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VÝHODY CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K ROČNÉMU VYÚČTOVANIU
ROZKVITNUTÉ VSTUPY DO BYTOVÝCH DOMOV
NOVÉ KLIENTSKE CENTRUM
VÝLET DO MÚZEA DOPRAVY V RAJECKÝCH TEPLICIACH
SÚŤAŽ

Kontakty a služby
Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100 spojovateľka
havarijná služba: 041/ 72 322 50, podatelna@bytterm.sk, www.bytterm.sk

BYTTERM a.s. Žilina
STRÁNKOVÉ
HODINY

OTVÁRACIE
HODINY

SPRÁVA BYTOV
A NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV

CHEMICKÁ ČISTIAREŇ
A PRÁČOVŇA

PONDELOK
7.00 - 11.00 12.00 - 15.30

• čistenie kanalizácie uloženej
v zemi tlakovým vozidlom
Volvo CÚ-9

UTOROK
nestránkový deň

• čistenie kanalizácie
v budovách mechanickou
špirálou ROWO

STREDA
7.00 - 11.00 12.00 - 16.30

• vývoz žúmp a septikov
vozidlom P V3S, objem 3,5 m3

ŠTVRTOK
nestránkový deň
PIATOK
7.00 - 11.00 12.00 - 13.30

STRÁNKOVÉ
HODINY

Čistenie a pranie celého
sortimentu odevov
v najmodernejších
zariadeniach

POKLADŇA
Prevádzka Jarná 2606
PONDELOK
6.45 - 11.00 11.30 - 15.30

PONDELOK - PIATOK
7.00 - 16.30

UTOROK
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30
STREDA
6.45 - 11.00 11.30 - 16.30
ŠTVRTOK
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30
PIATOK
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30
Stredisko
zabezpečovania zdrojov
ŠFRB – možnosť
dohodnúť rokovanie
mimo stránkových hodín.
Telefón: 0903 776 634
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Stredisko
mechanizácie
ponúka
tieto práce:

Zberňa A. Bernoláka 2135
PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.00 13.30 - 16.30

• práce s vysokozdvižnou
plošinou LIAZ MP-22
s pracovným dosahom 22 m,
nosnosťou v pracovnom koši
400 kg
• prenájom nákladného vozidla
Tatra 815 3-stranný sklápač
s obsluhou
• prenájom nákladného vozidla
Avia 31.1N – valník s obsluhou
• prenájom traktora Zetor 5245
sólo alebo s vlečkou o nosnosti
5 ton s obsluhou
• zemné práce stavebnými
strojmi CAT 432 D a UNC 060
tel.: 041 / 724 61 12
724 91 04
fax: 041 / 724 94 44
mobilný telefón: 0903/55 66 07

Úvodník

EDITORIAL
Vážení vlastníci, milí čitatelia.
Práve ste otvorili prvé tohtoročné
vydanie časopisu BYTTERM.

V prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu dôveru, ktorú
vkladáte do nás ako správcu bytových domov, dodávateľa tepla
a vášho spoľahlivého partnera,
ktorý je pripravený pomáhať a zvyšovať komfort bývania 24 hodín
denne.
Mojím cieľom je pokračovať v zvyšovaní zákazníckej orientácie
a zvyšovaní kvality poskytovaných
služieb. V blízkej budúcnosti otvoríme pre vás nové moderné a prehľadné zákaznícke centrum, v ktorom rýchlo a v príjemnom prostredí
vybavíte všetky požiadavky.

sobovania teplom zaoberá článok
na stranách 6 a 7.

stranách 12 a 13 nájdete aj praktické informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo vyúčtovaní.

Rád by som podčiarkol, že okrem
správy vyše 11 000 domácností,
dodávame teplo a teplú vodu do
takmer 22 000 bytov a tiež do
dôležitých nebytových priestorov,
ako sú školy, materské školy, knižnice a pod. Z výsledkov prieskumu,
ktorý pre nás realizovala nezávislá
agentúra vyplýva, že pomerne veľa vlastníkov bytov si neuvedomuje, že práve Bytterm zabezpečuje
tepelnú pohodu vo vašich domácnostiach, ako aj v domácnostiach,
ktoré sú v správe ostatných správcovských spoločností. Podrobnejšie sa výhodami centrálneho zá-

Cena tepla je regulovaná Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví
a vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a partnerstvám s významnými dodávateľmi energií máme
jednu z najnižších cien za teplo
v rámci celého Slovenska. Táto
cena je jednotná pre všetkých odberateľov v bytoch, školách, škôlkach a ostatných objektoch po
celom meste Žilina a samozrejme
aj pre odberateľov v bytoch ostatných správcovských spoločností.

Poďme sa teda pustiť do čítania!
Verím, že v časopise nájdete veľa
užitočných a aj príjemných informácií.

Jar je v plnom prúde, máme tu už
mesiac máj a s týmto mesiacom je
spojené ročné vyúčtovanie nákladov súvisiacich s užívaním bytov
a nebytových priestorov. Preto na

Ing. Richard Zelina
generálny riaditeľ

Občasník BYTTERM 1/2015 je nepredajný.

TLAČ: Coreta, s.r.o.

Občasník BYTTERM je financovaný zo

NÁKLAD: 11 200 ks.

LAYOUT: Ateliér 314

zdrojov inzercie. Autorské práva sú vy-
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Na ďalších stranách máte možnosť
prečítať si niečo z histórie Hlín,
pozveme vás na výlet do múzea
dopravy, nebude chýbať obľúbená
súťaž a máme pre vás aj tému
inšpiratívnych a rozkvitnutých
vstupov domov.

hradené. Akékoľvek kopírovanie alebo
rozmnožovanie je možné len so súhlasom
vydavateľa.

RE GISTRÁCIA: EV 5067/14
REDAKČNÁ ÚPRAVA:
Artis Omnis, s.r.o. (www.artisomnis.sk)
v spolupráci s BasetMedia, s.r.o.

Vaše podnety, námety a otázky
posielajte na: casopis@bytterm.sk
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Poistné udalosti

PRACUJETE AKO ŽIVNOSTNÍK?
Každý zodpovedá za škodu,
ktorú svojou prevádzkovou
činnosťou spôsobí inému.

