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Mnohí z nás túto aktivitu berú ako zmenu 
životného štýlu na podporu svojho zdravia 
a zároveň im nie je ľahostajné naše život-
né prostredie.  Aj preto sa zamestnanci 
BYTTERMu zapojili do projektu „Do práce 
na bicykli“, aby podporili túto myšlienku. 
Pre tých, čo chcú žiť aktívne, sa snažíme v 
časopise dať tipy na výlety do okolia Žiliny, 
prípadne spoznať iné krásy Slovenska.

Témou dnešného vydania časopisu je za-
vedenie moderného správcovského we-
bového portálu „PO SCHODOCH“, ktorý 
sprístupňuje finančné a technické údaje 
súvisiace s bývaním pre zaregistrovaných 
vlastníkov bytových domov.

Zároveň vám chceme priblížiť krátku bilanciu 
našej práce v oblasti správy bytových domov. 
Viac informácií získate na ďalších stránkach 
časopisu. 

Prajem všetkým čitateľom nášho časopisu 
príjemné čítanie.

Ing. Richard Zelina
generálny riaditeľ  BYTTERM, a. s.  Žilina
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OBSAH EDITORIÁL
Vážení zákazníci, milí čitatelia,
žijeme rýchlejšiu dobu ako žili generácie pred nami. Snažíme sa všetko postíhať, násled-
kom čoho  využívame čoraz viac áut. Výsledkom toho sú dnešné problémy s dopravou 
v špičke, prípadne parkovacie problémy.Niektorí obyvatelia Žiliny zistili, že môžu cestu 
do práce a späť absolvovať rýchlejšie – na bicykli, prípadne pešo. 

Na nasledovných stranách si môžete
prečítať:

VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ  BÝVANIE
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BILANCIA ČINNOSTI SPRÁVCU
Sekcia NAŠA ČINNOSŤ

V prvej etape obnovy bytových domov, ktorá 
začala v roku 2008, išlo o zatepľovanie, ktoré 
prinieslo vlastníkom úsporu energií v podo-
be preplatkov za kúrenie. V druhej etape od 
roku 2014 sme zachytili potrebu výmeny 
spoločných rozvodov a výťahov, ktorá bola, 
rovnako ako prvá etapa, riešená komplexne 
a dlhodobo. O uvedenej potrebe sme infor-
movali našich vlastníkov, ktorí postupne spo-
lu s nami pristupovali ku konkrétnym rieše-
niam.  V neposlednom rade nie je možné 
zabudnúť na montáž nových prefabriko-

vaných balkónov, montáž bytových meračov 
s diaľkovým odpočtom, či riešenie poistných 
udalostí.   

Od prvého momentu sme pristúpili k 
celkovej problematike zodpovedne a pro-
fesionálne, preto všetky bytové domy, 
ktoré sme za toto obdobie obnovili, majú 
vypracovanú podrobnú projektovú do-
kumentáciu s presným výkazom výmer a 
súpisom materiálu. Projektanti pritom reš-
pektovali všetky platné normy a predpisy. 

Konečná realizácia bola pod odborným 
dohľadom stavebného dozoru. 

Ako jeden z mála správcov na Sloven-
sku, spoločnosť Bytterm, a.s. financovala 
prevažnú časť výmen spoločných rozvodov 
a výťahov z prostriedkov ŠFRB s najvýhod-
nejším 0 % úročením na trhu. Tým bolo 
splnené spoločné úsilie správcu a vlastníkov, 
aby vynakladané finančné prostriedky neboli 
zaťažené meniacimi sa úrokovými sadzbami 
z komerčných úverov.   

Od začiatku výmeny rozvodov v Žiline sa nám podarilo  vymeniť zvislé  a ležaté rozvody pre celkom 4 481 bytov v 72 bytových domoch.

VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV

Spoločnosť Bytterm, a.s. Žilina patrí na Slovensku k skupine väčších správcov s počtom spravovaných bytov nad 11 000 v 359 bytových domoch. 

ČO ZÍSKATE PRI VÝMENE SPOLOČNÝCH ROZVODOV?
•   nové potrubia pre všetky médiá

•   nové odbočky z bytového jadra k zriaďovacím predmetom a uzatváracie ventily 

    v bytoch a spoločných priestoroch

•   nové merače teplej a studenej vody s diaľkovým odpočtom, vďaka ktorému už nevzniká 

    potreba vstupovať do bytov pri odpočítavaní

•   zbavíte sa nebezpečného odpadu z pôvodnej kanalizácie

•   zamedzenie šírenia požiaru vďaka novovybudovaným protipožiarnym prestupom medzi bytmi 

•   zvýšenie bezpečnosti vykonaním východiskových revízií plynu a elektroinštalácie

•   komfort a efektivitu v dodávkach teplej vody vďaka hydraulickému vyregulovaniu sústavy

•   šetrenie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv z dôvodu zamedzenia porúch
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Sekcia NAŠA ČINNOSŤ

Nové výťahy sú prevádzkované v 34 bytových domoch. Počet vymenených výťahov k dnešnému dňu je 148 z celkového počtu 327 výťahov.

VÝMENA VÝŤAHOV

Nové prefabrikované (betónové) balkóny sú od roku 2014 namontované v 9 bytových do-
moch v celkovom počte 150 ks, pričom ďalších 60 ks balkónov v 3 bytových domoch čaká 
na realizáciu.

MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH BALKÓNOV

Rádiomoduly sú namontované na 6 461 ks vodomerov v 80 bytových domoch 
z celkového počtu 359 domov.

MONTÁŽ RÁDIOMODULOV NA BYTOVÉ VODOMERY

ČO ZÍSKATE VÝMENOU VÝŤAHOV?
•   lepší komfort bývania vďaka rýchlejšiemu výťahu s nižšou hlučnosťou

•   zlepšenie úžitkovej hodnoty z dôvodu predĺženia kabíny o jednu tretinu a vybudovania
    bezbariérového vstupu, čo ocení staršia generácia vlastníkov a rodiny s malými deťmi

•   zvýšenie bezpečnosti prevádzky v súlade s novými predpismi  

•   zvýšenie estetickej hodnoty a s tým spojenej atraktivity bývania pri prípadnom
    prevode bytu  

•   zväčšenie podest na medziposchodiach v niektorých bytových domoch,
    a tým viac priestoru pre manipuláciu s objemnými predmetmi

•   záruku 5 rokov na zhotovené dielo

ČO ZÍSKATE VÝMENOU VODOMEROV S DIAĽKOVÝM ODPOČTOM?
•   väčšiu kontrolu nad spotrebou vody  

•   lepší komfort bývania bez nutnosti vstupu pracovníka vykonávajúceho
    odpočty do bytu

•   možnosť viacnásobného odčítania stavov v priebehu roku v zmysle legislatívy EÚ

•   presnosť odčítaných údajov

•   identifikáciu poruchových stavov  
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Sekcia NAŠA ČINNOSŤ

PRVN s diaľkovým odpočtom je namontovaných  25 202 ks v 160 domoch z celkového počtu PRVN 31 551 ks v 189 domoch.

