’

Malá Fatra je pohorie na severe Slovenska. Je súčasťou krajinného celku Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá patrí do Vnútorných Západných Karpát. 

SPOZNÁVAME MALÚ FATRU 

logo NP Malá Fatra
 

Jánošíkove diery
najvýraznejší vrchol Malej Fatry – Veľký Rozsutec
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NP MALÁ FATRA V ČÍSLACH

• rastie tu 1 141 druhov nižších rastlín

• dĺžka pohoria je asi 26 km

• najvyšší vrch je Veľký Fatranský 
Kriváň (1 709 m n. m.)

• priemerná výška Krivánskej Fatry je 
985 m n. m.

• najvyšším vodopádom je Šútovský 
vodopád s výškou 38 m

• lesy zaberajú viac ako 70 % celko-
vej rozlohy 

• zasahuje do 4 okresov (Žilina, Dolný 
Kubín, Martin a Ružomberok)

HREBEŇ KRIVÁNSKEJ ČASTI MALEJ FATRY
Hlavný hrebeň začína v obci Nezbudská Lúčka 
a pokračuje po červenej turistickej značke oko-
lo zrúcanín Starhradu, cez bukový a zmiešaný 
les smerom k Chate pod Suchým a následne 
na vrchol Suchý (1  468  m  n.  m.). Odtiaľ hre-
beň pokračuje cez skalnaté chodníky a hustý 
porast kosodreviny do sedla Vráta, Stratenec, 
potom cez sedlo Priehyb hôľnym terénom 
na Malý Kriváň (1 670,9 m n. m.) – druhý naj-
vyšší vrchol Malej Fatry. Sedlo Bublen a vrchol 
Pekelník oddeľujú Malý Kriváň od najvyššieho 
vrchu pohoria, ktorým je Veľký Kriváň. Hre-
beň sa ďalej tiahne do Snilovského sedla a na  
Chleb (1 645,6 m n. m.), Steny, Poludňový grúň 
a do Stohového sedla. Odtiaľ pokračuje na 
výrazný vrchol Stohu a cez sedlo Medziholie 
na najvýraznejší vrchol – Veľký Rozsutec. Hre-
beň klesá do sedla Medzirozsutce, odkiaľ čer-
vená turistická značka hrebeňa veľmi strmo 
klesá do obce Zázrivá.

DIERY – MALÝ ROZSUTEC
Malý Rozsutec je zdanlivo nenápadným 
bratom Veľkého Rozstuca, ale výlet naň je 
rovnako dobrodružný – cestou čakajú na turis-
tov skaly, reťaze, rebríky. Rovnako aj z jeho vr-
chola sú nádherné výhľady. Nadmorská výška 
Malého Rozsutca je 1 343,5 m n. m. a je tvorený 
prevažne dolomitmi chočského príkrovu, ktorý 
vytvoril najkrajšie skalné útvary Malej Fatry. 

Oblasť Malej Fatry je obľúbenou letnou  turis- 
tickou lokalitou. Najznámejšou oblasťou je Vrát-
na dolina. Ďalšie známe strediská sú: Lučivná, 
Valčianska dolina, Rajecká Lesná, Fačkovské 
sedlo, Martinské hole, Pod Jedľovinou a iné. 
Okolie ponúka aj možnosti pre cykloturistiku a 
hustú sieť cyklistických trás. V obci Strečno fun-
guje tradícia plavby plťou po Váhu.

Zdroj: npmalafatra.sk, wikipedia.org  
Foto:  mala-fatra.cz,  slovakia.travel

Prevzala:  Ing. Zuzana Mazáková

 

Šútovský vodopád

hlavný hrebeň – Veľký Kriváň, v pozadí Rozsutec
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Havárie v domácnosti za vás vyrieši tradičný 
dodávateľ elektriny a plynu na strednom Slovensku, 
spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE), 
ktorej služby a produkty využíva takmer 700-tisíc 
zákazníkov. Svoju ponuku rozšírila aj o  nové  
asistenčné služby. Ak si aktivujete službu SSE 
Opravár alebo SSE Opravár PLUS, získate istotu, že 
v nepríjemnej situácii nezostanete bez pomoci.