Myslite na svoje riziká!
Každý zodpovedá za škodu,
ktorú svojou prevádzkovou činnosťou spôsobí inému. Prevádzkovou činnosťou sa rozumie organizovaná a cieľavedomá činnosť organizovaná
podnikajúcou fyzickou osobou.
Predmet tejto činnosti máte
vymedzený v živnostenskom
liste.

Kto robí, aj pokazí
Za škodu, ktorú spôsobíte prevádzkovou činnosťou, zodpovedáte poškodenému bez
ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbalosť). Samozrejme, že
vzniknutá škoda musí byť v príčinnej súvislosti s vašou prevádzkovou činnosťou.
Poškodený pri uplatňovaní
svojho nároku voči vám nemusí
preukazovať porušenie konkrétnej právnej povinnosti
z vašej strany.

Jednou z možností, ako sa
účinne chrániť pred možnými
finančnými dopadmi vyplývajúcimi z toho, že niečo ste možno
niekde „pokazili“, je poistenie
zodpovednosti za škodu.
Našou prioritou je rozumieť
poisteniu a efektívne ho využívať. Preto máme vlastné
Centrum likvidácie.

Vysokoškolákov 41,010 08 Žilina
potrebujemporadit@centrumlikvidacie.sk

Ilustračné foto: Augustín Záň
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Krajšie bývanie

ROZKVITNUTÉ VSTUPY DO DOMOV
Zeleň pred panelákom je príjemným
osviežením a balzamom na dušu.

Malé záhradky alebo skalky, kvety,
kríky, dekoratívne umiestnené kamene. Takto si niektorí vlastníci
bytov skrášľujú svoje životné
prostredie, obzrie sa aj nejeden
okoloidúci. Všímame si ich najviac
na jar, kedy všetko rozkvitne a rozvoniava. Nie vždy si však všimneme, ako takéto umelecké diela
vznikajú, koľko je za nimi práce
a koľko námahy stojí ich udržiavanie.
Postupne budeme predstavovať takéto pozitívne príklady
a najkrajšie „záhradky“ odmeníme.
Igor Štaffen začal zveľaďovať
priestor pred svojím domom na
Tulskej ulici 24 na Vlčincoch pred
pätnástimi rokmi. V čase prípravy
tohto čísla bol v zahraničí. O jeho
dielo sa stará manželka Lena
a niektorí susedia (foto aj na titulnej
strane).
bm, Foto: Ondrej Hajnik

Lena Štaffenová (vľavo) a Duňa Schächterová s vnúčatami.
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Výhodné teplo

VÝHODY CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bytterm a.s. Žilina dlhodobo vyrába a dodáva teplo a teplú
úžitkovú vodu (TÚV) systémom
centrálneho zásobovania tepla
(CZT) pre konečných odberateľov v bytovej a nebytovej
sfére.

Potrebné teplonosné médium
(para a horúca voda), ktoré sa
v tepelných zariadeniach (výmenníkové stanice) transformuje, nakupuje od Žilinskej
teplárenskej a.s. (Žtp). Až
z upraveného média Bytterm
a.s. dodáva teplo a teplú vodu
v požadovanej kvalite ku konečným odberateľom v bytových a nebytových priestoroch,
ktoré spravuje, ako i ďalším koncovým odberateľom iných správcovských organizácií v meste
Žilina. Podobným procesom sa
vyrába a dodáva teplo a teplá
voda aj v plynových kotolniach,

kde plyn potrebný na výrobu
tepla nakupuje z SPP.
Systém centrálneho zásobovania teplom predstavuje vysoko profesionálne poskytovanie služieb, prináša istotu do
domov odberateľov a môže
poskytovať do budúcna alternatívne možnosti vykurovania
ekologickými palivami (obnoviteľnými zdrojmi). Centrálne zásobovanie teplom ako jediné
umožňuje hladký prechod na
nové ekologické zdroje vykurovania v prípade novej legislatívy, ktorá toto bude vyžadovať.
Dnes sa dodávka tepla a teplej
úžitkovej vody z CZT považuje
za úplnú samozrejmosť, a to
hlavne pre jej výhody. Je to
hospodárnosť, komfort a komplexné služby, spoľahlivosť,
bezpečnosť a ekológia. V takomto zmysle sa musíme dívať

na CZT, pretože len ucelený
pohľad a jeho analýza nám môže potvrdiť výhodnosť CZT.
V systéme CZT sú u výrobcu
tepla zakomponované všetky
technické prvky, ktoré dokážu
vždy dodávať teplo a teplú
úžitkovú vodu odberateľom.
Rizikové prvky (napr. čerpadlá,
výmenníky, plynové kotle atď.)
sú prispôsobené tak, aby aj
v prípade poruchy bola zabezpečená dodávka tepla a teplej
úžitkovej vody.
Odberateľ, zákazník tepla má
v každej chvíli zabezpečenú dodávku tepla a TÚV. Nemusí sa
starať, či má objednaný plyn,
uhlie, servis, nemá problémy
s údržbou, obsluhou tepelných
zariadení a pod. Výrobca tepla
v systémoch CZT zabezpečuje
nepretržitú poruchovú službu,

Nová moderná technológia vo výmenníkovej stanici. Foto: Mario Brath
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ktorá operatívne zasahuje 365
dní v roku aj mimo pracovnej
doby a stará sa o to, že porucha
je operatívne odstránená, prípadne sa zabráni možným vyšším škodám.
Zariadenia na výrobu tepla patria medzi tzv. „vyhradené zariadenia“. Znamená to, že sú
rizikové a môže im hroziť závažná porucha. Práve vďaka
tejto kategorizácii podliehajú
výrobcovia tepla v rámci CZT
prísnym pravidelným revíznym
kontrolám. Takisto platia prísne
pravidlá aj v prípade znečisťovania životného prostredia a výrobcovia sú kontrolovaní štátnymi orgánmi.
Dodávka tepla patrí medzi štyri
prirodzené monopoly (plyn,
elektrina, teplo, voda), a preto
sú všetci dodávatelia tepla
v systémoch CZT regulovanými
subjektmi, a to najmä stanovením povinností v zákone o tepelnej energetike, v zákone
o regulácii v sieťových odvetviach a ďalšej platnej legislatívy. Aby nedošlo k neoprávneným nákladom v cene tepla,
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO) prísne výnosom stanovuje oprávnené
náklady pre výrobcov tepla. To
sa týka i našej akciovej spoločnosti. Naša cena patrí dlhodobo medzi najnižšie na Slovensku, čo nám deklaruje už
spomínaný kontrolný orgán
ÚRSO. Značný vplyv na predmetnú cenu tepla pre konečných odberateľov má dlhodobá
spolupráca so Žtp, a.s. hlavne
pri koordinácii dodávok média
a nákladových položiek.