MONTÁŽ POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV VYKUROVACÍCH NÁKLADOV /PRVN/ S DIAĽKOVÝM ODPOČTOM

POISTNÉ UDALOSTI
V roku 2018 sme riešili 106 poistných 
udalostí v členení: 

•  61 prípadov vandalizmu – poškodenie fasády
   sprejmi, rozbité sklenené výplne vchodových
   dverí, poškodenie pivničných dvier

•  40 prípadov zatečenia bytov a spoločných
   priestorov – prasknuté potrubie, poško-
   denie striech

•  5 prípadov živelnej udalosti (víchrice) –
   poškodenie striech    

V roku 2019 (do 30. 9. 2019) sme riešili 80 
poistných udalostí v členení:

•  46 prípadov vandalizmu – poškodenie fasády
   sprejmi, rozbité sklenené výplne vchodových 
   dverí, poškodenie pivničných dvier, poško-
   denie kamier       

•  29 prípadov zatečenia bytov a spoločných
   priestorov – prasknuté potrubie, poškode-
   ná strecha

•  5 prípadov poškodenia fasády vtáctvom    

ČO ZÍSKATE VÝMENOU PRVN S DIAĽKOVÝM ODPOČTOM?
•   lepší komfort bývania bez nutnosti vstupu pracovníka vykonávajúceho odpočty do bytu

BEZPEČNOSŤ, 
KOMFORT BÝVANIA, 
SPOKOJNÝ VLASTNÍK
Pri realizácii akejkoľvek obnovy bytového 
domu je kľúčovou komunikácia medzi 
vlastníkmi a správcom. Pri podrobne zho-
tovených projektoch, ktoré koordinujeme, 
vieme zabezpečiť kvalitný výsledok, na 
ktorého konci je spokojný vlastník. Vďaka 
dobrej vzájomnej komunikácii sa nám to 
zatiaľ darí plniť. 

Autori článku:
Ing. Karol Kucka

Branislav Galuška
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ZA KVALITU  

VÁŠHO POISTENIA 
PREBERÁME OSOBNÚ 
ZODPOVEDNOSŤ.

Spoločnosť Respect Slovakia je najväčším sprostredkovateľom 
poistenia a zaistenia na Slovensku. Poistením chránime najväčšie 

priemyselné riziká na Slovensku a spravujeme celkovo 210 tis. poistných 

zmlúv. Firemným klientom aj fyzickým osobám poskytujeme profesionálny 

servis prostredníctvom najširšej siete pobočiek a zastúpení.
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POSCHODOCH.SK 
MODERNÝ WEBOVÝ PORTÁL

Sekcia SÚŤAŽ

V blízkej budúcnosti pre vás pripravujeme nový moderný webový portál, ktorý sprístupňuje finančné a technické údaje súvisiace s bývaním 
pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v našej správe. Portál bude slúžiť na poskytovanie informácií z informačného systému 
Domus používaného správcom. Cieľom portálu je poskytnúť vám všetky informácie o vašom byte a dome priamo z pohodlia domova.

ČO NÁJDETE NA PORTÁLI 
WWW.POSCHODOCH.SK

DOKUMENTY UŽÍVATEĽA
Zobrazia sa zostavy: 
- zaslaných evidenčných listov za užívanie bytu, resp. nebytového 
  priestoru za aktuálny rok,
- ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, resp.
  nebytového  priestoru v takej podobe, v akej vám bolo odovzdané
  či zaslané v mesiaci máj.

PREDPIS UŽÍVATEĽA
Zobrazenie posledného aktuálneho zálohového predpisu, ktorý 
sa skladá z položiek: teplo, voda, zrážková voda, osvetlenie, výťah, 
poplatky za zástupcu domu, ciach, odpisy meračov, preddavky do 
fondu prevádzky, údržby a opráv domu a pod.

KONTO UŽÍVATEĽA 
Sledujte vývoj stavu vášho konta v priebehu času. Nájdete v ňom 
zaevidované platby s dátumom úhrady, vznik preplatkov či nedo-
platkov a, samozrejme, aktuálny zostatok.

ODPOČTY MERAČOV
Tu nájdete históriu namontovaných meračov vo vašom byte s ich 
odpočtami. Zobrazia sa aj merače demontované z dôvodu periodic-
kej výmeny. Je možné sledovať všetky typy – merače teplej a stu-
denej vody či pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov.

?
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Sekcia NOVINKY

GRAF SPOTRIEB
Grafický prehľad spotreby teplej a studenej vody a dielikov z vykuro-
vacích telies vo vašom byte. Jednoducho a rýchlo zobrazíte, koľko 
pretieklo studenej a teplej vody, koľko dielikov vám pribudlo oproti 
minulému roku.

FOND OPRÁV
Prehľad tvorby a čerpania prostriedkov z fondu prevádzky, údržby
a opráv. Majte pod kontrolou, ako čerpáte vaše financie.

DOMOVÍ FUNKCIONÁRI
Neviete, kam sa dovolať v prípade problémov? Odteraz budete mať 
k dispozícii všetky potrebné kontakty domových funkcionárov 
a zástupcov. Zavolajte, alebo napíšte ľuďom, ktorí vás zastupujú. 

Pre prístup k portálu bude potrebné prihlásiť sa cez odkaz na internetovej stránke www.bytterm.sk na úvodnej strane cez ikonku portálu.

AKO ZÍSKAM PRÍSTUP K PORTÁLU?

Pre získanie prístupu na stránky portálu 
budete potrebovať registračný kód, ktorý 
identifikuje váš priestor. Tým bude zabez-
pečené, že konkrétny vlastník vidí iba ú-
daje o svojom byte, resp. za bytový dom, 
v ktorom sa byt nachádza. Registračný kód 
získate po osobnom vyžiadaní v sídle správ-
cu na odd. predpisu, sektor A. Po zadaní 
registračného kódu vás systém prevedie 
jednoduchou registráciou a budete môcť 
využívať online prístup k údajom o vašom 
byte, nebytovom priestore alebo dome. 

K registrácii budete potrebovať mobilný 
telefón a e-mailovú schránku, kam vám prí-
du dva kontrolné kódy. Zvolíte si prihlaso-
vacie meno, heslo, prečítate a odsúhlasíte 
si všeobecné podmienky poskytovania 
služby.

Daná služba bude spoplatnená sadzbou 
podľa platného cenníka Bytterm, a.s. pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 
ktorí aj použijú registračný kód na vy-
tvorenie konta. Pre zástupcov vlastníkov 

bude portál, kde získajú údaje za dom, 
sprístupnený bezplatne. Po sprístupnení 
webového portálu POSCHODOCH.SK bude 
na webovej stránke správcu aplikácia WEB-
DOMUS nahradená uvedeným portálom.

Veríme, že táto služba sa stane užitočným 
informačným a komunikačným nástrojom 
pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v správe Bytterm, a.s. Žilina.

Autor článku:  Viola Varadová
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Obdobie, kedy múry našich domov a bytov vyhrialo slniečko, sa čoraz viac skracuje. Do popredia sa opäť dostáva 
vykurovanie. Dôležité však je, aby teplo, ktoré nám vykurovanie poskytne, v našich príbytkoch aj zostalo.

NECH VÁM TEPLO DOMOVA 
NEUNIKÁ A NEPLATÍTE ZBYTOČNE

Sekcia KÚRENIE

Aby si váš príbytok udržal príjemnú atmos-
féru, stačí urobiť niekoľko správnych opa- 
trení – rozdeliť domácnosť na teplotné zóny, 
nastaviť úsporný režim či vytvoriť tepelnú 
bariéru. 

Sú domácnosti, kde sa ľudia cítia príjemne i 
pri 17 °C, sú však i také, kde je aj 24 °C málo.
Všetky však majú niečo spoločné. Sú 
rozdelené na miestnosti, z ktorých každá 
má odlišné poslanie. Nie je nutné, aby bolo 
v chodbe tak teplo, ako v izbe, ani kuchyňa 
nemusí byť nadmerne vykúrená. Naučte sa 
používať dvere a využite ich počas vykurova-
cej sezóny na to, aby ste pre každú z miest-
ností navodili odlišný teplotný štandard. Na-
vyše, v súčasnosti má už väčšina radiátorov 
namontovaný termostatický regulačný ventil. 