UŽ ZA JEDNO EURO 
V základnom variante asistenčných služieb SSE 
Opravár (za euro mesačne) máte  k dispozícii pomoc 
elektrikára i plynára a výška jednorazovej opravy, 
ktorú vykoná bezplatne, je ohraničená sumou 200 
eur. Ak sa rozhodnete pre aktiváciu rozšíreného 
variantu – SSE Opravár PLUS (za 1,90 eura mesačne), 
okrem elektrikára a plynára si zabezpečíte aj 
pomoc kúrenára, inštalatéra, sklenára a zámočníka, 
ktorý pomôže nielen s dverami od b ytu či domu, 
ale aj so zablokovanými dverami auta. Služba SSE 
Opravár PLUS má fi nančný limit na jednorazovú 
opravu až 800 eur a máte nárok aj na telefonickú 

právnu konzultáciu, zabezpečenie náhradného 
ubytovania a sťahovacie služby, ak sú potrebné. 
Výhodou oboch variantov asistenčných služieb je, 
že uvedený fi nančný limit sa vzťahuje na každú 
udalosť počas roka a počet udalostí za rok pritom 
nie je obmedzený. 

KEĎ TO PRÍDE – VOLAJTE! 
Nepredvídané udalosti a poruchy v domácnosti 
vás už nezaskočia. Ak sa ocitnete v problémoch, 
už nemusíte súrne zháňať kontakt na konkrétneho 
odborníka. Asistenčná linka SSE Opravár je dostupná 
nonstop, vrátane víkendov a sviatkov. Stačí zavolať 
a operátor vám podľa opísaného problému pošle 
profesionálnu technickú pomoc, ktorá najneskôr do 
dvoch hodín príde a dá všetko do poriadku. 

Viac informácií nájdete na  
www.sse.sk/sseopravar 
alebo na infolinke 
0850 444 888.

UŽ ŽIADNE ŠOKY
V DOMÁCNOSTI

PRVÁ POMOC PRE DOMÁCNOSŤ
Malé opravy v domácnosti zvládneme aj vo vlastnej réžii, ale poradiť si s elektrickou poruchou, 
upchatým potrubím alebo kvapkajúcou práčkou, to už by sme mali nechať na odborníka. Kde ho však 
narýchlo zohnať? Už za euro mesačne ho môžete mať nonstop v zálohe! 

SSE 17_005 Opravar - inzercia_A4.indd   1 26.4.2017   10:38
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Tak ako po minulé roky, výmeny roz-
vodov a modernizácie technológií 
výroby tepla pre obyvateľstvo sa reali- 

zujú z dosiahnutého hospodárskeho výsled-
ku spoločnosti jeho spätným reinvestovaním 
do obnovy týchto tepelných technológií. 

V rámci tepelného hospodárstva by tak 
mali byť spoločnosťou Bytterm zrealizo-
vané tieto najdôležitejšie investičné akcie:

Modernizácia výmenníkovej stanice (čas-
ti technológie vysokej zástavby) VS 41 
Hliny VII na Jarnej ulici s predpokladaným 
investičným nákladom 213 200 €. Ide o 
demontáž časti pôvodnej technológie 
vysokej zástavby výmenníkovej stanice. Na 
jej miesto sa inštaluje nový blok VS tepla 
typu horúca para – voda od firmy DANFOSS 
s tepelným výkonom (ÚK/TÚV) 460/720 kW. 
Práce budú realizované v mimovykurovacom 
období v mesiacoch VI. – VIII. 2017.