Pri cene tepla nie je až také
dôležité, aká je jednotková cena tepla, ale koľko ročne za teplo zaplatíme. Málokto rozumie,
čo je to GJ, kWh, kW a čo stojí,
ale koľko za dodávku v jednotlivých rokoch zaplatíme – tomu
rozumie každý. To znamená, že
pri dosiahnutí zníženia spotreby tepla (napr. zateplením, vyregulovaním, preizolovaním rozvodov TÚV a ďalšími už zrealizovanými opatreniami dodávateľa tepla) sa znižuje spotreba tepla o cca 30 %, a tým pádom dochádza aj k zníženiu celoročnej platby za teplo.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorej
zriaďovateľom je Ministerstvo
hospodárstva SR, vypracovala
materiál (dotazy od správcovských organizácií a spoločenstiev), na základe ktorého je
možné vypočítať cenu tepla
z domovej kotolne, ktorá spaľuje zemný plyn. Ďalším z dôvodov, prečo sa SIEA rozhodla tento materiál vypracovať, je ten,
že občania sú zahltení množstvom informácií a veľakrát sa
nevedia zorientovať, čo je seriózne a čo nie. Zároveň pou-

kazuje aj na úskalia prevádzkovania vlastného zdroja z pohľadu legislatívy a bezpečnosti.
Záverom chceme poukázať na
to, že pri prechode na individuálne vykurovanie nie je vždy
možné porovnávať cenu tepla
z CZT a domovej kotolne, ktorú
deklaruje dodávateľ domovej
kotolne. Ním uvádzaná cena
tepla môže byť zavádzajúca,
lebo cielene nemusí zahŕňať
všetky náklady, ktoré musia byť
zahrnuté v konečnej cene tepla
(napr. investičné náklady na
obstaranie kotla, mzda obsluhy, revízie, opravy a údržba
a pod.). Bytový dom, ktorý si
zrealizoval individuálnu plynovú kotolňu a dané skutočnosti si
nepreniesol do konečnej ceny
tepla, zistil, že deklarovaná
cena tepla bola zavadzajúca
a po určitom čase a skúsenostiach vlastníci bytov požiadali o opätovnú dodávku energií z CZT. Tento spôsob dodávky tepla a teplej vody sa
v konečnej miere ukázal ako
najprijateľnejší.
Ing. Anton Slanička

Pre kvalitu tepelných rozvodov je dôležitá modernizácia. Foto: BasetMedia
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Z histórie

Čo bolo pred sídliskom Hliny VIII?
Putovaním po žilinských sídliskách
pokračujeme sídliskom Hliny VIII.
Má veľmi zaujímavú minulosť, ktorú
si pripomenieme.

tejto doby. V roku 1964 vyvlastnili
a asanovali v Kianičkovej/Chalúpkovej kolónii celkovo 23 domov, v kolónii pri Saleziánoch už len trinásť,
ostatné medzi rokmi 1949 – 1964 zanikli.

Kým väčšina Hlín bola pred výstavbou tehlových a od roku 1959 panelových domov neobývaná, Hliny VIII.
boli obývané už od roku 1929. Vtedy
tu vznikla kolónia 32 núdzových domov, ktoré dostali meno po žilinskom
františkánovi a rodákovi Jozefovi
Kianičkovi (1887 – 1956), pochovaný je v Žiline a prispel k výstavbe
týchto domov. Jednoizbové domčeky s kuchyňou a menšími záhradkami obývali sociálne slabšie, mnohopočetné rodiny. Postupne ku nim pribudli i domy individuálnych stavebníkov, ako aj ďalšia kolónia domov
vzdialená niekoľko sto metrov v smere k saleziánskemu ústavu, ktorý sa
tu vybudoval v roku 1937. Kolónie
nemali kanalizáciu ani vodovod, voda sa čerpala z dvoch studní a vodovod sa vybudoval až po vojne.

Plány na stavbu Hlín VIII. počítali
s asanáciou aj iných rodinných domov, priemyselných stavieb, reštaurácií i kolkárne pri Rajeckej ceste.
Z priemyselných závodov bola
v tomto priestore najväčšia I. Žilinská
tehelňa, ktorá začala s výrobou už
v roku 1900. Patrila Karolovi Grünovi, ktorého firma Karol Grün a synovia podnikala v stavebníctve. Okrem vlastnej výrobne tu mal aj sušiareň surových tehiel a sklady. Hlinu
pre výrobu ťažili v priestore v smere
k dnešnej Komenského ulici až po
Chalúpkovu/Kianičkovu kolóniu. Vozili ju do tehelne na vyklápacích železničných vozíkoch. Tam sa hlina
spracovala, vytvarovali sa z nej tehly
a odviezli do sušiarní. Po vysušení
sa vypaľovali v kruhovej peci. Vypálené tehly sa nakladali na plošinové
vozíky úzkorozchodnej železnice,
ktorou ich vozili cez Rajeckú cestu
na rampu povedľa koľajníc rajeckej
železnice a tam sa nakladali do železničných vagónov. Na tej strane
cesty sa nachádzalo aj riaditeľstvo
tehelne. Po výstavbe novej tehelne
v Bytčici v druhej polovici 50. rokov
už stará, poštátnená tehelňa patriaca Severoslovenským tehliarskym
závodom v Žiline, nemala opodstatnenie a v roku 1965 ju zbúrali. Rovnaký osud postihol aj rodinné sídlo
Grünovcov vedľa tehelne.