Kam odchádza vzduch, ktorý sa zohreje v 
radiátore? Ak počítate s tým, že bez strát 
cirkuluje v uzatvorenej miestnosti, potom 

Na  začiatku  každej  vykurovacej  sezóny  by  ste  mali  radiátory  povysávať
a poumývať saponátovou vodou. Zotriete tým prach a zároveň osviežite jeho 
povrch. Pomáhajú spreje proti vzniku statickej elektriny. Hladká, lesklá farba 
pri renovácii radiátora, je vždy lepšia ako zrnitý, štruktúrovaný náter. Radiátor 
zo seba vydá teplo len vtedy, ak je naozaj voľný. Sušiaca sa bielizeň, rozložené 
uteráky či dekorácie zamedzia šíreniu tepla do priestoru. 

ste možno pozabudli na to, že teplo sa 
šíri aj sálaním. Niet pochýb o tom, že naj- 
bližším susedom radiátora je stena, na 
ktorú je upevnený. Vždy je to stena ob-
vodová, málokedy ide o priečku. Ak ste to 
dosiaľ nespravili, za každým radiátorom by 
mala byť tepelná bariéra, ktorá utlmí prestup 
tepla do muriva. 

Tá  môže  mať  podobu  tenkej  peny s ko-
vovou fóliou alebo podobu reflexného 
závesu. Nájdu sa i také, ktoré dostali podo-
bu tvarovaných panelov, ktoré okrem 
odrazu tepla riešia i spôsob prúdenia 
vzduchu. Nech si zvolíte akékoľvek rieše-
nie,  zabudnúť  by  ste  nemali  na  žiadny
z radiátorov. 

V príliš utesnených priestoroch sa stalo 
zvykom bojovať proti nadmernej vlhkosti 
a plesni pomocou nepretržitého mikrove-
trania. Okná sú trvalo pootvorené, čím sa 
umožní neustála výmena vzduchu. Každá 
medzera vytvára trvalý prievan, ktorý z do- 
mácnosti odsáva teplý, zohriaty vzduch. 
Vždy je potrebné zvoliť kompromis medzi 
nastaveným vetraním a unikajúcim teplom 
z bytu. Netreba zabudnúť na nastavenie 
prítlakov na kovaniach okien a vymeniť 
opotrebované okenné tesnenia.          
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O Z N A M

STRÁNKOVÉ HODINY POČAS 
VIANOČNÝCH SVIATKOV

Sekcia OZNAM

Vetrajte nárazovo, niekoľkokrát denne, 
vždy na niekoľko minút. Hoci pri 
každom, aj krátkodobom, vetraní vy-
meníte všetok vzduch v miestnosti, 
neunikne z nej teplo, ktoré je akumulo-
vané v predmetoch. 

Koberce na podlahách, záclony pred ok-
nami a textilné závesy po ich stranách 
nie sú cestou do minulosti. V chladnej 
sezóne roka dávajú väčší zmysel, ako by 
ste boli ochotní pripustiť. Vytvárajú te-
pelné clony, ktoré zlepšujú celkovú te-
pelnú pohodu domácnosti. Je to ako keď 
jednotabuľové okno vymeníte za dvoj- 
tabuľové. Vytvoríte dva tepelné precho-
dy, na ktorých sa stretávajú odlišné klímy. 
Rovnaké je to aj pri bytových textíliách. 
Bránia tomu, aby chladný vzduch sálal 
na vaše telo a súčasne brzdia teplo, aby 
unikalo von. Ak ste už niekedy sťahovali 
nábytok, určite ste brali okno na stene 
ako prekážku. Pravdou však je, že i náby-
tok umiestnený namiesto priečky na ob-
vodovej stene pomáha dosiahnuť vyšší 
tepelný komfort s nižšími nárokmi na 
kúrenie. Ak sa spojí viac opatrení dohro-
mady, výsledok dokáže neraz prekvapiť.

                         
Autor článku: Ing. Anton Slanička

23. 12. 2019

OTVORENÉ
DO 11.00 H ZATVORENÉ

27. 12. 2019 30. 12. 2019 31. 12. 2019

ZATVORENÉ ZATVORENÉ
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KULTÚRNE AKCIE 2019
Sekcia VOĽNÝ ČAS

TKANIE / A / NIE
Autorka Eva Cisáriková-Mináriková na 
umeleckú scénu vstúpila na začiatku 
70. rokov 20. storočia monumentálnou 
tapisériou Čerešničky. Neskôr prišla s 
vlastnou technikou zvanou maľbotkanie, 
ktorej podstatou je zatkávanie farebných 
sieťových vreciek na zemiaky. Z tejto tech-
niky návštevníci na výstave uvidia impresiu 
z krajiny inšpirovanú výsekom z turistickej 
mapy Považia zvanú Nad Považím. Tešiť  
sa môžu  aj  na  transparentné  tapisérie, 
v ktorých využila prácu s textilným odpa-
dom a drôtom.

VIANOČNÉ TRHY 2019
Mesto Žilina usporiada v dňoch od 23. 11. 2019 
do 23. 12. 2019 na Mariánskom námestí
a Námestí Andreja Hlinku tradičné Via-
nočné trhy.

Záujemcovia o účasť na Vianočných 
t r h o c h  s a  m ô ž u  p r i h l á s i ť  v  t e r m í n e 
do 11. 10. 2019 pre remeselných a potravi-
nových predajcov a v termíne do 4. 10. 2019 
pre predajcov občerstvenia prostred-
níctvom prihláškového formulára, ktorý 
je zverejnený na stránke mesta Žilina 
www.zilina.sk.

PAPIER KOLE
(SLOVENSKÁ KOLÁŽ XX. A XXI. STOROČIA)
Výstava ukazuje širokú paletu slovenskej 
koláže od predvojnových počiatkov až po 
súčasnosť. Podstatou je pritom ukázať, že hoci 
ako dosiaľ nedocenený žáner, koláž vývinovo 
často aj narýchlo a spätne, postihla skoro 
všetky významné smery moderného umenia. 
Neraz dokonca poskytovala väčší priestor 
a slobodu, než aké dovoľovala iná tvorba, 
keďže výstavnou nenáročnosťou za normali-
zácie umožňovala konfrontáciu a prezentáciu 
opozičných alternatívnych tendencií ako 
konceptualizmu, minimalizmu, junk artu, 
lettrizmu, gender artu alebo ekologizmu.

Výstava: Rosenfeldov palác 
24. október 2019 – 24. január 2020

MÚDROSŤ V IKONÁCH UKRYTÁ
Prijmite pozvanie na 4. expozíciu origi-
nálnych ikon v  Ži l ine.  Vystavených je 
2 4  i k o n  z  R u s k a  a  G r é c k a  o d  1 7 .  p o 
20. storočie. Výstava je venovaná ikonám 
Božej Múdrosti. Vystavená je aj monu-
mentálna ikona Posledný súd.

Otvorené je v pracovných dňoch utorok 
až piatok od 13.00 do 17.00. Ikony si 
môžte pozrieť s komentárom. K výstave 
bol vydaný bohato ilustrovaný katalóg.
Miesto výstavy: HOUR, ŽilinaJAZZ & ACCORDION DAYS FESTIVAL 2019

Prvý ročník ojedinelého medzinárodného 
festivalu, ktorý popularizuje akordeón v jazz-
ovej hudbe, sa koná v štyroch slovenských 
mestách (Košice, Žilina – 8. 11. 2019, Lip-
tovský Mikuláš, Brezno) a predstavia sa na 
ňom vynikajúce kapely a špičkoví umelci 
s virtuóznou technikou. V Mestskom divadle 
vystúpi Slovak Accordion Orchestra, ktorý 
v roku 2017 založil nevidiaci akordeonis-
ta a trojnásobný laureát medzinárodných 
festivalov Vladimír Mišík a hostia Lenka Lo 
Hrůzová a Samuel Hošek. 

MELANCH LIA
Skupinová výstava MELANCH LIA predstavu-
je diela autorov a autoriek, ktorí sa pohybujú 
naprieč rôznymi médiami a bez spoločnej 
východiskovej témy jednotlivých diel. Ich die-
la vznikajú v podhubí samotnej melanchólie, 
vo vedomí viacerých koncov systémov a ideí 
a predovšetkým vo vedomí neschopnosti 
vytvoriť nové alternatívne scenáre. Trvanie 
výstavy: 27.  9. – 17. 11. 2019 v Považskej 
galérii umenia, Žilina

Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková

Výber kultúrnych akcíi za mesiace november a december 2019.
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RAJECKÁ LESNÁ A KĽAK
Rajecká Lesná, pôvodne Frivald,  je známe 
pútnické miesto asi 25 km od Žiliny a 7 km 
od Rajca. 

