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Ja by som však pripomenul aj iné riziká. Pri 
karanténe, PN, OČR musí veľa ľudí tráviť svoj čas 
vo svojich domovoch.  Nešťastné udalosti – po- 
žiare v Prešove a Bardejove ukázali slovenskej 
spoločnosti dôležitosť bezpečnosti v bytových 
domoch.  Recept na tieto problémy je v prevencii. 

V bytových domoch v správe Byttermu sa 
priebežne kontrolujú požiarne únikové cesty, 
hydranty, realizujú sa revízie výhradných tech-
nických zariadení a následne sa odstraňujú po-
revízne závady. Aj posledné roky prebiehajúca  
výmena  rozvodov v  bytových  domoch výrazne 
zvyšuje požiarnu bezpečnosť. Spoločne sa nám 
to podarilo zrealizovať už v 5 000 bytoch. 
 
Ako váš partner pre spokojné bývanie sa ce-
loročne snažíme minimalizovať riziká výpad-
kov aj v dodávke tepla a teplej vody pravidel-
nou údržbou technických zariadení a rýchlou 
reakciou pri poruchách. 
Pracovníci Byttermu aj v období šíriaceho sa 
nového koronavírusu svojou prácou zabezpeču-
jú bezproblémový chod domov vo svojej správe.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a pochopenie 
nášho úsilia v týchto časoch.

Ing. Richard Zelina
generálny riaditeľ  BYTTERM, a. s.  Žilina
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OBSAH EDITORIÁL
V slovenskej spoločnosti v poslednom období zarezonovalo viacero tém z oblasti bez-
pečnosti. Rozširovaním a využívaním internetu sa do popredia najprv dostala bezpečnosť 
dát a osobných údajov. Následne sa začalo veľa firiem zaoberať ochranou proti počítačovým 
vírusom, zneužívaniu dát a začali zavádzať nové nariadenie EÚ - GDPR.

V tomto období nás začal trápiť iný typ vírusu, ktorý spôsobuje chorobu COVID 19. Pandémia nového 
koronavírusu priniesla doposiaľ nepoznanú hrozbu. Celej spoločnosti môže spôsobiť  nielen zdravot-
né riziká,  ale aj sociálne a ekonomické problémy. Štát na riešenie mimoriadnej situácie musel prijať  
rad opatrení na zvýšenie bezpečnosti, na ochranu zdravia a zmiernenie sociálnych dopadov. 

Na nasledovných stranách si môžete
prečítať:

VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ  BÝVANIE
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ROČNÉ VYÚČTOVANIE NÁKLADOV  
ZA ROK 2019
V týchto týždňoch prebieha vypracovanie ročného vyúčtovania nákladov za rok 2019, ktoré bude doručené všet-
kým vlastníkom v mesiaci máj 2020.

Pre ročné vyúčtovanie nákladov ne-
nastala žiadna zmena v metodike 
rozpočítavania nákladov – stále je v 

platnosti vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z., 
podľa ktorej bude rozpočítané množstvo 
tepla aj pre rok 2019.

Pri neumožnení odpočtu bytového 
meradla je určený náhradný spôsob 
výpočtu vo výške 1,5-násobku 
priemernej hodnoty v objekte roz-
počítavania. V prípade meračov s 
diaľkovým odpočtom nie je po-
trebné sprístupniť byt a vlastní-
kom nehrozia žiadne sankcie. 

Náklady dodaného tepla na prípravu teplej 
úžitkovej vody na objekt rozpočítavania 
tvoria základnú zložku 20 % a spotrebnú 
zložku 80 %, pričom uvedený pomer nie je 
možné meniť. 

Pomer základnej a spotrebnej zložky spo-
treby tepla je percentuálne stanovený v 
pomere 60:40. Uvedený pomer zohľadňuje 
aj základné fyzikálne vlastnosti tepla a jeho  

prestup medzi jednotlivými bytmi. Pokiaľ sa 
chcú vlastníci dohodnúť na inom pomere, je 
potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle 
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. Odsúhlasený pomer 
sa bude môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za 
nasledujúci rok. Ako správca neodporúčame 
základnú zložku meniť na nižšiu, obzvlášť u 
zateplených domov, z dôvodu zamedzenia 
úniku tepla do vonkajšieho prostredia. 

Smernica Európskeho parlamentu o ener-
getickej efektívnosti zavádza opatrenia v 
oblasti poskytovania informácii, t. j. zabez-
pečiť vlastníkom informácie o spotrebách 
v kratších časových intervaloch. Aby bolo 
možné uvedenú povinnosť splniť,  je po-
trebné nainštalovanie meradiel s diaľkovým 
prenosom dát na vykurovacie telesá a na 
merače teplej a studenej vody. 

Výhody odpočtov z uvedených meradiel 
sú: presný odpočet, ochrana súkromia 
užívateľov bytov, vylúčenie chýb pri 
manuálnych odpočtoch, kontrola funkčnos-
ti meradiel, nezávislosť od prítomnosti 
vlastníka v byte pod. Po inštalácii bytových 
meradiel v dome nasleduje osadenie zber-
níc centrálnych odpočtov, čo umožňuje 
zasielanie dát cez internet  do informačného 
systému. Užívateľ bytu tak má informácie o 
svojich spotrebách, a to prostredníctvom 
webového portálu Po schodoch. Systém 
vyhodnocuje okrem nameranej spotreby v 
byte aj nadmernú spotrebu, spätnú spotre-
bu, nefunkčnosť meradla a pod.
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PO SCHODOCH
Od októbra 2019 je pre vás k dispozícii mo-
derný webový portál, ktorý sprístupňuje fi-
nančné a technické údaje súvisiace s bývaním 
pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v našej správe. Cieľom portálu je 
poskytnúť vám všetky informácie o vašom 
byte a dome priamo z pohodlia domova. 
Veríme, že táto služba sa stane užitočným 
informačným a komunikačným nástrojom 
pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v správe spoločnosti Bytterm, a.s.

Pre získanie prístupu na stránky portálu budete 
potrebovať registračný kód, ktorý identifikuje 
váš priestor. Kód bude uvedený v ročnom 
vyúčtovaní nákladov pod tabuľkou pre-
hľadu predpisu a platieb. Tým bude zabez-
pečené, že konkrétny vlastník vidí iba údaje o 
svojom byte, resp. za bytový dom, v ktorom 

sa byt nachádza. Po zadaní registračného 
kódu vás systém prevedie jednoduchou re- 
gistráciou a budete môcť využívať online 
prístup k údajom o vašom byte, nebytovom 
priestore alebo dome. Daná služba je spoplat-
nená sadzbou podľa platného cenníka.

Pre prístup k webovému portálu bude po-
trebné prihlásiť sa cez odkaz na internetovej 
stránke www.bytterm.sk na úvodnej strane 
cez ikonku portálu.

ZASIELANIE PREPLATKOV 
Ak je výsledný vzťah preplatok, uvádzame v 
ročnom vyúčtovaní na 4. strane oznámenie 
o spôsobe zaslania preplatku. Vlastníkom 
bytov, ktorí majú nahlásené na odd. predpi-
su služieb číslo účtu na zasielanie preplatku, 
bude preplatok zasielaný v čo najkratšom čase 
na uvedený účet. Vlastníkom bytov, ktorí číslo 
účtu neoznámili, zasielame preplatok formou 
poštovej poukážky cez Slovenskú poštu.

Autor článku: Viola Varadová 

Sekcia FINANCIE

Z DÔVODU SPÍSTUPNENIA ÚDAJOV 
ZA DOM BUDE PORTÁL PRE SPRÁVCOV 
VLASTNÍKOV BEZPLATNÝ.
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CENTRÁLNY ZBER DÁT ODPOČTOV 
Z POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV 

Sekcia HISTÓRIA

Spotreba energií azda zaujíma každého človeka. Spotreba jednotlivých energií v spoločnom bývaní 
v obytných domoch azda ešte viac. 

Veľká väčšina bytov je osadená 
pomerovými rozdeľovačmi vykuro-
vacích nákladov, vodomermi na teplú 

a studenú vodu s rádiovými modulmi, ktoré 
zaznamenávajú spotrebu a koľko bude jed-
notlivý užívateľ/vlastník za tieto energie platiť. 
V nedávnej minulosti bol preferovaný elek-
tronický zber dát z pomerových rozdeľovačov 
vykurovacích nákladov (EPRVN) a bytových 
vodomerov pochôdzkovým spôsobom (walk 
by). To znamená, že spotreby z jednotlivých 
prístrojov sa odčítavali spred obytných budov.