Modernizácia výmenníkovej stanice VS 
88 b. j. Hliny VI na Bajzovej ulici s pred-
pokladaným   investičným   nákladom 131 530  €. 
Ide o demontáž celej pôvodnej technológie 
VS. Na jej miesto sa nainštaluje nová VS tepla 
typu horúca para – voda od firmy DANFOSS 
s tepelným výkonom (ÚK/TÚV) 540/239 kW. 
Práce budú realizované v mimovykurovacom 
období v mesiacoch VI. – VIII. 2017.

Výmena rozvodov TÚV + ÚK, okruh VS 08 
Vlčince, trasa ul. Fatranská a Tatranská v 
predpokladanom objeme 332 340 €. Na tom-
to tepelnom okruhu ide o realizáciu výmeny 
rozvodov v celkovej dĺžke 377 metrov. 
Súčasne bude vykonaná hydraulická regulá-
cia ÚK v jednotlivých odberných miestach 

(domoch). Predpoklad ukončenia prác, vrá-
tane terénnych úprav, je v termíne  XI. 2017.

Výmena rozvodov TÚV + ÚK, časť okruhu 
VS Oravská cesta v predpokladanom objeme 
57 388 €. Na tomto tepelnom okruhu ide o re-
alizáciu výmeny rozvodov v celkovej dĺžke 64 
metrov. Predpoklad  ukončenia týchto prác, 
vrátane terénnych úprav, je v termíne VIII. 2017.

Autor článku: Ing. Jozef Seifert

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE  
Pri výmenách rozvodov ÚK 
využívame predizolované 
potrubia PIPECO, pri ktorých 
teplonosná rúra, izolácia a 
plášťová rúra tvoria jednotný 
celok. Na rozvody TÚV využí-
vame predizolovaný systém 
Uponor, ktorý umožnuje in-
štaláciu až do dĺžky 200 m 
bez potreby spojenia. Všetky 
tieto odborné práce reali- 
zujeme výlučne vlastnými 
kmeňovými zamestnancami, 
ktorých odborne vyškolili sa-
motní výrobcovia.

Sekcia KÚRENIE

Spoločnosť Bytterm má v rámci investičnej výstavby na rok 2017 naplánované na obnovu a modernizáciu vlastných tepelných zariadení 
finančné prostriedky vo výške 772 170 €.

PLÁN OBNOVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ  
V MESTE ŽILINA NA ROK 2017

Predizolovaný systém Uponor 

Predizolované potrubie PIPECO
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ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY – MENIŤ,  
ČI NEMENIŤ?

Súčasný stav VZT (vzduchotechnických) 
potrubí v bytových domoch v správe 
spoločnosti Bytterm, a. s. sa dá rozdeliť 

do dvoch celkov. 

Prvý celok tvoria bytové domy postavené 
v konštrukčnej sústave T06b alebo P1.14 
(Vlčince, Solinky), kde sa v praxi stretávame 
s požiadavkou vlastníkov na výmenu, resp. 
riešenie odvetrania sociálnych zariadení 
a kuchýň, pretože  centrálny odvod odpa-
dového vzduchu, ktorý zabezpečovali cen-
trálne ventilátory umiestnené na streche BD 
je z 90 % nefunkčný. 

Druhým celkom sú rádovo menšie bytové 
domy s priemerne piatimi podlažiami, 
postavené v konštrukčnej sústave G57r alebo 
K61KE (Hliny), kde kuchyne pôvodne neboli 
odvetrané a vlastníci používali len centrálne 
odsávanie sociálnych zariadení. Keďže sa 
jedná o nižší, 5 podlažný konštrukčný celok, 
pri výmene vzduchotechnického potrubia 
sa používa dvojité pozinkované potrubie, 
ktoré, v rozmere starého potrubia, dokáže 
samostatne odvetrať sociálne zariadenia a 

kuchyne. Aj pri tomto riešení sa používajú 
lokálne axiálne ventilátory.