Okolo poludnia 13. októbra 1943
zhodili anglo-americké lietadlá trinásť bômb, ktoré boli určené na zničenie blízkych kasární, avšak bomby
poškodili kolóniu pri saleziánoch.
Zomrelo vtedy šesť ľudí. Časť domov sa už neobnovila, a preto tu v roku 1949 zostalo z pôvodných 24 len
18. Po roku 1949 sa názov Kianičkova kolónia zmenil na kolóniu Jána
Chalúpku. Tým, že sa Hliny VIII. začali budovať ako posledná časť sídliska Hliny až od roku 1965, domy
v obidvoch kolóniách vydržali až do

Ďalším priemyselným závodom
v priestoroch dnešných Hlín VIII. bol
v roku 1964 Váhostav pri Rajeckej
ceste, ako aj výrobňa tvárnic nad
ním. Vlastná budova Váhostavu bola
pôvodne postavená ako budova
vydavateľstva a tlačiarne Knihospol
Bratislava v rokoch 1937 až 1938.
Funkcionalistickú budovu projektoval arch. M. M. Scheer a stavala ju
firma Michala Kováča ml. Trojpodlažná budova potom prešla pod Vydavateľstvo Andreja, po roku 1949
pod Priemstav a následne pod Vá-

8

hostav Žilina. Po dostavbe budovy
Váhostavu na dnešnej Hlinskej ceste
budovu dostala Kniha Žilina, ktorá tu
bola až do začiatku 90. rokov.
Vpravo od Váhostavu sa nachádzal
obytný dom a krčma, patriace pôvodne rodine Ryšavých – neskôr
Melzerovej – s názvom Nový svet.
Vavro Ryšavý, ktorý v tomto dome
vyrastal, bol jedným z organizátorov
občianskeho odboja v SNP a Demokratickej strany v Žiline, známy hokejista. Po roku 1948 emigroval do
USA. Pod Chalúpkovou kolóniou pri
Rajeckej ceste sa nachádzala aj
ďalšia krčma rodiny Šašinkovcov,
ktorá bola známa svojou kolkárňou
projektovanou významným architektom Maximilianom Scheerom. V smere ku ceste do Závodia sa nachádzala tretia krčma rodiny Podhorských.
Súčasťou Hlín VIII. sú aj niektoré
skôr postavené budovy. V rokoch
1952 až 1954 postavili Odborné učilište štátnych pracovných záloh č. 18
spolu s internátom na Komenského
ulici č. 50, dnes Stredná odborná
škola elektrotechnická Žilina. Ďalšou
je budova Správy spojov na Suvorovovej ulici. Budova na Komenského
ulici č. 52 bola pôvodne určená pre
základnú školu, ale v roku 1962 ju
prevzala do Žiliny presťahovaná Vysoká škola dopravná (VŠD) pre
Strojnícku a Elektrotechnickú fakultu
(SET). Po výstavbe nového sídla
univerzity na Veľkom diele ju dostala
stavebná fakulta.
Peter Štanský
riaditeľ Štátneho archívu v Žiline
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CHCETE STAVAŤ, REKONŠTRUOVAŤ
ALEBO SI SKRÁŠLIŤ BYT?
Využite mimoriadnu akciovú ponuku
Stavebného centra WOODCOTE Žilina.

Pórobetónová tvárnica Porfix
Porfix 75 mm len za 0,73 Eur/ks
Porfix 100 mm len za 0,95 Eur/ks
Porfix 150 mm len za 1,41 Eur/ks

Sadrová stierka Knauf Multifinish
Knauf Multifinish 0-40 mm len za 14,99 Eur/25 kg bal.

Flexibilné stavebné lepidlo Extherm Fix F
Extherm Fix F 0-40 mm len za 7,99 Eur/25 kg bal.

Sadrokartón Rigips RB
Rigips RB (A) 12,5 mm len za 1,62 Eur/m2
Rigips RB (I) 12,5 mm len za 2,59 Eur/m2
+ 5 kg bal. tmelu Rigips super zadarmo za každých 20 ks
30.6.2015 pre platbu v hotovosti na odober zo skladu WOODCOTE Stavebné centrum Žilina
Akcia platí do 31.5.2015

-27%
-22

%

-39%
-34%
Ceny sú uvedené s DPH.

WOODCOTE Stavebné centrum Žilina
Dlhá 88, 010 09 Žilina; zilina@woodcote.sk; www.woodcote.sk
041/700 27 22 | 0903 718 210 | 0910 918 210

Woodcote_inzercia_Bytterm_210x297_150401.indd 1
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Obnova domov

ÚSPORA NA ČERNOVSKEJ
Bytový dom na Černovskej je zateplený päť rokov, úspora tepla je
takmer štyridsať percent.

Cesta k zníženiu nákladov na
vykurovanie jednoznačne vedie
cez elimináciu únikov tepla z bytového domu prostredníctvom
stien, okien, strechy a základov
domu, ako aj elimináciu nehospodárnej dodávky tepla do
vykurovacích telies. Hovoríme
o komplexnej obnove bytového
domu s cieľom znížiť celkovú
spotrebu energie na vykurovanie. Za tvrdením, že vlastníkom bytov sa investícia do
komplexnej obnovy bytového
domu jednoznačne oplatí, hovorí aj fakt o 39,34 % úspore za dodané teplo do bytového domu
na Černovskej ulici.

V prvej polovici roku 2009 bol
bytovému domu úver zo ŠFRB
schválený, zhotoviteľ diela mohol
v júli pristúpiť k zhotoveniu diela
a následne v novembri toho istého
roku dielo ukončiť a odovzdať.
Spotrebu tepla znížili aj termostatické ventily v každom byte
Práce pozostávali zo zateplenia
obvodového plášťa (104 754,03
EUR), keď obvodové murivo
z troskopemzobetónových panelov bolo zateplené kontaktným
zatepľovacím systémom BAUMIT
(zo severnej, východnej a západnej strany s 80 mm polystyrénom, z južnej strany 70 mm polystyrénom. Vstupy do bytového

domu boli zateplené s doskami
z minerálnej vlny hr. 50 mm
(8 766,51 EUR), strešná konštrukcia s pôvodnou tepelnou izoláciou
z plynosilikátových tvárnic bola zateplená prídavnou tepelnou izoláciou zo 100 mm polystyrénu (38
266,61 EUR).
Z energetického hľadiska bolo
dosiahnuté zníženie spotreby
tepla na vykurovanie aj hydraulickým vyregulovaním vykurovacieho systému spojeným s montážou termostatických ventilov
a termoregulačných hlavíc (koniec
mája 2007). Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov boli
nainštalované na vykurovacích
telesách v každom byte.