Pochôdzkový rádiový zber (walk by)  spočí-
va v tom, že odpočet sa prevádza spred ob-
jektov, a tak nie je potrebné vstupovať do 
bytov, len vo výnimočných prípadoch do 
schodiskových priestorov. Samotný odpočet 
nie je potrebné realizovať ku koncu roka, ale 
v priebehu prvých mesiacov nasledujúceho 
roka. V konečnom dôsledku ide o  zber kon-
coročných nameraných stavov prístrojov, 
prípadne iných základných údajov. Výhodou 
je časová presnosť zaznamenania stavov 
 

jednotlivých prístrojov v bytoch (PRVN a by-
tových vodomerov)  v závislosti na odpočte 
fakturačných meradiel na päte objektu, ktoré 
sa realizujú na konci roka k 31. 12., kde sa mini-
malizujú percentuálne rozdiely medzi meradla-
mi, čo má v konečnom dôsledku pre užívateľov 
veľký význam v rámci ročného vyúčtovania.

Súčasná doba prináša technický pokrok 
a ten sa odráža aj v službách uvedených 
odpočtov. Do popredia sa dostáva centrálny 
zber dát z uvedených prístrojov a ich prezen-
tovanie konečným užívateľom/vlastníkom. 
Veľmi dôležitým faktorom je poskytnúť uží-
vateľom/vlastníkom čo najviac údajov o e- 
nergetickom správaní sa počas daného roka, 
prípadne zamedziť zvýšenej spotrebe tepla, 
vody alebo neoprávnenému ovplyvňovaniu 
daných prístrojov počas celého roka. Aby sa 
mohli zabezpečiť tieto údaje, je potrebné 
osadiť (domontovať do vchodov) do objek-
tov jednotky centrálneho zberu dát. Tieto  
jednotky  zabezpečia každodenný odpočet, 
zvýšené spotreby, prípadne oznámenia o  

ovplyvňovaní a poruchách prístrojov. Tieto 
údaje sa prenášajú cez internetové prepojenie 
na centrálny server, kde sa zálohujú – archivu-
jú.  V objektoch, v ktorých je osadený centrál-
ny zber dát, si môže každý užívateľ/vlastník 
cez užívateľský portál pozrieť spotrebu tepla a 
vody a iné informácie za jednotlivé obdobie, 
zadefinované obdobie v priebehu niekoľkých 
rokov, prípadne v rámci zúčtovacieho roka.

To znamená, že vlastník bytu si po prihlásení 
sa na užívateľský portál (na základe e-mailu a 
prideleného hesla), môže odkiaľkoľvek skon-
trolovať priebeh spotrieb a porúch. 

Centrálny zber dát slúži na každodenný 
odpočet nameraných údajov z pomerových 
rozdeľovačov vykurovacích nákladov (E-ITN 
30.2) a vodomerov s rádiovým odpočtom 
(E-RM) od spoločnosti APATOR Metra, sys-
témom CRS 40 V2.
Uvedenú problematiku rieši smernica Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 
11. decembra 2018 o energetickej efektívnosti.

Autor článku: Certa K, s.r.o. 
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Slovensko patrí ku krajinám s najrozvinutejšou sieťou centrálneho zásobovania teplom 
(CZT) v Európe. Vďaka systému CZT môžu ľudia v mestách dýchať čistejší vzduch. Tvrdí 
to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). „Slovensko disponuje veľmi prepracovanou 

sieťou systému a patrí medzi krajiny s vysoko rozvinutou infraštruktúrou CZT. Systémy 
diaľkového vykurovania CZT na Slovensku zásobujú teplom 1,8 milióna obyvateľov a 
pokrývajú viac ako 54 percent celkovej potreby tepla”, uviedol SZVT. 

Systém CZT vytvára v mestách inteligentný 
energetický systém, ktorý znižuje skleníkové 
plyny a spotreby primárnych palív, čím sa v 
nich zvyšuje kvalita ovzdušia, informoval Karol 
Klobušický z komunikačného oddelenia SZVT. 
Vybudované systémy prepájajú výrobu a spo-
trebu, implementujú tak obnoviteľné zdroje 
energie a využívajú kombinovanú výrobu, 
čo im umožňuje vyrobiť teplo a elektrinu v 
jednom zdroji s najnižšími stratami, vysvetlil 
SZVT. Zároveň kombinujú rôzne palivá a 
poskytujú tak odberateľom ekologickú a bez-
pečnú dodávku tepla. Elektrina, teplo a chlad 
vyrobené v tomto systéme sú lacnejšie, ener-
geticky efektívnejšie a ekologickejšie. „Jeden 
komín, kontinuálne monitorovaný, plniaci 
prísne emisné limity pre znečisťujúce látky 
je ekologickejší ako množstvo nekontrolo-
vaných komínov osadených na jednotlivých 
budovách, ktoré vypúšťajú emisie susedom 
priamo do okien”, povedal predseda pred-
stavenstva SZVT, Stanislav Janiš. 

Zväz výrobcov tepla uvádza, že svet dnes 
prechádza na systémy CZT štvrtej generá-
cie. Tieto systémy dokážu skladovať teplo z 
rôznych externých zdrojov. Vedia tiež využiť 
odpadové teplo, ktoré je dnes vypúšťané do  
ovzdušia, napríklad z datacentier, nemocníc 

či spaľovní odpadu. SZVT hovorí, že vďaka 
tomuto novému systému sa spotrebuje me-
nej primárneho paliva, a tým sa prispieva k 
udržateľnej a čistejšej energii. Pripomína, že 
len v centrálnych systémoch sa odpadové 
teplo dokáže zachytiť a opätovne využiť. 
„Infraštruktúra diaľkového vykurovania má 
potenciál na ďalšie budovanie energetickej 
nadstavby v podobe nasadzovania nových 
technických a digitálnych riešení. Všetko v 
závislosti od špecifík a potrieb príslušného 
mesta alebo jeho časti“, uzatvára Janiš.

Zdroj: SZVT
Prevzal: Ing. Anton Slanička

Sekcia KÚRENIE

Podiel obyvateľov Európy, ktorí využívajú výhody CZT, sa v jednotlivých krajinách líši a v ôsmich krajinách prekračuje podiel 50 percent.

VĎAKA SYSTÉMOM CENTRÁLNEHO 
ZÁSOBOVANIA TEPLOM JE V SR ČISTEJŠÍ VZDUCH

CZT V ZAHRANIČÍ 
Podiel obyvateľov Európy, ktorí využí-
vajú výhody CZT, sa v jednotlivých 
krajinách líši a v ôsmich krajinách 
prekračuje podiel 50 percent. Najväčší 
podiel, 92 percent, má Island. Okolo 
60 percent má Lotyšsko, Dánsko, Lit-
va, Estónsko, Poľsko, Švédsko a Fínsko. 
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HISTÓRIA - OČNÁ NEMOCNICA 
Prvou štátnou nemocnicou v Žiline bola  Uhorská kráľovská štátna očná nemocnica, ktorá je dnes súčasťou Fakultnej nemocnice v Žiline. 

Dejiny zdravotnej starostlivosti v meste 
sú však oveľa staršie. Už od 15. storočia 
malo mesto svoj špitál (starší výraz pre 

nemocnicu), ktorý bol na Kálove. Na chod 
špitála venovalo mesto výnos prenájmu 
mestských pozemkov, ale i priamu finančnú 
potrebu. Špitál mal i vlastný cintorín, čím 
sa zamedzovalo šíreniu infekčných chorôb. 
Najmenej od 17. storočia v meste pôsobili i 
súkromní lekári a lekárnici. Od 19. storočia 
mesto zamestnávalo vlastného lekára, zriadi-
lo tiež infekčnú nemocnicu, ktorá bola aktív-
na ešte v roku 1922. 

V roku 1911 mesto darovalo svoj pozemok 
pri ceste Na Bôrik (dnes Spanyolova ulica) na 
stavbu  očnej  nemocnice financovanú  uhor-
skou vládou. Stavebné povolenie vydalo mes-
to Žilina 10. 2. 1913 a stavba bola dokončená 
v júli 1914. Postavila ju  žilinská stavebná firma 
Karol Grün a syn podľa projektov budapeš-
tianskeho architekta Alfréda Jendrássika.