AKO PREBIEHA VÝMENA?
Najčastejším riešením pri výmene rozvodov 
v bytovom jadre S2 je vyčistenie stúpajúceho 
potrubia, jeho lokálna oprava a vyhotovenie 
nových odbočiek do WC, kúpeľne a kuchyne. 
Na zabezpečenie cirkulácie sa pôvodný centrál-
ny ventilátor nahradí lokálnymi axiálnymi ven-
tilátormi so spätnou klapkou v každom byte.

Na tému výmeny VZT potrubia sme sa 
rozprávali s p. Renátou, ktorá v minulosti 
bývala v byte na ul. Saleziánska 2 607, kde 
už vymenili VZT potrubie:

„Na Saleziánskej bolo po výmene rozvodov, 
a najmä stúpačky vzduchotechniky, takmer 
okamžite cítiť zmenu. Všimla som si, že v kúpeľni 
a ani vo WC už necítiť zápach z kuchyne suseda 
podo mnou. Teraz bývam na Jarnej 2 604, ktorá 
ide do výmeny približne v júni 2017 a objavujú 
sa tam rovnaké problémy so zápachom ako 

pred výmenou rozvodov v predchádzajúcom 
byte. Teším sa na výmenu, je to veľký rozdiel.“

ČO ZÍSKATE VÝMENOU VZDUCHO- 
TECHNICKÉHO POTRUBIA?
• V prvom rade je potrebné myslieť komplexne. 

Keď už sa BD uzniesol, že vymení stúpajúce 
rozvody vody, kanalizácie a plynu, je logické a 
prirodzené, že je potrebné venovať sa aj plo-
chou najväčšiemu  potrubiu v jadre.

• Hygienu – výmenou potrubia zamedzíte 
nepríjemnému zmiešavaniu odpadového 
vzduchu z kuchyne a sociálnych zariadení 
s čistým vzduchom okolia. Utesnenie po-
trubia, resp. oddelenie priestoru kuchyne 
od sociálnych zariadení priamo súvisí s 
vyhotovením nového prestupu v strope a 
podlahe pri výmene rozvodov.

• Zvýšenie komfortu bývania.

• Vyššiu hodnotu bytu.
 

Autor článku: Branislav Galuška

VÝMENA SA OPLATÍ
Z pohľadu ŠFRB, výmena VZT po-
trubia patrí pod tzv. inú moderni- 
záciu. Ak je bytový dom rozhod-
nutý vymeniť rozvody a výťahy, pri-
daním výmeny vzduchotechniky si 
vlastníci zabezpečia 0 % úrok počas 
celej doby splácania úveru zo ŠFRB.

Túto otázku správca rieši takmer denne. Odpovedí na otázku, či meniť, alebo nemeniť rozvody vzduchotechniky je hneď niekoľko.



19Časopis BYTTERM   Máj 2017

www.bytterm.sk

VÁŠ DODÁVATEĽ TEPLA  
A TEPLEJ VODY
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SPRÁVNE ROZHODNUTIE PRINÁŠA ÚSPORY

Vlastníci bytov v dome č.1 123 sa chceli 
odpojiť od centrálnej kotolne a vybu-
dovať si vlastnú plynovú kotolňu. V 

záujme ochrany zostávajúcich domov, ale aj 
v záujme ochrany vlastníkov bytov v dome 
č. 1 123, Bytterm s takýmto rozhodnutím 
nesúhlasil.

Vlastníkom bytov sme vysvetlili, že vybudo-
vaním novej plynovej kotolne sa spotreba 
tepla na vykurovanie pre dom nezníži. Spo-
trebu je možné znížiť len správnym hydra- 
ulickým vyregulovaním vnútorných roz-
vodov kúrenia s termostatickými ventilmi 
a účinným zateplením obvodového plášťa 
domu a celej strechy. Vlastníci bytov v dome 
č. 1 124 sa rozhodli pre komplexné zateplenie 
domu, ktoré sa zrealizovalo v októbri 2016.