So zatepľovaním bytových domov
v správe spoločnosti BYTTERM
a.s. sa začalo už v roku 2006. To,
že rozhodnutia zo strany vlastníkov boli v tomto smere správne,
svedčí aj fakt, že k dnešnému dňu
je zateplených viac ako 90 bytových domov. Typickým predstaviteľom zatepleného bytového domu je aj šesťpodlažný bytový dom
so 68 bytovými jednotkami postavený v roku 1972 na Černovskej
ulici na sídlisku Vlčince.
Finančné prostriedky potrebné na
zateplenie bytového domu boli
poskytnuté Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB). Správca
v rámci inžinierskej činnosti podal
žiadosť o poskytnutie úveru začiatkom roku 2009. Pred podaním
žiadosti si vlastníci za účasti
správcu dvojtretinovou väčšinou
odsúhlasili na schôdzi rozsah
investície, zhotoviteľa diela a zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv na 0,46 €/m2.
Výška príspevku pokrývala náklady spojené s prevádzkou
a údržbou bytového domu a mesačné splátky poskytnutého úveru.
Foto: BasetMedia
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Nakoľko od samotného zateplenia
bytového domu prešlo viac ako päť
rokov, bolo možné za ten čas zhodnotiť jeho energetickú náročnosť
s priamym dopadom na vykázané
úspory. V tabuľke sú uvedené
konkrétne spotreby tepla (stĺpec
variabilné náklady v kWh) zistené
v jednotlivých rokoch z dvoch fakturačných meračov tepla nainštalovaných na vstupe teplonosného
média do domu. Pre vyhodnotenie
úspor za dodané teplo boli celkové
náklady za teplo (stĺpec náklady
spolu EUR) v rokoch 2003 – 2006
pred zateplením bytového domu
spriemerované a porovnané jednotlivo s celkovými nákladmi za
roky 2007 – 2014 po zateplení domu. Predpokladáme, že od roku
2010 už boli vlastníci zvyknutí na
nové podmienky užívania svojich
bytov a spotreba tepla bola dostatočne stabilizovaná. Na vyhodnocované údaje sčasti vplývali rozdielne klimatické podmienky v konkrétnych rokoch, zmeny počtu bývajúcich osôb, ako aj individuálne
správanie sa jednotlivých užívateľov bytov.

nia vykurovacej sústavy spojená
s montážou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá v roku 2008 zabezpečila bytovému domu ešte pred
jeho zateplením takmer 13% úsporu
vynaložených nákladov na vykurovanie.
Od roku 2012 nastala výrazná úspora tepla na vykurovanie bytov pohybujúca sa v rozmedzí 38,18 % až
39,46 %.
Pokles nákladov za vykurovanie je
zrejmý aj zo spotrebovanej energie
viazanej na m2 vykurovanej plochy.
Pri uvažovanej celkovej podlahovej
ploche bytového domu 4 337,48 m2
sa energetická náročnosť na vykurovanie 1 m2 znížila z 130,70 kWh,
v roku 2003 na 48,83 kWh v roku
2014, čo predstavuje 2,67 násobný
pokles ročne spotrebovanej energie.
Keď pri porovnaní uvažujeme nielen
s medziročným poklesom spotrebovaného tepla, ale aj s jednotkovými
cenami za dodané teplo, tak náklady
na vykurovanie boli nasledovné:

• v roku 2003: 6,71 EUR / m2
Z priloženej tabuľky vyplýva, že • v roku 2004: 8,44 EUR/ m2
v bytovom dome len samotná rea- • v roku 2014: 4,81 EUR/ m2
lizácia hydraulického vyregulova-

Uvedený pokles nákladov na vykurovanie bol dosiahnutý aj napriek
postupne rastúcej jednotkovej
cene tepla /EUR/kWh/ v rokoch
2003 – 2014.
Poskytnutý úver je splácaný
z prostriedkov fondu prevádzky,
údržby a opráv domu
V roku 2009, keď správca podával
žiadosť na ŠFRB, bola možnosť
získať pre bytový dom úver s 1 %
úrokovou sadzbou s dobou splatnosti 20 rokov. Finančné prostriedky potrebné na splácanie
úveru sú správcom mesačne presúvané do banky z fondu prevádzky, údržby a opráv domu.
Zlepšenie tepelnej ochrany bytového domu zateplením pri súčasnom hydraulickom vyregulovaní
vykurovacej sústavy spojenej
s montážou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov vedie k jeho energetickým úsporám
s priamym dopadom na poukazované mesačné zálohové platby
vlastníkov. Vlastníci po vykonaných tepelnotechnických opatreniach platia za svoju vykurovanú
plochu v bytovom dome menej.
Ing. Karol Kucka

Zrealizovanie zateplenia má priamy dopad na dosiahnuté úspory
Obdobie Variabilné náklady
tepla
rok
kWh
EUR
2003
566 894
29 119,90
2004
603 200
36 610,60
2005
599 700
35 566,69
2006
571 139
36 391,68
2007
490 144
13 479,95
2008
413 122
12 841,53
2009
299 000
9 144,32
2010
261 900
8 009,69
2011
237 600
8 296,99
2012
253 000
9 715,20
2013
247 300
9 585,35
2014
211 800
8 438,11

Fixné náklady tepla
(GJ)kWh
1 863,77
1 534,68
104,46
104,46
104,46
49,42
44,83
47,74

€
18979,32
17126,69
22064,12
22891,21
22745,12
11566,06
11253,59
12441,24

Náklady za
teplo spolu
EUR
29 119,90
36 610,60
35 566,69
36 391,68
32 459,27
29 968,22
31 208,44
30 900,90
31 042,11
21 281,26
20 838,94
20 879,35

Úspora
za teplo
%
5,70
12,94
9,34
10,23
9,82
38,18
39,46
39,34

Jednotkový
náklad
EUR/kWh
0,0514
0,0607
0,0593
0,0637
0,0662
0,0725
0,1044
0,1180
0,1306
0,0841
0,0843
0,0986

kWh/m2
130,70
139,07
138,26
131,68
113,00
95,24
68,93
60,38
54,78
58,33
57,01
48,83

Tabuľka znázorňujúca vývoj ročnej spotreby tepla a dosiahnutých úspor v bytovom dome za obdobie rokov 2003-2014

Pozn.: v r. 2003-2006 bol bytový dom nezateplený, v r. 2007 – 2008 bol bytový dom nezateplený, ale hydraulicky
vyregulovaný, v r. 2009 sa v jeho druhej polovici zrealizovalo zateplenie, v r.2010 – 2014 bol bytový dom zateplený a hydraulicky vyregulovaný. Ceny tepla sú uvedené s DPH.
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Ročné vyúčtovanie

ROČNÉ VYÚČTOVANIE 2014
– ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY
Vážení zákazníci, v nasledujúcom

platby za jednotlivé byty nie sú
v celom dome rovnaké.

období vám bude doručené ročné
vyúčtovanie nákladov spojených
s užívaním bytov a nebytových
priestorov za rok 2014. Preto nám
dovoľte zodpovedať niekoľko otázok, ktoré nám často kladiete.