Spanyol promoval v roku 1907 na Lekárskej 
fakulte Budapeštianskej univerzity, kde aj 
vykonával prax na očnej klinike. Prostred-
níctvom svojich stykov v Budapešti sa mu 
podarilo získať podporu na stavbu mod-
ernej nemocnice v rodnom meste. Po jej 
dostavbe v roku 1914 sa stal primárom 
nemocnice a jej riaditeľom až do roku 1939. 
Riaditeľom nemocnice bol aj v rokoch 1945 – 
1951 a ako primár viedol očné oddelenie 
do roku 1962. Je po ňom pomenovaná ulica 
vedúca k nemocnici. Pri príležitosti 90. výročia 
otvorenia Štátnej očnej nemocnice mu bola 

na jej budove odhalená pamätná tabuľa. Pre 
zaujímavosť uvádzame, že pre osobnú potre-
bu mal k dispozícii fiaker s kočišom, ktorý bol 
nemocničným zamestnancom. 

Očná nemocnica

fiaker doktora Spanyola

ZAUJÍMAVOSŤ
O založenie nemocnice sa zaslúžil naj-
mä jej prvý riaditeľ a dlhoročný primár 
očného oddelenia, MUDr. Vojtech Spa-
nyol (1883 – 1980), ktorý v nej začal liečiť 
nákazlivú očnú chorobu trachóm, vys-
kytujúcu sa najmä v žilinskom regióne. 
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Sekcia HISTÓRIA

Secesnú budovu očnej nemocnice postavili 
veľkoryso, ako najmodernejšie zdravotnícke 
zariadenie tej doby. Plne využívala aj pivničné 
priestory, kde sa nachádzali kuchyňa, služobné 
byty, kotolňa, práčovňa s mangľovňou a sklady. 

Prvé podlažie slúžilo ako mužské oddelenie, 
bola tu i vrátnica s bytom, kúpeľne a WC. 
Ordinoval tam aj hlavný lekár. Na druhom 
podlaží bolo ženské oddelenie.  V čase svoj-
ho vzniku mala nemocnica 80 postelí. Počas 
I. svetovej vojny tu bola od roku 1915 do 
roku 1916 vojenská infekčná nemocnica, 
potom už len očná nemocnica. Počet lôžok 
sa po vojne zvýšil na 140 a  v roku 1926 
bola najväčšou očnou nemocnicou v ČSR. 
Uskutočňovala ročne až 1 700 operácií očí. 
Po roku 1918 boli očný pavilón a vedľajšia  
hospodárska budova, kde boli stajne, chov 
prasiat, neskôr i kotolňa, dlho jedinými bu-
dovami Štátnej nemocnice v Žiline. Súčasťou 
nemocnice bolo tenisové ihrisko, ako i park 
so záhradníkom. 

Zaujímavosťou pre dnešného čitateľa je, že 
pôvodný vstup do nemocnice viedol poza 
dnešné vilky pred nemocnicou a pries- 
tory Krajskej hygienickej stanice. V tom čase 
väčšiu časť zdravotných sestier tvorili rádové 
sestry, ktoré tu pôsobili až do 60. rokov 
minulého storočia. V súčasnosti sú tu umi-
estnené oddelenia očné a OLR (ušné, nos-
né, krčné),  psychiatrické, onkologické a 
rádioterapeutické. 

 

Od roku 1920 sa stala súčasťou Štátnej 
nemocnice i Detská nemocnica v Bytči-
ci, ktorá sídlila v kaštieli. Jej primárom bol 
MUDr. Ivan Hálek, ktorý ju viedol až do roku 
1939. Až v roku 1931 postavili v nemocnici 
budovu chirurgického pavilónu a pôrodnicu. 
Ale to je už ďalšia kapitola neustále rastúcej 
nemocnice.

Autor článku:  Mgr. Peter Štanský   

Očná nemocnica v roku 1938

Očná nemocnica - interiér Očná nemocnica - interiér MUDr. Ivan Hálek (v strede)
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NÁVRAT K UDALOSTI V PREŠOVE 

S udalosťou v Prešove vystupujú do po-
predia otázky úrovne výkonu správy, 
legálnosti a  bezpečnosti realizovaných 

prác vykonávaných na žiadosť a v prospech 
vlastníkov bytov,  otázky  náhrad vznik-
nutých škôd v prípade nešťastia.

Aj keď súčasný trh práce ponúka dostatok 
firiem schopných vykonať odborné práce, 
nie každá má danú činnosť v potrebnom roz-
sahu deklarovanú v predmete podnikania, 
prípadne nedisponuje potrebným odborným 
personálom či dostatočnými skúsenosťami. 
Naša spoločnosť pre tak dôležité práce, akými 
sú výmeny vyhradených technických zaria-
dení v domoch, vykonáva pre výber vhod-
ného zhotoviteľa prác samostatné výberové 

-_

konania za účasti poverených vlastníkov 
domu. Samozrejmosťou je schválenie reali- 
začnej firmy vlastníkmi v zmysle platného 
zákona, výber nezávislého stavebného do-
zoru, ako aj niekoľkonásobná kontrola vyko-
návaných prác priamo na stavbe spojená  
s kontrolou financovania zo strany správcu. 
Práve táto naša kontrolná činnosť už odhali-
la viaceré prešľapy v dodržiavaní technolo- 
gických postupov, nesúladu vykonaných 
prác voči platnej projektovej dokumentácii až  
v takom rozsahu, že sme boli nútení pristúpiť 
k vyradeniu niektorých realizačných firiem z 
ďalších výberových konaní. 

V prípade škodovej udalosti je dôležitým 
činiteľom výška náhrady škody, ktorú 
poistený od poisťovne pri likvidácii škody 
dostane. Aktuálna výška poistného by pre-
to mala byť na takej úrovni, aby vlastníkom 
kryla aj v prípade totálnej škody na bytovom  

 

dome náklady spojené so znovunadobud-
nutím bývania porovnateľných parametrov 
ako mali pred škodovou udalosťou. Pokiaľ 
tomu tak nie je, majetok je podpoistený 
a finančné plnenie zo strany poisťovne je 
nedostatočné. Z našej strany sme v tomto 
smere vykonali opatrenie v záujme plnej 
ochrany majetku vlastníkov tým, že sme v 
termíne od 1. 2. 2020 plošne zvýšili výšku 
poistného u všetkých bytových domov v 
našej správe. 

Našich vlastníkov chceme aj touto cestou 
ubezpečiť, že naša správcovská spoločnosť 
dbá na dodržiavanie zákonných predpisov, 
ktoré súvisia s bezpečnosťou a ochranou ma-
jetku vlastníkov, s patričnou odbornou sta-
rostlivosťou tak, aby sme zabezpečili pre všet- 
kých vlastníkov v správe nerušené bývanie.   

Autor článku:  Ing. Karol Kucka

Tragédia v decembri minulého roku v Prešove má svoje obete aj obvinených. Výbuch plynu v bytovom dome okrem strát na ľudských 
životoch spôsobil aj škody na majetku vlastníkov. Tie boli tak rozsiahle, že musel byť dom z bezpečnostných dôvodov asanovaný. 

Sekcia BEZPEČNOSŤ

ZODPOVEDÁME ZA BEZPEČNÚ 
PREVÁDZKU A REVÍZIE 
Realizácia prác súvisiacich s moderni- 
záciou bytového domu, opravou alebo 
výmenou vyhradených technických 
zariadení má svoje špecifiká, pretože 
kvalita vykonaných prác súvisí s bez-
pečnosťou osôb, ktoré tieto zariade-
nia užívajú, ako aj so zodpovednosťou 
toho, kto tieto zariadenia opätovne 
uviedol do prevádzky. Správca v 
danom vzťahu vystupuje na základe 
podpísanej zmluvy o výkone správy s 
vlastníkmi bytov ako prevádzkovateľ 
týchto zariadení. Priamo zodpovedá 
za ich bezpečnú prevádzku, za zabez-
pečenie revízií na týchto zariadeniach 
a za odstraňovanie nedostatkov zis-
tených revíznou činnosťou.
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Sekcia POISTENIE

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV – AKTUALIZÁCIA 
POISTNÝCH SÚM
Obnova bytového domu a rast cien bytov prináša potrebu prehodnotenia poistných súm bytových domov.  