Autor článku:  Ing. Štefan Chajdák

Pred dvoma rokmi sa vlastníci troch rovnakých bytových domov – č. 1 123, č. 1 124 a č. 1125 na ulici Jesenského – rozhodovali, ako znížiť spotre-
bu tepla na vykurovanie. Tieto tri bytové domy sú zásobované teplom a teplou vodou z centrálnej blokovej kotolne.

VÝVOJ KLIMATICKÝCH PODMIENOK PRE VYKUROVANIE CHARAKTERIZUJÚ 
DENNOSTUPNE
Dennostupne vyjadrujú počet dní, kedy sa vykurovalo a zároveň priemernú dennú teplotu. Počet 
dennostupňov vyjadruje, aká studená bola zima. Čím je počet dennostupňov väčší, tým silnejšia 
a mrazivejšia je zima za celú vykurovaciu sezónu v období od 1. 1. do 31. 5. a od 1. 9. do 31. 12.
Diagram ukazuje priebeh zimných podmienok od roku 2010. V roku 2014 bola historicky naj- 
teplejšia zima z pohľadu potreby vykurovania.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dennostupne (Do) 3 877 3 435 3 597 3 420 2 825 3 276 3 326

SPRÁVCA BYTSERVIS BYTSERVIS OSBD OSBD BYTTERM BYTTERM

ČÍSLO DOMU 1 123 1 123 1 125 1 125 1 124 1 124 Rozdiel Rozdiel

ROK 2016 2017 2016 2017 2016 2017 1 123/1 124 1 125/1 124

(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (%) (%)

JAN 25 600 27 400 26 800 30 900 22 400 13 500 50,7 56,3

FEB 18 500 16 700 19 600 19 400 15 900 9 100 45,5 53,1

MAR 17 700 12 900 18 000 17 000 14 200 7 100 45,0 58,2

PLYNOVÁ KOTOLŇA PK-JESENSKÉHO 1 123                                                                                        DOM 1 124/17 ZATEPLENÝ OD OKTÓBRA 2016

Z tabuľky prehľadu spotreby tepla na 
vykurovanie pre jednotlivé domy je 
zrejmé, že už za krátke obdobie bola 
úspora tepla vysoká – viac ako 50 %. 
Údaje z tabuľky dokazujú, že vlastníci 
bytov sa rozhodli dobre a s vlastnými 
peniazmi naložili správne.



21Časopis BYTTERM   Máj 2017

Sekcia VOLNÝ ČAS’

ZÁHRADKY V MÁJI

Máj je ideálny na výsadbu balkónových letničiek. Ešte stále možno zakladať trávniky a 
pomaly treba dokončiť aj tvarovanie živých plotov. Kto nestihol v apríli presadiť iz-
bové rastliny, môže tak urobiť práve teraz.

Počas jarnej výsadby pamätajte na to, že sa ešte stále môžu vyskytnúť nočné mrazy. Tie môžu 
prísť v polovici mája, kedy majú sviatok traja ľadoví muži – Pankrác, Servác, Bonifác a Žofia. 
Podľa pranostiky nastáva stále mierne počasie až po sv. Žofii (15. mája). V súčasnosti to už nie 
je celkom tak, ale máj nás môže stále prekvapiť studenými dňami.

Na ochranu mladých rastlín pred chladom je vhodná vlna alebo špeciálne fólie s otvormi ale-
bo štrbinami, ktoré umožňujú rastlinám dýchať. Ochrana sa upevňuje k okrajom záhonov po-
mocou kameňov alebo dosiek a počas dňa alebo pred zavlažovaním sa odstráni. 

Máj patrí k najkrajším mesiacom v roku. V tomto čase vrcholí svieže jarné obdobie, záhrady hýria množstvom rozkvitnutých okrasných kríkov, 
záhonom kraľujú tulipány i prvé jarné trvalky. Ponúka sa nám aj nádherný pohľad na zakvitnuté skalničky alebo romantické nezábudky.