V ročnom vyúčtovaní je zobrazená
ročná zálohová platba v stĺpci
Predpísaná záloha v EUR. Po
vypočítaní skutočných nákladov –
stĺpec Skutočný náklad v EUR sa
uvedené hodnoty za jednotlivé
služby odčítajú od vyčíslených
záloh a vznikne výsledná suma –
stĺpec Rozdiel preplatok/nedoplatok. Keď súčet zálohových
platieb presiahne skutočné náklady, vzniká preplatok, v opačnom
prípade vzniká nedoplatok.

Dokedy má byť doručené ročné
vyúčtovanie a akou formou?

Ako budem mať zaslaný preplatok?

V zmysle ustanovení § 8a ods. 2
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný najneskôr
do 31. mája nasledujúceho roka
predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu
o svojej činnosti za predchádzajúci
rok, týkajúcej sa spravovaného
domu a zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu
prevádzky, údržby a opráv, úhrad
za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory
v dome.
Pre doručovanie vyúčtovania nie je
v zákone o vlastníctve bytov predpísaná forma, spravidla vyúčtovanie doručujeme doporučene
poštou tým vlastníkom, ktorí v dome nebývajú, a ostatným vlastníkom je vyúčtovanie doručené
priamo v dome, pričom vlastník
potvrdí prevzatie podpisom.

Ak je výsledný vzťah preplatok,
uvádzame v ročnom vyúčtovaní na
4. strane text, kde je oznámenie
o spôsobe zaslania preplatku. Užívatelia bytov, ktorí majú nahlásené
na odd. predpisu služieb číslo účtu
na zasielanie preplatku z ročného
vyúčtovania, je zasielaný čo v najkratšom čase na tento uvedený
účet, najneskôr do 30 dní od obdržania ročného vyúčtovania (lehota
je uvedená v zmluve o výkone
správy). Tento spôsob umožňuje
rýchle zaslanie preplatku prevodným príkazom, čím sa ruší výber
preplatku na pošte, ako aj poplatok
za uvedenú službu, určený poštou.
Užívatelia bytov, ktorí číslo účtu
neoznámili, zasielame preplatok
formou poštovej poukážky cez
Slovenskú poštu.

Ako vzniká výsledná suma ročného vyúčtovania – preplatok/nedoplatok?
Výška zálohových platieb (predpis
služieb) za poskytované plnenia je
stanovená odhadom, najčastejšie
podľa minuloročnej výšky nákladov za plnenia vyplývajúcej z ročného vyúčtovania rozdelenou 1/12
za mesiac. Odvíja sa hlavne od
spotrieb meračov tepla, vody, podlahovej plochy bytu, počtu bývajúcich osôb a pod., preto zálohové
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Existuje aj možnosť dať si urobiť vyúčtovanie viackrát za rok?
Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť správcovi vykonať vyúčtovanie 1x ročne.
Môže správca urobiť mimoriadne vyúčtovanie pri predaji
bytu kedykoľvek počas roka?
Nie. Pri zmene vlastníka bytu je
potrebné urobiť odpočet všetkých
meračov (vodomerov, pomerové
merače tepla) v byte pre presné
rozúčtovanie. Uvedené údaje

vlastník odovzdá na odd. predpisu
služieb na predpísanom preberacom protokole. Je možné ho
stiahnuť z nášho webu, alebo
vypísať na uvedenom oddelení.
Správca vykoná vyúčtovanie za
pomernú časť roka a toto vyúčtovanie zašle vlastníkovi resp.
pôvodnému vlastníkovi najneskôr
do 31. mája aktuálneho roka za rok
predchádzajúci.
Aký je postup pri prihlasovaní
osôb?
Každý vlastník je povinný nahlásiť
počet bývajúcich osôb. Tento údaj
je dôležitou súčasťou ročného
vyúčtovania nákladov, spojených
s užívaním bytu a nebytového
priestoru. Uvedené treba nahlásiť
na odd. predpisu služieb. Počet
osôb ovplyvňuje výšku nákladov,
ktoré sú viazané na počty osôb
(napr. výťah, osvetlenie spoločných priestorov, studená voda, ak
nie sú merače vody v byte a pod.).
Položky sú uvedené v mesačnom
zálohovom predpise, a taktiež
v ročnom vyúčtovaní nákladov
spojených s užívaním bytu alebo
nebytového priestoru (osobomesiace).
Ako sa rozpočítavajú náklady za
teplo na vykurovanie?
Aké údaje má vyúčtovanie obsahovať pre túto, spravidla najväčšiu
položku, určuje vyhláška. Pravidlá
rozpočítavania tepla na vykurovanie ako aj tepla na prípravu teplej
vody stanovuje vyhláška č.
630/2005 Z.z. a jej novelizácia vyhláška č. 358/2009 Z.z. Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Podrobnejšie vysvetlenie sme poskytli v predošlom vydaní časopisu
č.1/2014.
Vzhľadom na prestupy a šírenie
tepla tvorí objekt − dom ucelenú
jednotku, kde sa môžu ovplyvňovať všetky byty navzájom, a preto
sa náklad na teplo rozpočítava ako
jeden celok (vyhláška č. 630/2005
Z.z). Z tohto dôvodu je v celom
dome jednotkový náklad na 1 m2
resp. 1 dielik rovnaký pre všetkých vlastníkov bytov v dome.