RÝCHLE RIEŠENIE
Vzhľadom na to, že výstavba nového 
bytového domu v prípade jeho totál-
neho zničenia vyžaduje  určitý čas a 
dohodu vlastníkov bytov, je možnosť 
kúpy bytu za predpokladu dostatočnej 
ponuky bytov na trhu jednoznačne 
najrýchlejšie riešenie v prospech vlast-
níkov bytov.

Poistná suma  bytového domu je maxi- 
málnou hranicou poistného plnenia 
za poistné obdobie a stanovuje sa pre 

každý bytový dom zvlášť. 

Účelom poistenia je, aby poškodení vlast-
níci v prípade vzniku parciálnej škody boli 
schopní opraviť a v prípade totálnej škody 
znovunadobudnúť bývanie porovnateľných 
parametrov a kvality ako mali v čase pred 
poistnou udalosťou.

Poistná suma by mala potom zodpovedať 
nákladom, ktoré je nutné vynaložiť na znovu- 
nadobudnutie nového bytového domu, 
resp. bytov rovnakého druhu a kvality.

Ak budeme uvažovať v prípade totálnej 
škody o znovunadobudnutí  bytu kúpou, 
mala by poistná suma zodpovedať 
všeobecnej hodnote v zmysle vyhlášky  
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku.

R Kredit, spol. s. r. o., 
člen skupiny Respect Slovakia, s. r. o., 

kancelária Vysokoškolákov 41, 
010 08 Žilina

e-mail:   repkovsky@respect-slovakia.sk
telefón:  041/723 49 52

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým 
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v 
podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Priemerné predajné ceny bytov na základe štatistických údajov v SR:

Vývoj RU východiskovej hodnoty bytu štandardného vybavenia v bytovom dome:

Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu na-
dobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Východisková 
hodnota predstavuje hodnotu bytu vrátane jeho príslušenstva a podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach bytu, ktoré sú stavebnou súčasťou bytového domu.

Z uvedeného dôvodu došlo k úprave poist-
ných súm bytových domov v poistení by-
tových domov tak, aby vlastníci bytov v 
prípade totálnej škody bytového domu 
mali možnosť si kúpiť byt porovnateľných 
parametrov alebo kvality v mieste poiste-
nia, resp. aj na inom mieste Slovenskej 
republiky, ak nie je znovunadobudnutie v 
mieste poistenia realizovateľné z dôvodov 
právnych alebo ekonomických. Limit poist-
ného plnenia za byt potom predstavuje 
súčin podlahovej plochy bytu uvedený v LV 
a ceny za m2 podlahovej plochy bytového 
domu uvedený v poistnej zmluve. Cena za 
1 m2 podlahovej plochy bytového domu v 
správe spoločnosti BYTTERM, a.s.  bola od 
1. 2. 2020 stanovená na 1 600 eur s DPH.  

Autor článku:  Ing. Anton Repkovský  

Ak budeme uvažovať v prípade totálnej 
škody o znovunadobudnutí bytového 
domu výstavbou, mala by poistná suma 
zodpovedať východiskovej hodnote v 
zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. upravej 
o daň z pridanej hodnoty.
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ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S. POKRAČUJE  
V PROJEKTE MODERNIZÁCIE ROZVODOV TEPLA

STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH 
ROZVODOV TEPLA A ZMENA MÉDIA 
Z PARNÉHO NA HORÚCOVODNÉ, 
DRUHÁ ČASŤ
Projekt rieši modernizáciu a rekonštrukciu 
časti rozvodov tepla v rámci existujúceho 
účinného systému centrálneho zásobova-
nia teplom (CZT) v Žiline. Modernizáciou 
rozvodov tepla a zmenou teplonosnej 
látky z pary na horúcu vodu sa rozvody 
tepla prispôsobia zníženému dopytu po 
využiteľnom teple a vytvoria sa predpokla-
dy na zníženie spotreby primárnej energie, 
a to predovšetkým v dôsledku zníženia 
strát tepla v potrubnom systéme.  

Hlavným cieľom projektu je rozvoj účinnej- 
ších systémov centralizovaného zásobo-
vania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple. Špecifickým cieľom pro-
jektu je zníženie strát tepla a úspora palív v 
systéme CZT v meste Žilina prostredníctvom 

Žilinská teplárenská, a.s. pripravuje  pokračovanie projektu modernizácie rozvodov tepla a zmenu teplonosnej látky 
z pary na horúcu vodu.

Na základe energetického auditu bol 
stanovený potenciál úspor výroby 
tepla znížením tepelných strát roz-
vodov tepla priemerne o približne 
5 333 MWh/r a z toho vyplývajúci 
potenciál úspor primárnych ener-
getických zdrojov (PEZ). Projekt má 
aj výrazné environmentálne prínosy v 
podobe zníženia emisií z výroby tepla. 
Odhadované ročné zníženie emisií sk-
leníkových plynov: 1 870 ton CO2/rok 
a iných emisii, ktoré sa dlhodobo 
snažíme znižovať budovaním a prie-
bežným modernizovaním zariadení na 
odsírenie, denitrifikáciu, zachytávaním 
pevných častíc a ďalšími. Týmito ino- 
váciami spĺňame s rezervou emisné 
limity určené európskou vyhláškou.

rekonštrukcie rozvodov tepla predstavu-
júcich vymedzené časti vetiev V3 Solinky  a 
V2 Mesto  v súvislosti so zmenou teplonosnej 
látky z pary na horúcu vodu. Projekt bude 
realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej 
aktivity „Výstavba, rekonštrukcia a modernizá-
cia rozvodov tepla“.  Doba realizácie projektu 
je 18 mesiacov, s predpokladaným začiat-
kom 05/2020 a ukončením 09/2021. Hlavné 
montážne aktivity budú realizované v letnom 
období mimo vykurovacej sezóny, teda v me-
siacoch 05. – 10. 2020 a 04. a 09. 2021.

Z pohľadu efektívnosti distribúcie vyrobeného 
tepla ide o strategicky dôležitý projekt. 

 

 
Celková dĺžka potrubných rozvodov je 74 km, 
z čoho parovodná sieť tvorila 80 % a zvyšných 
20 % predstavovali horúcovodné rozvody. 
Na územiach, kde je charakter spotreby tepla 
prevažne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej 
vody (TÚV) a nie je potrebná para na techno-
logické účely, budeme postupne prechádzať z 
pary na horúcu vodu. Ide o jeden z najväčších 
projektov v novodobej histórii teplárne a najzlo-
žitejší, aký sa kedy v spoločnosti robil. Projekt je 
rozdelený na viac etáp a v rámci pripravovanej 
rekonštrukcie plánujeme počas troch rokov vy-
meniť viac ako 25 km potrubí. V prvej etape v 
roku 2019 bolo vymenených cca 9 km trás.

ČO TO ZNAMENÁ LEPŠIA 
EFEKTÍVNOSŤ DISTRIBÚCIE?
Sprievodný jav, ktorý bol viditeľný v zime 
(topenie snehu v trase potrubného systému), 
bol spôsobený najmä faktom, že potrubia sú 
už na hranici životnosti a izolácia už neplní 
funkciu, na ktorú bola nastavená. V žiadnom 
prípade v budúcnosti nepôjde o vykuro-
vanie chodníkov ani verejných plôch. Naša 
spoločnosť použije bezkanálový predizolo-
vaný potrubný systém na rozvod horúcovod-
ného média, ktorý patrí medzi najmodernejší 
a najúspornejší v oblasti tepelnej energetiky.

 
Okrem výrazného zníženia tepelných strát má 
výmena média v primárnych rozvodoch pri-
niesť aj menšie nároky na údržbu, jednoduchú 
a rýchlu montáž a nižší podiel stavebných 
nákladov pri menších rozmeroch potrubia. 
Zároveň bude možnosť presnej identifikácie 
miesta prípadnej poruchy prostredníctvom 
najmodernejšieho monitorovacieho systému 
vyvedeného na centrálny dispečing, ktorý 
bude mať pod kontrolou trasu potrubia po 
celej dĺžke a v každom okamihu bude mať 
možnosť vyhodnotiť stav potrubia. V prípade 
poruchy ju bude možné okamžite lokalizovať 
a následne aj odstrániť.
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Sekcia KÚRENIE

ČO ČAKÁ KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV?
ŽT, a.s. sa týmto ospravedlňuje všetkým odberateľom tepla z CZT za dočasné pre-
rušenie dodávok tepla a TÚV z dôvodu rekonštrukcie, t. j. zmeny parného potrubia 
za horúcovodné. V druhej časti sa to týka koncových odberateľov správcovských 
spoločností BYTTERM, a.s., OSBD a MPM. Je našou maximálnou snahou zabezpečiť 
tepelnú pohodu pre našich odberateľov, k čomu aj smerujeme uvedenou akciou. 