V Rajeckej Lesnej sa doteraz zachovalo via- 
cero starých dreveníc a najmä tradície. 
Návštevníkov a pútnikov sem láka unikátny 
Slovenský betlehem a Bazilika Narodenia 
Panny Márie so sochou Frivaldskej Panny 
Márie zo 16. storočia.

Pôvodne stál v obci stredoveký kostolík 
z konca 13. storočia, z ktorého sa zacho- 
vala už len svätyňa. Obec je známa 
ako pútnické miesto už od roku 1767. 
Konávali sa tu púte k zázračnej soške 
Panny Márie Kráľovnej anjelov a ku 
kalvárii. Pútnikov do obce privádza 
okrem unikátneho Slovenského betle-
hemu a Baziliky minor aj ďalšia domi-
nanta obce, ktorou je kalvária s krížovou 
cestou. Kalváriu, ktorú tvorí 14 kaplniek a 
kostolík Nanebovstúpenia Pána, postavi-
li veriaci v rokoch 1920 – 1921. Reliéfy 
výjavov Krížovej cesty boli zhotovené 
v Mníchove z kamenistej masy, rámy sú 
z tvrdého dreva. Pod kalváriou vyviera 
prameň s obsahom magnézia a vápni-
ka, o ktorom ľudia tvrdia, že má liečivé 
účinky. Slávnostné posvätenie sa kona-
lo 29. mája 1921 nitrianskym biskupom 
Karolom Kmeťkom za účasti 15 000 veria-
cich z obce a okolia. Kalvária sa nachádza 
približne 500 metrov od Baziliky Narode-
nia Panny Márie a Domu Božieho milosr- 
denstva so Slovenským betlehemom.

SLOVENSKÝ BETLEHEM
Slovenský betlehem je monumentálne rez-
bárske dielo rezbára Jozefa Pekaru, ktoré 
nájdete v Dome Božieho milosrdenstva v 
Rajeckej Lesnej. Na diele začal majster praco-
vať v roku 1980 a vznikalo 15 rokov. Expozí-
cia okrem Kristovho narodenia, zobrazuje 
aj dejiny slovenského národa. Betlehem je 
zapracovaný do scenérie najvýznamnejších 
slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný 
život aj pracovné  činnosti  slovenského  ľudu 
v minulosti. Celý monument je 8,5 m dlhý,
2,5 m široký a 3 m vysoký. 

Rajecká Lesná má aj svoje lyžiarske stredisko. 
Nachádza sa 3 km za obcou v Rajeckoles- 
nianskej doline. Stredisko je vhodné pre 
začiatočníkov aj stredne náročných lyžiarov. 
Prístupné je osobným autom a autobusovou 
dopravou. Lyžiarske terény sú v nadmorskej 
výške 600 – 910 m. Severovýchodný svah je 
umelo zasnežovaný a denne upravovaný. 
Lyžiari  si môžu užiť aj večerné lyžovanie.

Sekcia VOĽNÝ ČAS

Rajecká dolina vás prekvapí množstvom zaujímavostí a historických pamiatok. Očarujúca krajina známa 
termálnymi prameňmi je obklopená horami, popretkávaná turistickými trasami a chodníčkami.

SPOZNÁVAME RAJECKÚ DOLINU

Kalvária

Rajecká dolinaKľak
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ZAUJÍMAVOSTI
Od roku 1999 sa obec stala centrom 
prijímania Vianočnej pošty adreso-
vanej Ježiškovi.

Postavená je tu malá Lurdská kapln-
ka. Finančné prostriedky na výstav-
bu kalvárie poskytli frivaldskí rodáci 
pracujúci v Amerike.

Rajecký Gejzír

TIPY NA VÝLET:
Gejzír nachádzajúci sa za obcou Rajecká 
Lesná, hoc nie je prírodným výtvorom (jeho 
voda vytryskuje z podzemného potrubia), 
predstavuje vyhľadávanú atrakciu, ktorú 
ročne   navštívi   veľké   množstvo   turistov. 
Gejzír je vysoký približne 10 metrov. Najzau-
jímavejší je jednoznačne v zime, kedy vyt-
vára obrovský, dvoj- až šesťmetrový ľadový 
kužeľ, z ktorého stredu strieka studená voda. 
Prúd vody je úzky – vietor ho odkláňa raz na 
tú, raz na onú stranu. Vďaka tomu sa v okolí 
gejzíru vytvára zaujímavá ľadová výzdoba. 
Gejzír v Rajeckej Lesnej sa podľa staršieho 
historického gejzíru, ktorý kedysi v oblas-
ti vyvieral, niekedy nazýva aj Frivaldským 
ľadovým gejzírom.

Kľak - tip na túru z Fačkovského sedla

Kľak je najkrajší a najnavštevovanejší vrchol 
Lúčanskej Malej Fatry. Turistom ponúka 
možnosť vidieť neopakovateľnú fatranskú 

prírodu a najmä jej flóru, na ktorú je Kľak, 
podobne ako Veľký Rozsutec, nesmierne 
bohatý. Fačkovské sedlo je krásne horské 
sedlo, ktoré tvorí akúsi hranicu medzi Malou 
Fatrou a Strážovskými vrchmi. Názov dosta-
lo podľa obce Fačkov, ktorá leží na severnej 
strane pod sedlom. Je najrýchlejším výcho-
diskovým bodom výstupu na vrch Kľak.

Začiatok túry je vo Fačkovskom sedle, ktoré 
je známou lyžiarskou lokalitou. Je tu vybu-
dované veľké parkovisko, rovnako aj dosť 
bufetov a chát. Už z parkoviska môžete vi- 
dieť skalný úkaz v diaľke – Kľak. Z parkovis-
ka vedie chodník po žltej turistickej značke, 
pričom na pravej strane máme peknú rozsi-
ahlu lúku. Po prechádzke po lúke vstupujete 
do lesa a začínate stúpať vyššie.  Dostanete 
sa až k smerovníku Pod skalou, kde meníte 
farbu turistickej značky na zelenú, prejdete 
kratším skalným úsekom a už z diaľky uvidíte 
obrovský dvojkríž na vrchole Kľaku.

Zdroj: www.rajeckalesna.info, Wikipedia
Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková

Slovenský  betlehem

Lietavský hrad v širšom okolí Rajeckej doliny
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Sekcia HISTÓRIA

MESTSKÉ DIVADLO – HISTÓRIA BUDOVY
Budova Mestského divadla vznikla v rokoch 1942 – 1945 ako Dom katolíckej kultúry a výchovy. Po roku 1945 bola premenovaná na 
Reprezentačný dom mesta a bola tu umiestnená aj štátna ľudová  škola.  V budove bola aj  telocvičňa, zasadacie miestnosti a učebne.

ZAUJÍMAVOSŤ
Novú budovu v štýle talianskeho 
neoklasicizmu začal projektovať 
architekt Ferdinand Čapka a Fran-
tišek Eduard Bednárik, ale budovu 
nakoniec postavili podľa zmien 
navrhnutých opavským rodákom 
Ottom Reichnerom (1888 – 1961). 

Základný kameň vysvätili 7. júla 1942 
za účasti prezidenta Jozefa Tisa. 
Budovu postavilo mesto Žilina za 

1 493 357 korún. K tomu pribudli ďalšie 
výdavky na vnútorné vybavenie, ktoré 
tiež platilo mesto. Na priečelí boli tri erby 
– slovenský, pápežský a žilinský. Erby boli 
odstránené v roku 1949. 