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Jednotkové náklady sa násobia
podlahovou plochou, prípadne objemom priestoru, resp. indikovanými údajmi (dieliky) za každú položku zvlášť (základná zložka
a spotrebná zložka) a po sčítaní
všetkých výsledných súm vznikne
náklad na vykurovanie za priestor.
Ako sa rozpočítavajú náklady na
studenú a teplú vodu ?
Cenu vodného – stočného ako aj
náklady za odberné miesto fakturuje dodávateľ vody – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Žilina. Voda sa rozúčtováva najčastejšie podľa skutočnej nameranej spotreby, kde nie sú merače
podľa počtu osôb. Vypočítaný náklad za teplú a studenú vodu (druhá strana RV) je na prvej strane
ročného vyúčtovania sčítaný, nakoľko za položku „voda“ v mesačnom predpise je len jedna záloha.
Preplatok či nedoplatok v položke
voda na prvej strane je vždy spoločný za obe vody, nakoľko aj záloha je za obe vody. Dôležitá je výška
zálohy, ktorá je v každom byte iná,
nakoľko aj spotreba v bytoch je rôzna. Aj tento fakt prispieva k výsledku – preplatku či nedoplatku za
položku voda.
Ak sú všetky byty osadené vodo-

mermi, je to z hľadiska rozúčtovania nákladov najideálnejší a najspravodlivejší spôsob.
Vyfakturovaný náklad je pomerovo
prerozdelený medzi všetkých
vlastníkov bytov podľa nameraných hodnôt na meračoch. Tento
spôsob znamená, že m3 vody vyfakturovanej sa podelí množstvom
m3 nameraných po bytoch, čím
vznikne koeficient pre všetky byty
rovnaký a tento sa vynásobí spotrebou vody každého bytu. Týmto
je zabezpečený rovnaký podiel
z vyfakturovaných m3 podľa nameraných m3 v bytoch. To znamená,
že každý byt má rovnaký podiel
z vyfakturovanej spotreby na základe vlastnej spotreby v byte.
Podrobnejší výklad o rozúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu resp. nebytového priestoru je uvedený na našej
webovej stránke www.bytterm.sk
v časti dokumenty „Komentár
k vyúčtovaniu ročných nákladov“.
V prípade nejasností alebo otázok sme vám k dispozícii na
týchto kontaktoch:

tel. kontakt: 041/7249 + klapka
- predpísané zálohy, stav konta,
zasielanie preplatkov:
Zvaríková - kl.603, Knošková kl.201, Fašianková - kl.601,
Martikánová - kl.602
- rozúčtovanie skutočných nákladov v dome:
Varadová - kl.320
- spotreba vody v byte:
Požár - kl.302
- fakturácia vody od SEVAK:
Pitnerová - kl.326
- spotreba tepla v byte – PRVN
(dieliky): Seifertová - kl.306
- cena tepla:
Ing.Michnáčová - kl.301
- teplo fixné a variabilné náklady
sumárne za dom: Valášková,
Chládeková - kl..304
- náklady elektr.energia výťah,
osvetlenie: Klotton - kl.319
- náklady opravy výťah,
osvetlenie: Mazáková - kl.103
- fond prevádzky, údržby
a opráv: Podhorcová - kl.307
- správa o činnosti správcu:
Kiralyová - kl.110,
Horváthová - kl.510,
Remšíková - kl.511,
Hodasová - kl.512,
Mgr. Šmáriková - kl.111
Viola Varadová

Naši pracovníci sú vám k dispozícii. Foto: Mario Brath
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VÁŠEŇ PRE VLÁČIKY

S RAJECKOU ANČOU ZA HISTÓRIOU DOPRAVY
V apríli 2014 bola otvorená expozícia dopravy. Vznikla z nadšenia zamestnancov Považského múzea v Žiline. Nachádza sa
v budove železničnej stanice
Rajecké Teplice - kúpele.

Návštevník sa ocitne vo svete kolies, pary a fortieľu starých majstrov. Motocykle z medzivojnového obdobia či velocipéd z roku
1883, ľudovo nazývaný kostitras,
aj takéto raritné kúsky nájdete
medzi exponátmi. Zajazdiť si na
nich by mohlo byť zábavné, mimochodom, sú stále funkčné.
Veľkým lákadlom každej výstavy
bývajú pohyblivé exponáty. Malých
i veľkých nepochybne poteší modelová železnica aj funkčný parný
stroj, na ktorom návštevníci uvidia,
čo hýbalo svetom v období priemyselnej revolúcie. Ďalšia vec,
ktorá milo prekvapí, je absencia
rôznych zákazov a príkazov. Ak sa
dajaké predsa len zjavia, tak iba na
historických tabuľkách.
Človek si tu môže na minulosť takpovediac siahnuť. Možno sa tu
zahrať na výpravcu či vlakového
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sprievodcu, deťom sa páčia rôzne
staré pečiatky, ktoré si môžu odtlačiť na papier.

Za našich detských čias sme
mali možnosť zoznámiť sa
s rôznymi hračkami.

Príjemnú atmosféru dotvárajú aj
lektori, ktorí podajú o vystavených
predmetoch primerané informácie.
Táto výstava mapuje dopravu od
praveku takmer po súčasnosť.
Skrýva sa tu viac informácií, ako by
sa mohlo zdať na prvý pohľad. Pri
odchode môže návštevníkovi napadnúť otázka: ako by vyzeral svet
bez kolesa? Bol som milo prekvapený týmto počinom a verím, že
expozícia sa ešte rozrastie. Odporúčam sa tu zastaviť, či už na rodinný výlet, alebo pri potulkách
malebnou rajeckou prírodou. Bližšie informácie aj na www.pmza.sk
Najkrajšia cesta do múzea dopravy je vláčikom, familiárne prezývaným Rajecká Anča. Vystúpiť treba
na zastávke Rajecké Teplice –
kúpele. Dá sa sem dostať aj autobusom zo Žiliny smerom na Rajec, Fačkov či Prievidzu. Vystúpite
na autobusovej stanici v Rajeckých Tepliciach a po pár schodoch
ste pred múzeom. Pre motorizovaných návštevníkov je možnosť parkovať priamo oproti múzeu.
Text a foto: Patrik Ovčiarka

Naše ročníky, deti narodené v sedemdesiatych rokoch, zasiahla éra
mašiniek a všetko, čo s tým súviselo. Modely vlakov boli v tom
čase veľmi žiadané, a preto sme
dokázali aj nejednu hodinu vystáť
v rade, keď sme vedeli, že príde
tovar, ktorý dovážali z bývalej NDR
(Nemecká demokratická republika
– pozn. red.). Obchod stál na rohu
terajšieho Mariánskeho námestia
(námestie Dukla). Rady boli až von
z obchodu. Bol to ošiaľ, ktorý pokračuje ešte aj dnes. Je nás veľa modelárov, ktorí v kluboch alebo
doma budujú svoje moduly, prípadne trate. Existujú epochy, podľa ktorých niektorí nadšenci nakupujú a následne dopĺňajú svoju
zbierku aj na koľajisko. Epocha I:
do 1921, Epocha II: od 1921 –
1945, Epocha III: od 1945 – 1970,
epocha IV: od 1970 – 1990,
Epocha V: 1990 – 2003, Epocha
VI: 2007 – do dnes.