KEDY BY SA MALO ZAČAŤ A ČO VŠETKO BUDE REALIZOVANÉ V DRUHEJ ČASTI?
Na druhú časť projektu nám bolo v decembri 2019 schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov, Výzva č. 50 – 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50, Špecifický cieľ – 4.5.1 Rozvoj účinnejších 
systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

či budú v  budúcnosti vypísané výzvy na eu-
rofondy, aby sme sa mohli uchádzať o ďalšie 
nenávratné finančné príspevky na spolufi-
nancovanie zostávajúcich etáp. Ich získanie 
je nevyhnutnou podmienkou pokračovania 
projektu.

Budeme sa snažiť uvedené obdobie odstávky 
dodržať a každé prerušenie je nastavené v čo 
najmenšom časovom úseku potrebnom pre 

výmenu odovzdávacích staníc tepla a ich 
dopojenia. Časový harmonogram výstavby 
a z toho vyplývajúcich odstávok bude vo-
pred odkomunikovaný so správcovskými 
spoločnosťami.
 
Za ústretovosť a pochopenie vopred 
ďakujeme.                                                 

Autor článku: Žilinská teplárenská, a.s.

Projekt  „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov 
tepla a zmena média z parného na horúcovod-
né, druhá časť“ rieši zmenu teplonosnej látky z 
pary na horúcu vodu, a to v roku 2020 – Vetva 
V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 (veľkoga-
ráže). V tomto je zahrnuté aj sídlisko Hliny 
a v roku 2021 – Vetva V2 Mesto od bodu 
17 (veľkogaráže) po šachtu HV2 – Š15 na 
ulici Bernolákova (po Aupark) s príslušnými 
odbočkami, čo si vyžiada výmenu potrubného 
rozvodu s klasickou izoláciou za predizolovaný 
potrubný rozvod. Uvedená trasa po veľkoga- 
ráže bude realizovaná v predpokladanom čase  
v mesiacoch 05 – 10/2020.  Následne budú 
vymenené parné výmenníkové stanice našich 
odberateľov za nové moderné kompaktné 
horúcovodné odovzdávacie stanice. Tieto 
budú jednoduchšie na obsluhu a s vyššou 
účinnosťou. Samotná realizácia druhej časti 
je plánovaná na roky 2020/21 a výška tejto in-
vestície sa pohybuje na úrovni 6,8 milióna eur. 
Pokračovanie projektu je ďalej závislé od toho, 

TRASA VÝMENY PARNÉHO ROZVODU ZA HORÚCOVODNÉ V ROKU 2020
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MANÍNSKA TIESŇAVA 
Nachádza sa neďaleko Považskej Teplej, ktorá 
je dnes súčasťou mesta Považská Bystrica. Bola 
vyhlásená v roku 1967, má rozlohu 117,63 ha a 
ochranné pásmo 70,49 ha. Patrí do geomorfo-
logickej jednotky Súľovské vrchy. Je súčasťou 
Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. 
Na území rezervácie platí 4. a 5. stupeň ochrany. 

Tiesňava vznikla zarezaním sa Manínskeho 
potoka, ktorý rozdelil Manínske bradlo na dve 
časti – Veľký a Malý Manín. Vlhká mikroklíma 
vysokých skalných stien a bralných útvarov 
umožňuje výskyt horských druhov a rastlín a 
živočíchov v malej nadmorskej výške. V mieste 
sú horolezecké cvičné terény. Smerom nahor 
proti prúdu Manínskeho potoka sa o niečo 
ďalej nachádza Kostolecká tiesňava. 

Nachádza sa tu Vápencová jaskyňa, prístup 
do nej je však, ako vo väčšine jaskýň v tých-
to vrchoch, verejnosti zakázaný. Výnimkou je 
Partizánska jaskyňa, ktorá je prístupná.

Manínska tiesňava je vyhľadávanou prírod-
nou atrakciou. Je zapísaná v slovenských 
rekordoch ako najužší kaňon na Sloven- 
sku. Šírka najužších stien sotva stačí na pre-
chod autobusu. Steny, ktoré úzku dolinu 
zvierajú, sú miestami vysoké až 400 metrov.

Vzhľadom na ostré skalné útesy je tento úsek 
v zime značne rizikový. Zo strmých svahov 
je dno doliny často zasypávané snehovými 
lavínami, ktoré vyššie položené dediny aj 
na niekoľko dní odrežú od sveta. Hromada 
snehu sa v tônistých polohách pomaly topí, 
takže tu niekedy vydrží až do mája.

KOSTOLECKÁ TIESŇAVA
Smerom proti prúdu potoka po náučnom 
chodníku sa dostaneme k ďalšej prírodnej 
rarite – Kostoleckej tiesňave s najväčším 
skalným previsom na Slovensku a impozan- 
tným sutinovým kužeľom. 

Ku Kostoleckej tiesňave vedie asfaltová ces-
ta pre autá, trasa teda nie je náročná. Jedi- 
ný rozhodujúci faktor je, kde zaparkujete, 
prípadne riešite vystúpenie  z autobusu. 
Je prakticky jedno, či idete z obce Záskalie 
alebo Kostolec, tiesňava sa nachádza medzi 
nimi. Náročnosť je minimálna, zvládnu to aj 
malé deti, dokonca tam môžete vidieť pohy-
bovať sa aj mamičky s kočíkmi. Túto raritu by 
mal aspoň raz za život navštíviť každý turis-
ta. Veľkú trojuholníkovú plochu lemovanú

Sekcia VOĽNÝ ČAS

Manínska tiesňava je národná prírodná rezervácia v správe Štátnej ochrany prírody Strážovské vrchy. 

TIP NA VÝLET - MANÍNSKA A KOSTOLECKÁ TIESŇAVA

Strecha Slovenska (foto: kamnavylety.sk)

Manínska tiesňava (foto: daybyme.com)
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NÁUČNÝ CHODNÍK MANÍNSKA TIESŇAVA

Východiskový bod: Považská Teplá, 
Autokemp Manínska tiesňava

Zameranie chodníka: prírodovedné, 
ochranárske, historické

Typ chodníka: obojsmerný, okružný, 
peší, celoročný, vhodný aj pre bicykle

Dĺžka, prevýšenie: 15,8 km, prevýše-
nie 830 m

Čas prechodu: 4,5 – 5 h

Počet zastávok: 12

Náročnosť: stredne náročná trasa, 
prvá časť nenáročná, vhodná aj pre 
detský kočík

Aktuálny stav: informačné panely sú 
v dobrom stave

Poznámka: chodník je v teréne dobre 
vyznačený; vedie po asfaltovej ceste - 
treba dbať na zvýšenú bezpečnosť

skalnými stenami určite neminiete. Práve v 
týchto skalných stenách sa nachádza najväčší 
skalný previs na Slovensku, ktorý zaslúžene 
nesie názov Strecha Slovenska.

A ako takýto previs vlastne vznikol? Príroda ho 
vytvorila naozaj neskutočným spôsobom. Do 
vápencového bradla Drieňovka sa zarezával 
Manínsky potok, ktorý má na svedomí aj 
Manínsku tiesňavu. Zarezával sa, prekvapkával 
a tiekol a za neskutočne dlhú dobu vznikla táto 
slovenská rarita. Bralo, na ktorom je vytesaná 
tiesňava sa nazýva Kavčia skala, podľa výsky-
tu kavky tmavej. Na ľavej strane si môžeme 
všimnúť skalný útvar pripomínajúci vlasy.
Kostolecká tiesňava bola v roku 1970 vyhlásená 
za národnú prírodnú rezerváciu. 

TIP NA TURISTKU – MANÍNSKY OKRUH
Manínsky okruh je pomerne nenáročná turis- 
tika, dá sa zvládnuť za približne tri hodiny. 
Výlet je vhodný aj pre deti.