Zeleninu citlivú na mráz, napr. 
paradajky, dávajte  von až koncom 
mája. Sadeničky paradajok vložte 
hlboko do pôdy a zeminu navŕšte až 
po najnižší výhonok listu. To umožní 
stonke vytvoriť ďalšie korene. Do 
pôdy im môžete primiešať rohovú 
múčku a zapichnúť kolíky.

V máji je ideálna doba na pretrhávanie príliš hustých sadeničiek. Prebytočné slabé rastlinky opatrne odstráňte vytiahnutím. Ostatné sade-
ničky obklopte pôdou a jemne zatlačte. Ak sú sadeničky príliš nahusto, odporúčame vykonať tento postup v niekoľkých fázach a zakaždým 
odstrániť najslabšie rastlinky. Dobrým pomocníkom pri práci v záhradke je špeciálny nôž na pletie buriny. Ocenia ho najmä majitelia záhrad, 
ktoré zaplavili púpavy.
       Zdroj: mojdom.sk, gardena.com        Prevzala:  Ing. Zuzana Mazáková
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elektráre   
lakmusový 

papier

sopka     
v Antarktí-  

de

morský    
h bkomer  
sadenica   

révy

akan     
(horol.)

citoslovce  
veselosti   
nelegálne

skratka    
pre otrav-  
né látky

námestie   
s trhom    
spevavý   

vták

chabo, 
malátne

4. as     
tajni ky

skratka  
súhvezdia 

Me iar

nepremo   
pokolenie

izraelský   
kme

facka      
francúzsky 

š achtic

týkajúca   
sa ahu

sie        
na ryby    
triedi      
plodov

Pomôcky: 
Aser, lupu-  
lín, a meta,  
klister,DOR 

bojové 
pásové  
terénne  
vozidlo

úradný 
výnos     
(hist.)     
ovinul

zna ka    
pre barel   
ozn. liet.   
Etiópie

prúdenie   
vody

asti  
rastlín     

Slov. obec 
sokolská

zna ka    
pre abvolt

hu anie    
(v med.)   

vari, azda

1. as     
tajni ky

zna ka   
tália

lyžiarsky   
vosk

skratka    
pre okrem  

iného
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TIPY NA LETNÉ RECEPTY

Rímsky šalát (ak ho nezoženieme použijeme ľadový, ale nie čínsku kapustu, ani klasický hlávkový 
šalát, pretože by sa pod kuracím mäsom zaparil) umyjeme a osušíme. Natrháme ho na menšie 
kúsky a niekoľko lístkov dáme bokom na ozdobu. Na plátky pokrájame cesnak, dáme ho do misky 
s olivovým olejom a necháme odstáť 10 – 15 minút.
Na olivovom oleji opečieme pokrájanú slaninu. Vyberieme ju, osmažíme krutónky, ktoré sme 
si nakrájali z chleba bez kôrky a odložíme ich bokom. Potom opečieme okorenené a osolené 
kuracie prsia a nakrájame na plátky.
Rozmixujeme spolu všetky suroviny na dresing. Kúsky šalátu, kuracie mäso a slaninu prelejeme 
dresingom a zľahka premiešame. Na tanier servírujeme celé listy šalátu, do ktorých naložíme pre-
miešaný šalát, posypeme krutónmi a parmezánom.
            Recept a foto: dobruchut.azet.sk

CÉZAR ŠALÁT

JAHODOVO-REBARBOROVÝ KOLÁČ
Do hrnca vložíme rebarboru, jahody a citrónovú šťavu. Na miernom plameni varíme za 
občasného miešania, kým ovocie nezmäkne. Cukor premiešame so škrobom a pridáme k ovo-
ciu. Zmes miešame, kým sa nezačne variť a nezhustne, potom odstavíme. 
V mise zmiešame všetky prísady na cesto a vymiesime mrveničku. Asi 2/3 cesta natlačíme do 
pekáča veľkosti 33 x 23 cm a rozotrieme naň ovocnú náplň. Posypeme zvyšnou mrveničkou. 
Pečieme 30 – 35 minút na 180 °C.