Budovu stavala firma Ing. Petri z Bratislavy, 
elektrikárske práce robil Žilinčan p. Braciník, 
železiarske práce p. Hromec, výmaľbu divad-
la p. Vlkoláček. Monumentálna budova bola 
obložená hladkým travertínovým obkladom 
zo Spiša. 

Od roku 1948 tu pôsobilo divadlo, od roku 
1956 pod názvom Divadlo Petra Jilem-
nického. To bolo zrušené v roku 1966, ale 
divadelný  súbor v Žiline ostal do roku 1969 
ako   pobočka   Divadla   SNP   v   Martine. 
K opätovnému vzniku profesionálneho 
divadla v Žiline došlo k 1. 1. 1992, kedy mesto 

Žilina zriadilo Mestské divadlo Žilina ako jedi-
né divadlo na Slovensku v sídle kraja financo-
vané mestom. Okrem divadla bola v budove  
od roku 1961 stredná všeobecno-vzdelávacia 
škola a potom aj základná škola a sídlil tu aj 
Park kultúry a oddychu Žilina. 

 Vo vestibule boli  umiestnené busty štyroch 
priekopníkov slovenského divadelného ume-
nia: Sama Chalupku (v súčasnosti stratená), 
Gašpara Belopotockého, Jána Palárika, Ferka 
Urbánka a spisovateľa Petra Jilemníckeho od 
sochárov Františka Štefunku (1903 – 1974)
 a Stanislava Bíroša (1901 – 1983). 

Budovu terajšieho divadla postavili na mies-
te bývalej mestskej cirkevnej školy, ktorá 
tu stála od 14. storočia. Prvá zmienka o jej 
učiteľovi je už z roku 1358. Od roku 1542 tu 
bolo evanjelické gymnázium, tzv. akadémia, 
ktorá pôsobila v Žiline až do začiatku 18. sto-
ročia. Po zániku tejto staršej školy tu opäť 
bola základná cirkevná škola, ktorú postavili 
v roku 1775 a zbúrali až tesne pred výstavbou  
Reprezentačného domu. 

Vedľa školy sa nachádzal aj jediný priamy 
prechod z Mariánskeho námestia na Námes-
tie Andreja Hlinku, lebo terajšie Farské scho-
dy sa vybudovali až v rokoch 1912 – 1921. 
Celý priestor okolo kostola, školy, starej 
fary  a pôvodného cintorína  bol v tom čase 
definitívne upravený výstavbou balustrády. 
Balustráda  získala dnešnú podobu v rokoch 
1941 – 1944 podľa projektov Otta Reich-
nera. Dvojpodlažná stavba balustrády má 
po stranách dve schodiská a na múriku je 
umiestnený barokizovaný mestský erb. 

Po roku 1990 v budove divadla pôsobila aj 
Cirkevná obchodná akadémia a Televízia 

Žilina, neskôr premenovaná na Televíziu Pa-
triot. Na rohu budovy bola 14. októbra 2000 
odhalená busta bývalého mešťanostu 
JUDr. Vojtecha Tvrdého a 11. júna 2006 
pribudol aj reliéf evanjelického biskupa Fe-
dora F. Ruppeldta.  Busta aj reliéf sú vyho-
tovené z bronzu a ich autorom je akademic-
ký sochár Ladislav Berák. 

V rokoch 1999 – 2003 bola budova divadla 
podrobená rozsiahlej rekonštrukcii v hod-
note 70 miliónov slovenských korún. Sláv-
nostné otvorenie Mestského divadla v Žiline 
sa uskutočnilo 19. decembra 2003 za účasti 
prezidenta republiky Rudolfa Schustera.

Autor článku: Mgr. Peter Štanský

Mestské divadlo
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Sekcia HISTÓRIA
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Zúčastnili sme sa 6. ročníka národnej kampane.

DO PRÁCE NA BICYKLI
Sekcia O NÁS

„Roztočíme to spolu!“ To je hlavné motto 
nového ročníka najväčšej kampane pod-
porujúcej rozvoj udržateľnej mobility v 
mestách, ktorú 1. marca vyhlásilo Minister-
stvo dopravy a výstavby SR. Registrácia sa-
mospráv do kampane bola možná od zači-
atku marca do 18. apríla na stránke www.do-
pracenabicykli.eu. Zamestnanci sa mohli so 
svojimi tímami do súťaže zaregistrovať hneď 
potom, ako sa do kampane prihlásila samo-
správa, v ktorej majú trvalé bydlisko alebo do 
ktorej dochádzajú do zamestnania. Registrá-
cia tímov bola následne možná až do 5. mája.

Jazdy sa evidovali počas celého mesiaca máj 
a dali sa zapisovať len v aktuálny deň a štyri 
dni spätne, tzn. evidenciu bolo potrebné ro-

biť priebežne. S väčším odstupom dní už sys-
tém pridanie neumožnil. 
 
Aj zamestnanci našej spoločnosti využili 
príležitosť bezplatne sa zaregistrovať do 
6. ročníka národnej kampane Do práce 
na bicykli 2019, v rámci ktorej počas me-
siaca máj súťažne dochádzali do práce na 
dvoch kolesách. Mohli sme sa tak pripojiť 
k stovkám firiem a organizáciám po celom 
Slovensku (minulý rok skoro 1400). Bolo 
možné vytvárať 2- až 4-členné tímy. My 
sme mali štyri tímy s celkovo dvanástimi 
zamestnancami. Dva tímy boli cyklistické a 
dva tímy necyklistické. Každý tím mal svoj-
ho vedúceho. Každý člen tímu si vytvoril 
vlastnú cestu, ktorú absolvoval do práce a z 

práce domov; zvolil si dátum a čas jazdy a vy-
bral si spôsob dopravy z uvedených možnos-
tí – bicykel, pešo, MHD, auto. Za jeden deň 
bolo možné zadať len dve jazdy - do práce
a domov z práce. 

Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, zapojiť sa 
mohli aj zamestnanci dochádzajúci do práce 
MHD alebo pešo. Tí mohli počas mája zistiť, 
koľko CO₂ svojím ekologickým spôsobom do-
pravy do práce v porovnaní s cestou autom 
ušetrili, a pomohli tiež vylepšiť celkové štatis-
tiky nielen našej spoločnosti či mesta, ale aj 
celého Slovenska.

Autor článku: Martin Pálfy

Do práce na bicykli sa v máji opäť vydali tisíce obyvateľov Slovenska, ktorí svojou 
registráciou v súťaži upozornili na potrebu zlepšenia podmienok pre cyklistov v 
mestách a zvýšenia tolerancie zo strany motorizovaných účastníkov premávky. 

Kampaň nebola určená len pre zamestnancov, zúčastniť sa jej mohli tiež študenti 
stredných a vysokých škôl. 
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Sekcia O NÁS

VÝSLEDKY AKCIE DO PRÁCE NA BICYKLI
1 019,13 km

4

12

160

261

1 019,13

591,88

318,78

BYTTERM, A.S. CELKOM

REGISTROVANÝCH TÍMOV

REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV

POČET JÁZD

PORADIE V SR

CELKOVO KM

KM BICYKEL

KM PEŠO

MESTSKÉ CYKLOTRASY V HLAVNOM DOPRAVNOM PRIESTORE
•  Cyklistický pruh na vozovke:  0 m            •  Cyklopiktokoridor:  305 m
•  Cyklistický pás na vozovke:  107 m          •  Priechod pre cyklistov:  325 m

MESTSKÉ CYKLOTRASY MIMO HLAVNÉHO DOPRAVNÉHO PRIESTORU
•  Samostatná cestička pre cyklistov:  1 939 m
•  Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou:  4 214 m
•  Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou:  1 416 m

Celková dĺžka cyklistickej siete v meste: 8 694 m       Celková dĺžka mestských cyklotrás v meste:  8 306 m

KM AUTO

KM MHD

UŠETRENÝ CO₂ V KG

CELKOVO

BICYKEL

PEŠO

AUTO

MHD

84,57

23,9

238,4

147,98

86,39

0,0

4,04

Za celú SR

Za spoločnosť Bytterm, a. s.