Zaparkujeme v Manínskej tiesňave hneď za 
skalným priesmykom a po červenej značke 

prídeme približne po pol hodine do obce 
Záskalie. Tu odbočíme na zelené značenie a 
lesnou cestičkou stúpame k smerovníku Pod 
Veľkým Manínom. Tu zmeníme farbu na žltú 
až sa dostaneme na smerovník Vápencová 
jaskyňa. Tu môžeme urobiť menšiu odbočku –  
namiesto žltej značky sa vydáme neznače-
nou cestou vľavo. Táto neznačená trasa nám 
najprv ukáže krásnu vyhliadku, z ktorej je vi-
dieť tiesňavu, ďalej uvidíme útvar typický pre 
Súľovské skaly – otvor v skale, cez ktorý je vi-
dieť Kostoleckú tiesňavu. Pokračujeme ďalej 
až na križovatku neznačených turistických 
ciest. Jedna pokračuje smerom dole, druhá 
akoby obchádzala skalu po ľavej strane. A 
presne túto odbočku hľadáme. Za pár minút 
uvidíme na skale poistnú reťaz, ktorá nás za-
vedie k Partizánskej jaskyni. Odtiaľ sa pobe- 
rieme naspäť k turistickému smerovníku. Po 
žltej značke vyjdeme kúsok hore pod vrchol 
Veľkého Manína. Odtiaľ sa cesta zvažuje dole 
až k asfaltovej ceste. Držiac sa asfaltky prej-
deme cez Manínsku tiesňavu až k zaparko-
vanému autu.

Zdroj:  kamnavylety.sk; wikipedia.sk; 
naucnechodniky.eu; slovakia.travel

Prevzala:  Ing. Zuzana Mazáková

Manínsky potok (foto: sme.sk)

Manínska tiesňava (foto: mapio.net)Veľký Manín  (foto: Jozef Sádecký)

Sekcia VOĽNÝ ČAS
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PREVENTÍVNE PROTI POŽIAROM
Ani sme sa nestačili spamätať z tragických udalostí výbuchu plynu s následným požiarom v bytovom dome 
v Prešove a už nás zasiahla ďalšia náročná skúška v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Avšak ani v týchto náročných chvíľach 
v Bytterme nezabúdame na riziká, 
ktoré by mohli ohroziť bezpečné 

bývanie v bytových domoch v našej správe. 
Preto pokračujeme vo svojich povinnos- 
tiach pri revíziách a kontrolách vyhradených 
technických zariadení, požiarnych zaria-
dení a únikových ciest pre všeobecnú bez-
pečnosť obyvateľov.

Prezídium Hasičského a záchranného zbo-
ru upozorňuje listom zo dňa 3. 1. 2020 na 
dodržiavanie  ustanovení vyplývajúcich z 
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi 
v bytových domoch. Uvádza, že „celkové 
množstvo vzniknutých požiarov je do 
značnej miery ovplyvnené pôsobením ľud-
ského faktora a úzko súvisí najmä s všeo-
becne nízkou mierou právneho vedomia. 
Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri 
výkone štátneho požiarneho dozoru vyplý-
va z neznalosti povinností na úseku ochrany 
pred požiarmi“.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších pred- 
pisov ustanovuje základné pravidlá ochrany 
života a zdravia osôb, majetku a životného 

prostredia pred požiarmi, pri živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalos-
tiach. 

VÝKON ŠTÁTNEHO POŽIARNEHO DO-
ZORU V BYTOVÝCH DOMOCH
Bytové domy, keďže v nich žije veľké množst-
vo osôb, majú v rámci legislatívy na ochranu 
pred požiarmi osobitnú právnu úpravu. Uve-
dený zákon upravuje vykonávanie štátne-
ho požiarneho dozoru z hľadiska požiarnej 
prevencie. To znamená, že protipožiarne 
kontroly vykonáva Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v bytových 
domoch nad 8 nadzemných podlaží a obec, 
v našom prípade mesto Žilina, vykonáva tzv. 
prenesený výkon štátnej správy v bytových 
domoch, ktoré majú najviac 8 nadzemných 
podlaží.

Najvážnejšie škody na zdraví osôb a majet-
ku v bytových domoch sú spôsobené po- 
žiarmi alebo výbuchom plynu s následným 
požiarom.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE VZNIKU POŽIARU
 
Ak nastane v byte či v dome požiar, tre-
ba zachovať rozvahu a snažiť sa ho uhasiť 
podľa svojich síl, schopností a dostupných 
prostriedkov. Za tým účelom sú v bytových 
domoch umiestnené hydrantové vedenia s 
požiarnou vodou alebo hasiace prístroje.  V 
prípade, že nie je možné požiar uhasiť, tre-
ba privolať hasičov na telefónnom čísle 150 
alebo 112.

KOHO PRIVOLAŤ NA POMOC 
V PRÍPADE POŽIARU: 
Hasičský a záchranný zbor 
v Žiline, číslo telefónu:  

                                             

150

Prevzaté: Prezídium HaZZ Bratislava, 1/2020

 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI VZNIKU 
POŽIARU
• Opustiť ohrozený priestor a budovu po 

únikovej ceste, po schodisku.

• Nepoužívať výťah, pokiaľ nie je viditeľne 
označený ako evakuačný.

• Ak nie je možné opustiť priestor, zatvoriť 
sa v miestnosti bytu čo najďalej od ohniska 
požiaru.

• Na zabránenie  rozšírenia dymu utesniť 
dvere mokrým uterákom.

• Volať a mávať z okna, prípadne vyvesiť  z 
okna plachtu alebo iný odev, čím na seba 
upozorníte zasahujúcich hasičov.

• Neschovávať sa pod posteľ alebo skriňu.

• Pri pohybe v miestnosti sa držte pri zemi, 
kde sa ešte dá dýchať.

• Dýchať cez mokré rúško alebo vreckovku.
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Sekcia BEZPEČNOSŤ

STAROSTLIVOSŤ O PLYNOVÉ   
A ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE V 
DOMÁCNOSTI
Zásadný vplyv na hospodárnosť a bez-
pečnosť prevádzky spotrebičov má ich 
údržba. Spotrebič má byť prevádzkovaný 
a udržiavaný v súlade s návodom na ob-
sluhu a prevádzku od výrobcu. Používať 
sa má len na účel, na ktorý je určený. Napr. 
prikurovanie elektrickým či plynovým 
sporákom určeným na varenie alebo rúrou 

na pečenie môže byť veľmi nebezpečné!  
Je nutné zabezpečiť dostatočný prívod 
vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený 
plynový spotrebič. Dbať na riadne vetranie 
priestoru, kde sa používa plynový spotre-
bič, ktorého spaliny unikajú do ovzdušia 
(plynový sporák, rúra na pečenie, plynový 
prietokový ohrievač). Opravy, údržbu a 
kontrolu plynových a elektrických spotre-
bičov zveriť iba osobám s odbornou kvali-
fikáciou a požadovaným osvedčením.
 

JE DOBRÉ, KEĎ

• poznáte, kde je umiestnený hlavný uzáver 
plynu, elektrickej energie a vody v byte či 
v dome a udržiavate  prístup k nim trvalo 
voľný,

• viete, že spoločné priestory domu a scho-
diská sú jedinou únikovou cestou a pre 
hasičov rýchlou zásahovou cestou. Preto je 
nutné udržiavať ich trvalo voľné.

• dvere na únikovej ceste sú ľahko ot-
várateľné a nezamknuté pre prípad nut-
ného úniku z ohrozeného priestoru.

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY VZNIKU POŽIARU V BYTOVOM FONDE ZA ROKY 2006 - 2018

Prevzaté: Prezídium HaZZ Bratislava, 1/2020

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI ÚNI-
KU ZEMNÉHO PLYNU  
• Otvoriť všetky dvere a okná.

• Vypnúť plynové spotrebiče a uzavrieť 
prívod plynu (domový uzáver, resp. hlavný 
uzáver plynu).

• Nepoužívať otvorený oheň (nezapaľovať 
zápalky a zapaľovače).

• Nepoužívať elektrické zvončeky ani spo-
trebiče, ktoré by mohli vyvinúť iskru, ne-
zapínať ani nevypnúť elektrické osvetlenie.

• Nevyťahovať prívodné šnúry k elektrickým 
spotrebičom zo zásuvky.

• Nepoužívať výťah.

• Nefajčiť.

• Varovať ostatných obyvateľov domu a 
opustiť budovu do bezpečnej vzdialenosti.

• Informovať pohotovostnú službu plynáren-
skej spoločnosti telefónom nachádzajúcim 
sa mimo domu  či miesta úniku.

• Ak vystupuje zápach plynu z uzamknutých 
priestorov, informovať zároveň políciu ale-
bo hasičov.