Prajeme dobrú chuť!           Recept a foto: receptnajidlo.cz              

BUDEME POTREBOVAŤ:
Cesto:
180 g hladkej múky  
150 g ovsených vločiek  
200 g trstinového cukru  
170 g masla   
½ ČL prášku do pečiva  
¼ ČL soli

Náplň:
200 g rebarbory  
250 g jahôd   
1 PL citrónovej šťavy
100 g práškového cukru  
2 PL kukuričného škrobu

BUDEME POTREBOVAŤ:
Základ:
1 rímsky šalát
120 g parmezánu
kuracie prsia
3 PL olivového oleja
3 ks chleba
4  ks slaniny
soľ

Dresing:
1 PL kyslej pochúťkovej smotany
1 ČL Worchester omáčky
1 PL citrónovej šťavy
2 PL olivového oleja
1 strúčik cesnaku
2 žĺtky
6 ks sardiniek
soľ 
mleté čierne korenie



24 Časopis BYTTERM   Máj 2017

LETNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

1. STAROMESTSKÉ  SLÁVNOSTI V ŽILINE
 
 Termín: 25. – 27. 5. 2017
 Miesto: Mariánske námestie, Námestie A.  

                 Hlinku, Žilina

2.  KLAMSTVO - DOM ODBOROV
 Termín:       28. 5. 2017, 19.00 hod.
 Program: divadelná komédia, hrajú: E. 

                       Vášáryová, M. Kňažko a ďalší
 Miesto:       Dom odborov, Žilina

3.   IVA BITTOVÁ & ČIKORI, KONCERT
 Termín:  23. 5. 2017, 19.00 hod.
 Miesto:  Nová synagóga, Žilina

4.   ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR
 Termín: 24. 5. 2017, 19.00 hod.
 Miesto: DOXXbet Aréna, Žilina

5.  MS VO VARENÍ A JEDENÍ HALUŠIEK,   
     HALUŠKY TERCHOVÁ
 Termín:      27. 5. 2017,  10.00 hod.
 Program: koncert  Dalibor Janda, Arzén,  

                      Ťažká muzika
 Miesto:       Terchová 

6.  BUDATÍNSKY HRAD PRE DETI
 Termín: 28. 5. 2017
 Program: súťaže pre deti v parku, kultúrny  

                     program 
 Miesto: Budatínsky hrad, Budatín

7. FAUNA FEST V ŽILINE
 Termín:     4. 6. 2017
 Program: exotické vtáctvo, akváriové ryb- 

                     ky, terárijné zvieratká
 Miesto:     OC MIRAGE, Žilina

8.  ELÁN – OPEN AIR 2017
 Termín: 10. 6. 2017
 Miesto:  Amfiteáter, Martin

9.  KIA  FIRE CUP 2017
 Termín:     10. 6. 2017, 14.00 hod.
 Program: Family Day program pre rodiny  

                     s deťmi a širokú verejnosť
 Miesto: KIA MOTORS, Teplička nad  

                      Váhom – areál spoločnosti

10. JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ
 Termín: 3. 8. – 6. 8. 2017
 Miesto:  Terchová

11. MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY V 
MARTINE

 Termín:     11. 6. 2017
 Program: 33. ročník Folklórneho festivalu  

                     Turca
 Miesto:      Podháj, Martin

Spracovala: Ing. Zuzana Mazáková  

Milí čitatelia, prinášame vám prehľad letných kultúrnych podujatí v meste Žilina a blízkom okolí.