SLOVENSKO CELKOM

REGISTROVANÝCH SAMOSPRÁV

REGISTROVANÝCH SPOLOČNOSTÍ

REGISTROVANÝCH TÍMOV

REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV

KM BICYKEL

KM PEŠO

KM AUTO

KM MHD

NAJAZDENÝCH KM / ÚČASTNÍKA

UŠETRENÝ CO2 V KG

POČET JÁZD

UŠETRENÝ CO₂ V KG

CELKOVO

BICYKEL

PEŠO

AUTO

MHD

1 482 718,15 km

99

1 405

3 779

12 687

1 026 881,65

39 662,17

29 895,69

386 278,65

80,94

332 749,95

167 249

332 748,50

256 720,41

10 748,45

0,0

65 281,09
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CHCETE PREDAŤ BYT RÝCHLO,
BEZPEČNE A VÝHODNE? 

Sekcia ROZHOVOR

Ako na to vám prezradí v rozhovore Mário Glos, konateľ realitnej kancelárie MGM. 

Realitné centrum MGM je stálicou medzi 
žilinskými realitnými kanceláriami. Okrem 
starších bytov predáva aj viacero no-
vostavieb ako napr. byty v   Komenského 
rezidencii, Rudnay Residence alebo mo-
derné bungalovy v Hričove.

ROZHOVOR:
Tento rok vaša spoločnosť oslávila 22. výročie, 
ste azda najstaršia realitná kancelária na 
Slovensku ? 

Či sme najstarší, to som nikdy neskúmal. Fir-
mu zakladal môj otec v Piešťanoch v roku 
1997. Zhruba pred dvanástimi rokmi mi ju 
odovzdal a stiahol sa z podnikateľského živo-

ta. Presťahovali sme centrálu spoločnosti 
do Žiliny, ktorá sa pre nás stala novým do-
movom.  

Čo robíte inak ako ostatné realitné 
kancelárie?
 
Úplne všetko! (smiech) Z predaja a kúpy ne-
hnuteľností robíme zážitok. Na prvom mieste 
sú skutočné potreby zákazníkov. Celým realit-
ným procesom ich sprevádzame, obdržia od 
nás rôznu literatúru. Navyše, majú našu plnú 
asistenciu, osobného makléra, aj manažéra, 
ktorý na kvalitu postupu dohliada. Vyvinuli 
sme vlastný realitný softvér, vďaka ktorému 
máme celý proces pod kontrolou a sme ma-
ximálne efektívni, čo má vplyv na rýchlosť 
predaja, ako aj na vyššiu kúpnu cenu. 

Naozaj je predaj cez realitnú kanceláriu 
rýchlejší?

Cez našu určite áno. Je to vďaka tomu, že 
máme v „šuflíku“ desiatky záujemcov o 
kúpu bytov. Takže keď sa vlastník rozhodne 
predávať byt, tak v prvom rade otvoríme ten 

„šuflík“ so záujemcami a byt im ponúkneme 
„v tichosti“.  To niekedy spôsobuje aj situácie, 
že sa nehnuteľnosť nedostane ani do verej-
nej ponuky a predáme ju do 48 hodín. 

Tomu rozumiem, ale keď si vlastník podá 
inzerát, taktiež sa mu ozve veľa záujem-
cov. 

Áno,  je  to  tak,  ale  akí  sú  to  záujemcovia? 
V drvivej väčšine ide o realitných maklérov, 
ktorí si chcú byt pridať do svojej ponuky, 
potom sú to častokrát „priekupníci“, ktorí 
dúfajú, že naďabia na zraniteľného klienta 
a vyjednajú lepšiu cenu alebo tzv. „realitní 
turisti“, ktorí sa chcú prísť pozrieť na váš byt 
a pokochať sa vašim zariadením a vypýtať si 
kontakt na stolára čo vám robil kuchynskú 
linku... Vlastník robí vrátnika, doma sa mu 
strieda návšteva za návštevou, úplne stráca 
súkromie a premárni najdôležitejší čas na 
predaj. V tomto je ten rozdiel, že my máme 
vyfiltrovaných záujemcov o kúpu, vieme čo 
chcú a v priebehu jedného dňa tam naraz 
vieme zorganizovať obhliadky očistené od 
špekulantov, priekupníkov a turistov, preto je 

Mário Glos

MGR. MÁRIO GLOS C.I.P.S.
Stojí na čele realitnej skupiny MGM,  zároveň je viceprezidentom Národnej asociácie realit-
ných kancelárií Slovenska (NARKS) a člen Rotary clubu Žilina International. Je medzinárodne 
certifikovaný realitný maklér, člen americkej asociácie realitných maklérov a interný školiteľ 
NARKS, spoluautor knihy Realitná príručka a vzdelávacieho projektu Realitný Vodičák, pros-
tredníctvom ktorého bolo preškolených viac ako 12 000 študentov. Vyštudoval ekonomiku a 
manažment podniku.

predaj cez realitku úspešnejší. 

Spomínate, že je dôležite nepremárniť naj-
dôležitejší čas na predaj, kedy to je? 

Pri bytoch sú to prvé dva týždne. Vtedy je tá 
ponuka nová, „neopozeraná“ v inzercii, čiže 
je vzácna. Tu robí veľa predávajúcich veľkú 
chybu, hovoria nám, že si to najprv chcú vys-
kúšať predať sami a takto sa pripravia o to 
rozhodujúce obdobie, kedy sa to dá ponúkať 
záujemcom o kúpu ako „podpultový pre-
daj“. Pokiaľ sa dohodnú s nami na spolupráci 
hneď na začiatku,  je pravidlom, že sa nám to 
podarí predať za vyššiu cenu ako po mesia-
ci, keď je to v inzercii. To si ale veľa predáva-
júcich uvedomí neskoro a, samozrejme, na to 
dopláca.

Akým ďalším chybám by sa predávajúci 
mali vyhnúť? 

Častokrát sa stáva, že je hneď na začiatku zle 
nastavená cena a to oboma smermi. Niekedy, 
hlavne skôr narodení klienti, dajú nižšiu cenu 
aj o 10 000 EUR – 15 000  EUR ako je aktuálna 
trhová cena. Samozrejme, na to upozorníme 
a toto je jeden z mnohých príkladov, kedy 
klientovi „zarobíme“ tisíce eur.  Častejší je ale 
opačný problém, že predávajúci si za svoju 
nehnuteľnosť pýta vyššiu cenu, ako je  jej 
skutočná hodnota. Tu sa opäť dostávame k 
tomu, že to najdôležitejšie obdobie na predaj 
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3 ZÁKLADNÉ GARANCIE MGM
1. Garancia bezpečnosti.

Pri našej práci sme dôkladní a nejdeme len po povrchu. Pri realizácii obchodu preveru-
jeme ako nehnuteľnosť a vlastníka, tak aj záujemcu o kúpu, či prenájom. 

2. Garancia serióznosti.

Pôsobíme na slovenskom realitnom trhu od roku 1997. Počas tohto obdobia sme ku koncu 
roka 2015 v našom portfóliu mali viac ako 12 000 nehnuteľností a viac ako 20 000 dopytov.