• Únik plynu nikdy nezisťovať plameňom, ale 
vždy pomocou penotvorného prostried-
ku (saponátu alebo mydla). Únik plynu sa 
prejaví tvorbou bublín v mieste netesnosti. 
Väčšie úniky plynu ľahko zistíte čuchom a 
prípadne aj sluchom.    

KOHO INFORMOVAŤ 
V PRÍPADE ÚNIKU PLYNU:
Plynárne – poruchová linka SPP, 
číslo telefónu:

0850 111 727   
alebo privolať Hasičský a záchranný 
zbor v Žiline, číslo telefónu:

150
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NA ZÁVER
 
Ochranu pred požiarmi berieme so všetkou 
vážnosťou a zodpovednosťou. Slovenská 
legislatíva nám stanovuje povinnosti správcu 
bytových domov. Zároveň však aj vy všet-
ci, obyvatelia v týchto bytových domoch, 

môžete prispieť svojím zodpovedným prístu-
pom pri riešení problémov, aby riziko vzniku 
požiarov či výbuchov plynu sa znížilo na naj-
nižšiu možnú mieru.

Naším cieľom je ochrana zdravia obyvateľ- 
stva, bezpečnosť používaných technických  

zariadení a spokojné bývanie v bytových do-
moch v našej správe. 

Poučme sa z množstva vzniknutých požiarov, 
aby sa neopakovali chyby s tragickým koncom!

Autor článku: Dana Dolinajová

SPRÁVCA BYTTERM, A.S.
 
Ako správca bytových domov  sa snažíme znižovať riziká nebezpečných udalostí v bytových domoch na najnižšiu možnú mieru. Pravidelne 
vykonávame kontroly a revízie vyhradených technických zariadení výlučne vlastnými zamestnancami v trvalom pracovnom pomere.

Pri montáži, rekonštrukcii alebo oprave technických zariadení postupujeme  nekompromisne 
podľa ustanovení vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o bezpečnosti pre vyhradené technické zariadenia. 
Práce vykonávame odborne spôsobilými osobami pre elektrické, plynové, tlakové a zdvíhacie 
vyhradené technické zariadenia. Používaním kvalitných materiálov, správnych postupov a 
vykonaním kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení podľa platných právnych pred-
pisov sa snažíme zabezpečiť dlhú životnosť technických zariadení a ich bezpečné užívanie. 

Pravidelne vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky spoločných častí bytových do-
mov v zmysle zákona o ochrane pred  požiarmi. Spoločne hľadáme riešenia na odstránenie 
zistených nedostatkov, aby obyvatelia bývali v dome bezpečne, aby ich neohrozovali jednot-
livci, ktorí porušujú zákonné ustanovenia.

TU POJDE IKONA
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Sekcia TECHOLÓGIESekcia KÚRENIE

Odporúčaná karanténa zmenila plány takmer všetkým. Máme pre vás zopár tipov, ako stráviť čas doma.

ČO ROBIŤ POČAS DOMÁCEJ KARANTÉNY

INFORMUJTE DETI O SÚČASNEJ SITUÁCII 
Deti by mali vedieť, prečo momentálne nemôžu chodiť do škôlky či školy. Že nemajú prázdniny, ale ide o voľno, ktoré 
má úplne iný význam. A tiež im treba vysvetliť, čo sa môže stať, ak sa nebudú dodržiavať nastavené pravidlá. Stále 
treba zdôrazňovať potrebu hygienických štandardov a dezinfekcie rúk.

POZRITE SI SVOJ OBĽÚBENÝ FILM
Je len na vás, aký film si vyberiete. Ak máte 
doma svoje ratolesti, pozrite si spolu napríklad 
rozprávku. Možností je veľa. Bezplatne sú 
spustené  pre deti všetky detské programy, 
ako Disney Channel, JimJam, Jojko, Cartoon 
Network, Minimax. Edukačné relácie môžete 
pozerať s deťmi doobeda na programe RTVS.

VYDAJTE SA NA VIRTUÁLNU 
PREHLIADKU MIEST
Aj keď nie je rozumné vycestovať zo Sloven- 
ska, stále môžete objavovať zákutia sve-
ta. Vyskúšajte Google mapy a prebrázdite 
svetové metropoly či unikátne pamiatky. 
Zodpovedajúco veku detí im ukazujte dané 
miesta. Nechajte ich, nech sa pýtajú na to, 
čo ich v súvislosti s daným miestom zaujíma. 
Doplníte a obohatíte tak ich znalosti zo ze-
mepisu, dejepisu i spoločenskej náuky.

HODINA GASTRONÓMIE
Kedy, keď nie teraz, sa môžeme spolu s nad-
šenými malými pomocníkmi pustiť do prípra-
vy domáceho pečeného chleba, žemličiek, 
vianočky či koláča? Takých, kde si počkáme 
na vykysnutie cesta, kde sa pohráme s jed-
notlivými ingredienciami a hlavne necháme 
našich malých pomocníkov, aby skúšali, chy-
tali, urobili pokojne aj trochu neporiadku 
v kuchyni, ale aby poznali, ako sa dá okrem 
krásnej vône v celom byte či dome vykúzliť 
výnimočné a chutné pečivo. Ak ste zástanco-
via zdravej výživy, pohrajte sa s raw dezerta-
mi bez múky s množstvom mletých orechov, 
sušeného ovocia a iných dobrôt. 

PUSTITE SI HUDBU
 
Sedenie na zadku vie byť poriadne nudné a 
otravné. Rozhýbte sa preto hudbou. Pustite 
si svoje obľúbené pesničky a poriadne si za-
tancujte. Keď k tomu pridáte aj upratovanie, 
spojíte príjemné s užitočným. Čas doma 
môžete využiť aj hľadaním nových pesničiek, 
prípadne oprašovaním tých starších.

 

PREČÍTAJTE SI KNIHU
Vysedávať celý deň pred televízorom, 
počítačom alebo telefónom môže byť 
veľmi náročné pre vaše oči. Doprajte im 
odpočinok a skúste si čítať. Nákupné centrá 
sú síce zatvorené, no stále si môžete knihy 
objednať online. Predtým sa ale poriadne 
zamyslite nad tým, či doma nemáte nejakú 
knihu, na ktorú sa už dlho chystáte. Nič nie 
je počas dlhých dní lepšie, ako sa ponoriť 
do stoviek príbehov.

Základné, stredné i materské školy sú v súčasnosti z dôvodu prevencie a ochrany pred novým koronavírusom spôsobujúcim ochorenie 
COVID-19 zatvorené. Ak máte malé deti, s ktorými doma trávite čas, prinášame vám pár tipov, ako sa zabaviť alebo využiť spoločný 
čas na vzájomné učenie, poznávanie i hranie.
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

VZDELÁVAJTE SA
Študenti príliš na výber nemajú a učiť sa 
musia aj počas domácej karantény. Ak však 
medzi nich nepatríte, mohli by ste to aspoň 
skúsiť. Začnite sa učiť napríklad cudzie ja-
zyky. Aplikácia Duolingo vám učenie značne 
uľahčí. Snažte sa na internete vyhľadať we-
bové stránky písané v jazyku, ktorý sa učíte, 
prípadne si púšťajte videá.

ZAHRAJTE SI HRU
Stolové hry sú dokonalým zdrojom zábavy a 
naviac aj žrútom času. Pri jednej hre, Človeče, 
nehnevaj sa, určite nezostanete. Ak nemáte 
chuť na tradičné stolové hry, zahrajte si iné 
pomocou mobilných aplikácií. Môžete skúsiť 
aj starú jednoduchú klasiku, ako je meno, 
mesto, zviera, vec.

DOPRAJTE SI KÚPEĽ
Tráviť doma dvadsaťštyri hodín denne môže 
byť pre niekoho stresujúce. Pravdou je, že 
stres oslabuje imunitu, preto neriskujte. Ak 
budete cítiť, že karanténa vám už lezie hore 
krkom, napustite si horúcu vaňu. Použite 
vonné oleje alebo soľ a uvoľnite sa. Kúpeľ si 
môžete napustiť aj bez toho, aby ste boli v 
strese. Relax predsa nikdy nikomu neublížil.

CVIČTE
Je mesiac máj, ideálny čas spevniť postavu, 
či schudnúť do plaviek. Čím skôr začnete, 
tým lepší bude výsledok. Namiesto toho, 
aby ste sa trápili diétami a hladovaním 
mesiac pred dovolenkou, môžete začať te-
raz a zľahka. Internet je plný cvikov, ktoré 
môžete skúsiť v pohodlí domova, a to aj bez 
špeciálnych pomôcok.