Sekcia VOLNÝ ČAS’

foto: staromestske-slavnosti.sk   

foto: staromestske-slavnosti.sk   

foto: denik.cz   

foto: terchova.info   
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SWAN CENTRUM  
Kysucká cesta 
8405/16C
budova L-Palace
Žilina
041 / 2941 222

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

TO.doma S
Internet s rýchlosťou 
až do 12/1 Mbit/s

9,99 €
mesačne

TO.doma M
Internet s rýchlosťou 
až do 25/2 Mbit/s

14,99 €
mesačne

TO.doma L
Internet s rýchlosťou 
až do 70/5 Mbit/s

19,99 €
mesačne

K službe  

LTE doma L

WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 
alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí 
využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na nonstop linke 
0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

095_inzercia_ZA_bytterm_A5.indd   1 25.4.2017   16:43
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70
 €

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Sekcia SÚŤAŽ

NOVÁ SÚŤAŽ OD MÁJA 2017

V.zimnom čísle sme uverejnili súťažnú otázku:
Koľko bytov zásobuje teplom spoločnosť
Bytterm, a. s.?

SPRÁVNA ODPOVEĎ:
B. viac ako 21 000

Ďakujeme vám všetkým za zaslanie odpovedí. 
Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 3. marca 2017 
za účasti vedenia spoločnosti Bytterm, a. s.

 

Tešíme sa, že sme mohli urobiť radosť
aj takouto formou.

Srdečne gratulujeme k výhre!

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

Aj v tomto čísle sme pre Vás pripravili súťaž 
o atraktívnu cenu. Tentokrát môžete hrať o 
darčekový poukaz od steak & burger reštaurá-
cie MANZO v hodnote 70 eur pre 2 osoby.

NOVÁ SÚŤAŽNÁ  OTÁZKA:
Čo znamená názov steak & burger 
reštaurácie MANZO ?
(malá nápoveda: slovo pochádza z taliančiny)

Správne odpovede posielajte e-mailom na:
podatelna@bytterm.sk
Uzávierka súťaže je dňa 15. 8. 2017. Žrebo-
vanie sa uskutoční 30. 8. 2017. Výhercu uverej-
níme na webovej stránke www.bytterm.sk

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

J. M. Geromettu 8772/1A, Žilina
(priamo na tržnici pri Auparku v Charlie centre)

VÝHERCA SÚŤAŽE:
Monika Fojtíková, 
Lichardova 11, Žilina

Darčekovú poukážku v hodnote 50 €  
venovalo luxusné kaderníctvo JOLY 
hairstyler. Voucher odovzdal riaditeľ 
Divízie správy majetku, Ing. Karol Kuc-
ka.

Ing. Karol Kucka odovzdáva výhru pani Fojtíkovej
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od 9.90€
za mesiac

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI   Internet BEZ OBMEDZENÍ

Ku každému optickému internetu viac ako 
40 digitálnych TV programov zadarmo !

PLAŤTE LEN ZA TO, ČO SI VYBERIETE !
Možnosť výberu TV programov podľa svojich požiadaviek.

Optický 
internet Digitálna

televízia

✔ možnosť sledovania televízie na viacerých 
televízoroch súčasne a nezávisle – aj bez 
SetTopBox-u

✔ výhodné ceny balíčkov internet + televízia 

✔ v ponuke viac ako 150 TV programov, 
z toho viac ako 30 v HD kvalite

✔ programové balíčky
✔ služby HBO GO a tv2go

od 4.80€
za mesiac

Slovenské TV stanice:
Markíza, Dajto a Doma
ako aj české TV stanice:
Nova International a Prima Plus
sú naďalej v našej ponuke ...

Z ponuky vyberáme ...

OPTICKÝ
INTERNET

DIGITÁLNA
TELEVÍZIA

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

Z ďalšej ponuky ...

Viac ako 40 digitálnych
a až 17 analógových

TV programov