3. Garancia 100 % povolenia vkladu.

Počas celej našej histórie sme mali všetky vklady vlastníckeho práva nehnuteľnosti povo-
lené. Nezaváhali sme ani raz.  
Z tohto dôvodu vieme garantovať 100 % úspešnosť pri povolení vkladu vlastníckeho 
práva. Ide o najvyššiu možnú záruku, ktorú vie realitná kancelária poskytnúť. 
Poskytnutie právnej istoty, špičková realitná advokácia a bezchybná finalizácia obcho-
du je jednou z našich podstatných konkurenčných výhod. 
Naše zmluvy boli a sú vždy stopercentné, rovnako ako aj prevencia, preverenie titulu na-
dobudnutia, dôkladné naštudovanie problematiky do hĺbky. V prípade pochybností všet-
ko konzultujeme s katastrom alebo špecializovanými advokátmi. 
Za nás hovoria naše skutky a stovky zrealizovaných realitných transakcií. 

sa premrhá a potom sa cena musí znižovať a 
už sa predaj vlečie, kupujúci sa pýtajú, prečo 
je tá nehnuteľnosť už tak dlho v ponuke a 
hľadajú na nej chyby, čo zase vedie k tomu, 
že za ňu predávajúci dostane menej peňazí. 
Tomuto sa dá predísť tak, že hneď na začiat-
ku sa klient poradí s odborníkom a cenu nas-
tavia správne. 
Ďalšou chybou je, že sú ľahostajní voči vý-
beru realitného makléra alebo kancelárie. 
Inými slovami je im jedno, kto im to predá-
va. Nepreveria si ho, jeho históriu a potom to 
dopadá tak, že jeden byt predáva 5 rôznych 
realitiek, v každej je to za inú cenu a záujem-
ca, ktorý chce byt kúpiť tomu nerozumie, 
stráca dôveru a už sa viac neozve.

Podľa čoho by si naši čitatelia  mali vybe-
rať  realitného makléra?
 
Ako príklad využívam prirovnanie k lekárom. 
Keď máte zdravotný problém a musíte ísť na 
operáciu, akého lekára si vyberiete? Čo vás 
bude zaujímať? Budú to jeho skúsenosti, 
prax, odbornosť? No a v podstate to isté platí 
aj pri výbere realitnej  kancelárie a makléra. 
Odporúčam, aby sa predávajúci sústredili na 
viacero ukazovateľov. Prvým je odbornosť, či 
ten človek je licencovaný realitný maklér, čiže 
či reálne absolvoval skúšky z realitnej činnos-
ti - to je úplný základ. Druhým ukazovateľom 
je prax - ako dlho vykonáva realitnú činnosť, 
koľko má za sebou úspešných obchodov, aké 
má zázemie, ako dlho pôsobí na trhu realitná 
kancelária. Môžete sa spýtať na jeho posled-
né predané nehnuteľnosti. Ďalej sa pozrite 
na jeho prácu, ako napr. fotí nehnuteľnosti, či 
používa moderné technológie, či robí video 
obhliadky a pod. a nesmieme zabúdať na 
bezpečnosť, ako na vás pôsobí a či z neho 
máte dobrý pocit. 

Čo konkrétne myslíte pod bezpečnosťou ?

Nehnuteľnosti dnes nie sú lacné. Často sa 
jedná o celoživotné úspory alebo majetky. 
Tu sa chyby neodpúšťajú. Dôležité je, aby 
maklér alebo realitná  kancelária bola pois-
tená.  Ďalšou veľkou výhodou pre klientov 
je členstvo realitnej kancelárie v Národnej 
asociácii realitných kancelárií Slovenska 
(pozn. NARKS). NARKS je asociácia, ktorá 
klientom členských kancelárií poskytuje 
napr. garančný fond, čo je ochrana rezer-
vačných platieb, realitky musia dodržiavať 
etický kódex, štandardy práce, ich činnosť 
je monitorovaná  a pod.  Takýmito krokmi sa 
minimalizuje riziko. 

Ako je to s províziou, koľko to bude predá-
vajúcich stáť ?

V prvom rade treba povedať, že realitná 
kancelária sa vypláca až na konci, keď sa podarí 
predaj zrealizovať. Čiže dovtedy, všetky nákla-
dy spojené s predajom, ako je napr. inzercia, 
fotodokumentácia, zabezpečenie zmlúv 
a pod. sú na účet realitky a klienta to nič 
nestojí. Inými slovami, klient zaplatí až po-
tom, keď sa obchod reálne uskutoční. Výška 

odmeny sa pohybuje od 3 % do 5 %.  Niekedy 
to vlastníka ale skutočne nestojí nič, lebo 
tým, že máme nazbieranú databázu kupu-
júcich, vieme predajnú cenu navýšiť a predá-
vajúci dostane ešte viac peňazí, ako pôvodne 
očakával. 

Čiže, keď  budem predávať byt cez realitnú 
kanceláriu, nemusí ma to stáť nič?

Presne tak! A navyše budete mať dodanú 
dobrú a bezpečnú službu - kataster, záložné 

zmluvy, prenesenie alebo výmaz ťarchy,  hy-
potéka v banke, kúpne zmluvy, protokolárne 
odovzdanie bytu, vyhlásenie správcu o ne-
doplatkoch, prepis na Bytterme, prehláse-
nie elektriky a pod.  Klienti si až po skončení 
celého toho procesu uvedomia, koľko času a 
stresov sme im ušetrili. 

Všimli sme si, že na vašich internetových 
stránkach ponúkate aj výkup nehnuteľ-
ností do 48 hod. O čo ide? 

Táto služba je určená najmä pre klientov, 
ktorí svoju nehnuteľnosť chcú predať veľmi 
rýchlo. V podstate okamžite vieme reago-
vať a ponúkneme predávajúcemu najvyššiu 
možnú cenu. Využívajú to najmä vlastníci, 
ktorí chcú predať nehnuteľnosť, ale zároveň 
tam chcú nejaký čas zostať bývať. Alebo po-
trebujú preklenúť nejaké obdobie a následne 
si svoju nehnuteľnosť chcú odkúpiť späť. 
Nehnuteľnosti môžu byť aj zadĺžené, môže 
byť na nich aj exekúcia. Všetky tieto situácie 
vieme riešiť. 

Nás ste presvedčili, ako by sme teda mali 
postupovať, keď budeme chcieť nehnuteľ-
nosť cez vás predať? 

Je to jednoduché, stačí nám zavolať. Nehnu-
teľnosť navštívi náš špecialista na danú lo-
kalitu, odporučí vám cenu a spôsob predaja, 
vyhotoví fotodokumentáciu, prípadne video, 
dohodne sa naša odmena a zaháji sa predaj. 
Vyselektuje klientov a po dohode zrealizuje 
obhliadky. Vlastník za tieto veci na začiatku 
neplatí, sú na náš účet. Odmena pre realit-
nú kanceláriu sa uhrádza až na konci po 
úspešnom predaji.

Autor článku: Michaela Brisudová

Sekcia ROZHOVOR
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KRÍŽOVKA
              4. as     
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šalún,     
sedák,     
amín

jedlo pri    
prestretom 
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duel      
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vali       
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Pomôcky: 
anatas,    
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netvorivo   
sa u       

(slang.)

skratka 
knokautu   
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(dom.)
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citoslovce  
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Benny Goodman:

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov

Krížovky pre fajnšmekrov
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TIPY NA JESENNÉ RECEPTY

Tekvicu aj so šupkou pokrájame na väčšie kocky (semienka vydlabeme). Pomaranč umyjeme a 
rozrežeme na osminy.
Vo väčšej miske si vymiešame marinádu z oleja, pomarančovej šťavy (vytlačenej z 2 osmín), medu 
a horčice. Pridáme škoricu, podľa chuti soľ a korenie a vložíme umyté a osušené stehná. Pri izbovej 
teplote necháme marinovať asi 30 minút. 
Stehná  s marinádou rozložíme na plech, pridáme asi deci vody a vložíme do rúry vyhriatej na 
190 °C na približne 20 minút. Potom pridáme tekvicu a pomaranč, podľa potreby podlejeme 
vodou a  pečieme pri rovnakej teplote ďalších zhruba 15 minút.
Podávame s hriankou, kuskusom či pečenými zemiakmi.
          Recept a foto: recepty.aktuality.sk

KURACIE STEHNÁ NA TEKVICI A POMARANČOCH

VIDIECKY SLIVKOVÝ KOLÁČ
Umyté slivky odkôstkujeme, pokrájame na štvrtiny a premiešame so škrobom a cukrom.
V miske premiešame suché suroviny: múku, cukor a soľ. Pridáme pokrájané studené maslo a 
vypracujeme mrveničku. Následne zapracujeme kyslú smotanu, ocot a  po troškách prilievame 
vodu, kým sa cesto nespojí do kompaktného celku. Cesto preložíme na kus papiera na pečenie, 
vyvaľkáme ho do kruhu o veľkosti väčšej pizze a s papierom dáme na plech. 
Slivky navrstvíme do stredu tak, aby nám po obvode ostal cca 7 cm okraj, ktorý zložíme po obvode 
do vnútra koláča. Okraj potrieme rozšľahaným vajíčkom a celý koláčik posypeme cukrom. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 200 °C asi 30 minút.
 