ČAS NA UPRATOVANIE
Bonusom, ktorý v sebe skrýva čas strávený 
doma, je možnosť poriadne vyupratovať celú 
domácnosť. Zapojte celú svoju rodinu. Mož-
no nájdete staré fotoalbumy, vďaka ktorým si 
zaspomínate na dávne časy. 
Práve teraz sa môžete tiež pustiť do zmien v 
domácnosti, po ktorých ste dlhú dobu túži-
li. Skúste presunúť gauč na druhú stranu 
obývačky, vysadiť viacero rastliniek alebo 
natrieť stenu netradičnou farbou. Vyrobte 
si nejaké ozdoby nad posteľ alebo do iných 
izieb. Deti najlepšie zabavíte vystrihovačka-
mi. Urobte im predlohy a povystrihujte s 
nimi rôzne  motívy. S pozitívnou náladou sa 
karanténa zvláda jednoduchšie.

Zdroj: klocher.sk, tophoreca.sk, runtastic.com
Prevzala: Ing.Mazáková Zuzana
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KRÍŽOVKA
Mesto (tajnička 1) je centrum západnej časti Kréty 
a do roku 1971 bolo dokonca hlavným mestom 
celého ostrova. Leží na severnom pobreží a 
je považované za jedno z najkrajších v celom 
Grécku. Charakterizuje ho spleť romantických 
uličiek a zmes benátskych a tureckých budov. 
Architektúra je ovplyvnená históriou mesta. 
(Tajnička 2 a 3) v 13. storočí, no v 17. storočí 
ho dobyli Turci. Staré mesto kedysi obopínali 
obranné hradby, z ktorých sa však zachovala iba 
západná časť. Nájdeme tu aj benátsky prístav 

(tajnička 4). Práve tu sa nachádza mnoho kaviarní a reštaurácií, ktoré ponúkajú príjemné 
posedenie a možnosť ochutnať miestne špeciality.

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk
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TIPY NA NETRADIČNÉ RECEPTY

Vajíčka uvaríme na mäkko. Okamžite schladíme studenou vodou, olúpeme a necháme vychladnúť.
V miske spojíme obe mleté mäsá, pridáme soľ, korenie, mletú papriku a postrúhané jablká, z 
ktorých sme v dlaniach vytlačili prebytočnú šťavu.
Z osminy mäsovej zmesi v dlaniach vytvarujeme placku, do ktorej opatrne zavinieme uvarené vajíčko. 
Navlhčenými dlaňami tvarujeme a zarovnávame, až kým sa vajíčko celé neskryje pod vrstvou mäsa.
Obalené vajíčka uložíme na 30 minút do chladu a následne obalíme v trojobale (múka, vajce, strúhan-
ka). Vysmážame na rastlinnom oleji zo všetkých štyroch strán približne 4 minúty na každej strane.
Podávame samotné, s varenými zemiakmi či krajcom chlebíka. 
            Recept a foto:  recepty.aktuality.sk

SCOTCH EGGS - FAŠÍRKY PLNENÉ VAJÍČKAMI

ŠĽAHAČKOVO-TVAROHOVÝ KRÉMEŠ S JAHODAMI
Lístkové cesto rozdelíme na dve časti a každú rozvaľkáme. Obidva pláty popicháme vidličkou 
a pečieme v rúre vyhriatej na 220 °C asi 10 minút. Po upečení necháme vychladnúť. Jeden plát 
lístkového cesta si necháme vcelku a druhý si nakrájame na rovnaké štvorčeky. 
Jahody umyjeme, osušíme a nakrájame na štvrtiny. 
V miske premiešame tvaroh s cukrom. Smotanu na šľahanie si vyšľaháme a primiešame k tvarohu.
Upečený plát lístkového cesta dáme do obdĺžnikovej formy alebo na plech. Naň nanesieme 
polovicu krému, poukladáme jahody a prikryjeme zvyškom krému. Navrch poukladáme štvor- 
čeky lístkového cesta a dáme aspoň na 4 hodiny do chladničky.
Pred podávaním môžeme ešte posypať práškovým cukrom, nakrájame a podávame.

Prajeme dobrú chuť!           Recept a foto:  recepty.aktuality.sk              

BUDEME POTREBOVAŤ:
500 g  lístkového cesta
500 g  jemného tvarohu
500 ml smotany na šľahanie
300 g jahôd
2 balíčky vanilkového cukru
2 PL práškového cukru

BUDEME POTREBOVAŤ:
8 vajec
500 g mletého bravčového mäsa
500 g mletého hovädzieho mäsa
soľ
mleté čierne korenie
1 KL mletej papriky
2 jablká

Na obaľovanie:

hladká múka
vajcia
strúhanka
olej na vysmážanie
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ZÍSKAJTE DOTÁCIU

AŽ 3 400 €

ZELENÚ
DOMÁCNOSŤ

UŽ J 
NA MÁ

OD SSE

sse.sk/ktojeNanuk
sse.sk/zelena
Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach 
je poskytovaný z fi nančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 
SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v  rámci národného projektu 
Zelená domácnostiam II.

SSE 20-005-01 Inz ZELENA DOMACNOST 210x297-Q2.indd   1SSE 20-005-01 Inz ZELENA DOMACNOST 210x297-Q2.indd   1 30.03.20   9:1730.03.20   9:17
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Sekcia SÚŤAŽ

NOVÁ SÚŤAŽ OD MÁJA 2020

V minulom čísle sme položili súťažnú otázku:  
Kedy vzniklo profesionálne mestské divadlo  
v Žiline?

SPRÁVNA ODPOVEĎ:
A/ 1. 1. 1992
 
Ďakujeme   všetkým,   ktorí   sa   zapojili   do   
našej súťaže.

Dňa 16. 12. 2019 sme zo správnych odpovedí 
vyžrebovali dve výherkyne. 
Kvôli preventívnym opatreniam proti šíreniu 
nového koronavírusu sme tentokrát museli 
pravidlá vyplatenia výhry pozmeniť.

Zvyčajne býva odovzdanie výhry spoločné a 
spojené aj s fotografovaním výhercov. Namies- 
to darčekových poukazov od Panta Rhei  sme 
výherkyniam vyplatili peňažnú výhru 30 eur 
a odovzdanie prebehlo individuálne bez 
spoločného fotografovania.

Srdečne   gratulujeme   výherkyniam  k 
peňažnej výhre!

Autor článku:  Ing. Zuzana Mazáková

VÝHERKYNE SÚŤAŽE:
Eva Maštalírová 
Dobšinského 6/123, Žilina

Mgr. Erika Voleková
Gaštanová 39, Žilina

Aj v tomto čísle máme pre vás pripravenú 
súťažnú otázku. Za správnu odpoveď môžete 
vyhrať jeden z darčekových košov výrobkov 
Farma Bardy v hodnote 50 €. Zo správnych 
odpovedí tentokrát vyžrebujeme až troch 
výhercov. 
 

NOVÁ SÚŤAŽNÁ  OTÁZKA:
V ktorom roku postavili v nemocnici  
budovu chirurgického pavilónu a pô- 
rodnicu?

A/ 1941                    B/ 1933                    C/1931 

Správne odpovede posielajte písomne na 
e-mailovú adresu: marketing@bytterm.sk 

Uzávierka súťaže je dňa 15. 7. 2020. Žrebovanie 
sa uskutoční 31. 7. 2020. Výhercu uverejníme aj 
na našej webovej stránke www.bytterm.sk

Autor článku:  Ing. Zuzana Mazáková

3 x 50 €
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FARMA BARDY, s.r.o.
013 19, Jasenové 249

+421 948 160 830
farma.bardy@gmail.com

www.farmabardy.sk
Farma Bardy
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LISTA NA KOZIE PRODUKTY

...a telo Ti povie ďakujem.

ZDRAVÉ POTRAVINY  
Z RAJECKEJ DOLINY

Mlieko - Kefír - Jogurty - Syry - Tvaroh - Jogurtové nápoje

Nájdete nás v týchto žilinských predajniach:
FARMAMARKET - OC LIVING Solinky          NATURALI - Vlčince, trhovisko          NATURALI - Hájik, Mateja Bella

PARÍŽEK - Janka Kráľa          SANUS VITA - Bulvár          ROLKOVÁ - pasáž SMER          VEČIERKA KAJKA -  Bánová
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