Prajeme dobrú chuť!           Recept a foto: recepty.aktuality.sk

BUDEME POTREBOVAŤ:
150 g hladkej múky
1 PL práškového cukru
štipku soli
125 g masla
2 PL kyslej smotany
1 KL octu
50 ml vody
Náplň:
400 g sliviek
3 PL kryštálového cukru
1 PL kukuričného škrobu
Ešte potrebujeme :
1 vajce na potretie
1 PL kryštálového cukru

BUDEME POTREBOVAŤ:
4 kuracie stehná
1 menšiu hokkaido tekvicu
1 väčší pomaranč
Marináda:
2 PL oleja
2 PL pomarančovej šťavy
1 PL medu
1 PL plnotučnej horčice
1/2 KL škorice
1/2 KL mletej rasce
soľ, mleté čierne korenie
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Výdavky za energie tvoria nezanedbateľnú časť nákladov v našich domácnostiach. Viete 
však, ktoré položky vstupujú do ich celkovej ceny? Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) 
vám prináša ich prehľad a tiež praktické rady a tipy, ako v domácnosti ušetriť.

Cena za elektrinu sa v skutočnosti skladá zo šiestich dielov, ktorými všetci po troche pri-
spievame rôznym subjektom. Cena dodávateľa elektriny (napr. SSE) pritom tvorí približne 
iba tretinu celkovej ceny a len túto časť priamo ovplyvňuje dodávateľ.

Zvyšok tvoria rôzne regulované poplatky stanovené 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), kto-
ré dodávateľ len preberá na seba a ďalej fakturuje 
odberateľovi. Patrí sem tarifa za distribúciu elektriny 
bez strát, straty z jej distribúcie, tarifa za systémové 
služby a za prevádzkovanie systému a prenos elek-
triny vrátane strát. 

TIPY A TRIKY, AKO UŠETRIŤ NA ENERGIÁCH
Ušetriť môžete predovšetkým tým, že priamo ovplyv-
níte svoju spotrebu elektriny. Vyskúšajte niektoré 
z nasledujúcich rád od SSE, ako spotrebu znížiť.

KOMU PLATÍME ZA ELEKTRINU 
A AKO NA NEJ UŠETRIŤ?

NEPREKURUJTE MIESTNOSTI VO SVOJOM DOME
Vedeli ste, že znížením celkovej teploty v miestnosti 
o 1 °C môžete ušetriť asi 6 % energie? Rovnako je to 
s vetraním. Rozhodne odporúčame vetrať chvíľkovo 
a intenzívne, čo vám tiež pomôže ušetriť nejaké tie 
percentá. Ďalšou možnosťou sú napr. termostatické 
ventily na radiátoroch, ktoré automaticky regulujú 
teplotu. Tým ušetríte cca 10 – 15 % energie.

KUCHYNSKÝ ŽIVOT A EFEKTÍVNE VARENIE
Indukčná doska sa v  poslednej dobe teší veľkému 
záujmu spotrebiteľov, a  nie náhodou. Dokáže totiž 
ušetriť až cca 48 % energie. Zároveň na nej budete 
variť až 3x rýchlejšie a nie je zanedbaná ani jej bez-
pečnosť. Indukčná doska je totiž po použití iba teplá, 
nie horúca.

Dbajte aj na kúpu kvalitnej a  úspornej chladnič-
ky. Vďaka režimu Moist Balance Crisper bude vaša 
chladnička vnútri udržiavať optimálnu vlhkosť. Vy-
užitím funkcie Total No Frost dokážete zase veľmi 
rýchlo schladiť uložené potraviny. Ak máte monokli-
matickú chladničku, jej plusom je, že si vie udržať 
rovnakú teplotu v celom priestore.

Podobne je na tom kvalitná umývačka riadu – vďa-
ka rôznym moderným systémom budete schopní 
šetriť až 60 % energie. Práčka má v dnešnej dobe 
tiež množstvo efektívnych funkcií. Pri mierne zne-
čistenom oblečení odporúčame používať expresné 
programy prania.

AKÉHO DODÁVATEĽA ENERGIÍ SI VYBRAŤ?
Výber dodávateľa elektriny je dôležitý. Zohľadňujte 
preto aj úroveň profesionálneho zákazníckeho ser-
visu. Na strednom Slovensku sa môžete obrátiť na 
zákaznícku linku SSE alebo navštíviť niektoré z  jej 
zákazníckych centier. Mnohé užitočné informácie 
nájdete aj priamo na www.sse.sk.

ŠTRUKTÚRA CENY ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI

Zdroj: Výročná správa ÚRSO 2018
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Darčekový 
poukaz

2 x 30 minútová masáž 

+ wellness

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Sekcia SÚŤAŽ

NOVÁ SÚŤAŽ OD NOVEMBRA 2019

V jarnom čísle sme uverejnili súťažnú otázku:
V ktorom roku dostal hotel Metropol staveb-
né povolenie?

SPRÁVNA ODPOVEĎ:
A/ v roku 1928

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do 
našej súťaže. 

Žrebovanie sa uskutočnilo cez leto za účasti 
vedenia spoločnosti Bytterm, a.s.

Sme veľmi radi, že sa aktívne zapájate do 
ďalších súťaží o atraktívne ceny.

VÝHERCI SÚŤAŽE:
1. výherkyňa:

Monika Jakubíková 
J. Fándlyho 2161/8,  010 01 Žilina

2. výherca:

Ján Galbavý 
Dobšinského 1598/14,  010 08 Žilina

V jesennom  čísle sme pre vás pripravili novú 
súťažnú otázku. Za správnu odpoveď môžete 
vyhrať dve darčekové poukážky  do kníhku-
pectva PANTA RHEI v Žiline.

NOVÁ SÚŤAŽNÁ  OTÁZKA:
Kedy vzniklo profesionálne mestské 
divadlo v Žiline?

A/ 1. 1. 1992 
B/ 1. 5. 1992 
C/ 1. 9. 1991

Správne odpovede posielajte písomne na 
e-mailovú adresu: marketing@bytterm.sk.
Uzávierka súťaže bude dňa 15. 12. 2019. 

Žrebovanie sa uskutoční 16. 12. 2019. Výhercu 
uverejníme aj na našej webovej stránke 
www.bytterm.sk

Zapojte sa do súťaže čím skôr a hrajte o dve 
poukážky v hodnote 30 eur.

Autor článku:  Ing. Zuzana Mazáková

Výhru, dva darčekové poukazy na wellness 
a 30 minútovú masáž od wellness centra  
OAZIS v Žiline odovzdal generálny riaditeľ 
Byttermu, Ing. Richard Zelina.

Autor článku:  Ing. Zuzana Mazáková

Srdečne   gratulujeme   výhercovi
k  darčekovému  poukazu.

Ing. Richard Zelina odovzdáva výhru pani Jakubíkovej a pánovi Galbavému.
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Dlhá 1148/95E, Žilina Bytčica
www.finalcd.sk

NOVÉ  
V ŽILINE
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Neobmedzený
optický internet

Mbit

všetky služby bez viazanosti        aktivácia internetu ZADARMO!

za mesiac

len
viac ako

NEOBMEDZENÝ
OPTICKÝ INTERNET 100 Mbit

+

za mesiac