Múzeum je otvorené:
apríl – október
UTOROK – NEDEĽA
november – marec
UTOROK – PIATOK
SOBOTA – NEDEĽA

9.00 – 17.00, posledný vstup: 16.30 hod.
obedňajšia prestávka: 12.30 –13.00 hod.
9.30 – 15.30, posledný vstup 15.00 hod.
obedňajšia prestávka: 12.30 –13.00 hod.
9.00 – 17.00, posledný vstup 16.30 hod
obedňajšia prestávka: 12.30 –13.00 hod.
(www.pmza.sk)

V mojom prípade epocha nie je
prioritná. Mňa model musí osloviť.
Nenakupujem bezhlavo, nakoľko
ide o nie lacný koníček a modelov
je viac než dosť. Aj možnosť získať
ich je viac. Burzy, bazáre, facebook, internetové obchody, ka-

menné obchody, rôzne predvádzacie prezentácie modulov v KŽM
(klub železničných modelárov),
obchodných centrách v rôznych
mestách (nechýbali ani v Žiline),
ale aj možnosť využiť dni otvorených dverí v konkrétnych firmách,
príp. aj na veľtrhoch. Mal som možnosť využiť všetky možnosti, okrem veľtrhov. Tie sa konajú prevažne v Nemecku. Osobne som
navštívil burzy v Bratislave a v Prahe. V roku 2012 som využil a navštívil firmu, ktorá mala deň otvorených dverí v nemeckom meste
Sebnitz. Odkiaľ som si priniesol aj
osobný vagón postriekaný grafiťákmi. Je to pre mňa raritný kúsok.

Aby ste mohli niečo podobné v živote naplno realizovať, je treba
mať aj podporu. Tej sa mi dostáva
v maximálnej možnej miere. Počas
detstva to bola podpora rodičov
a spolupráca medzi spolužiakmi,
nakoľko nejeden z nás mal postavenú nejakú tú dráhu. Dnes je to
moja rodina, ktorú môj koníček
nadchol.
Martin Pálfy
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Výmena rozvodov

VÝMENA ROZVODOV NA VLČINCOCH
Počas najbližších mesiacov sa
v časti sídliska Vlčince pripravte na
komplexnú výmenu rozvodov tepla
(ÚK) a teplej vody (TV). Prinášame
podrobný harmonogram prác.

stanice VS 8 smerom k bytovým domom ul. Fatranská
3102/3103, ul. Gerlachovská
3104/3105 a k šachte Š5 na ul.
Karpatská, vrátane vstupov do
jednotlivých objektov. V roku
2016 bude realizovaná výmena
rozvodov k bytovým domom ul.
Fatranská 3101/3100, ul.
Tatranská 3108 a Stredisko
praktického vyučovania, vrátane vstupov do jednotlivých
objektov.
Rozvody budú z predizolovaného oceľového potrubia (časť
ÚK) a plastové (časť TV s cirkuláciou). Potrubia budú uložené v trase existujúceho teplovo-

Výmena vonkajších rozvodov
pre vykurovanie a distribúciu
teplej vody s cirkuláciou sa vykonáva na základe opotrebovanosti, vysokej poruchovosti
a zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla. V rokoch 2010 –
2014 sme takto zrealizovali
kompletnú výmenu rozvodov
na Hlinách IV a Hlinách VII.
Z dôvodu havarijného stavu sa
v roku 2014 menili rozvody na
úseku medzi šachtou Š5 na ul.
Karpatská a bytovým domom
Karpatská 3106/1,2,3. V roku
2015 bude výmena rozvodov
pokračovať od výmenníkovej
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du. Pripojenie potrubia na
existujúce rozvody ÚK a TV vo
vstupoch do objektov je riešené
normalizovanými závesmi, kotvenými na existujúcu stavebnú
konštrukciu. Zo strany vnútrobloku budú vstupy do bytových
domov uzavreté.
Stavebné práce pozostávajú
z výkopov v miestnej komunikácii, v ceste, parkovisku,
v chodníku a zemine. Nevyužiteľný odpad bude priebežne
vyvážaný na skládku odpadov.
Spätné zasýpanie bude opäť
v miestnej komunikácii, v ceste, v chodníkoch (zásyp, betonáž, asfaltovanie) a zemine. Po

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

skončení prác sa terén upraví
a obnoví sa zeleň. Stavenisko
bude zabezpečené zmysle
platnej legislatívy.
Pri pripájaní nových armatúr na
existujúce rozvody do bytových
domov bude dodávka teplej vody priebežne prerušovaná (1-2
dni na jeden prepoj v závislosti
od technicko-montážnych podmienok prípojných miest), o čom
budú vlastníci bytov min. 5 dní
vopred informovaní prostredníctvom oznamov na vchodových dverách.
Ing. Jozef Grolmus
Ing. Jozef Seifert
Foto: Augustín Záň

Harmonogram prác je nasledovný:
7.4. - 22.5. výkop trás
25.5. - 30.6.
zváranie rozvodov, čiastočné odstávky TÚV
6.7. - 22.9. zásypy rozvodov, terénne úpravy, asfaltovanie, odovzdanie stavby
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Zníženie nákladov

Hlavice Danfoss znížili v paneláku náklady
na vykurovanie takmer o štvrtinu
o 23,6 %, čím ušetrili takmer 6 800
Obyvatelia troch vchodov panelového domu na Estónskej ulici
v Bratislave si dali ku koncu roku

eur. Domácnosti energiu využívajú, iba keď ju potrebujú. Preto

2011 nainštalovať na radiátory nové

má pomerne nízka investícia do

termostatické hlavice living by Dan-

inteligentných termostatických hla-

foss. Investícia sa im oplatila. Hneď

víc rýchlu návratnosť v horizonte

ďalší rok sa ich faktúry za dodávku

dvoch až piatich rokov.

tepelnej energie znížili o 23,6 %.

Tepelná pohoda pod kontrolou
Vďaka termostatickým hlaviciam
Náklady na vykurovanie predsta-

living by Danfoss majú užívatelia

vujú najväčšiu položku účtov za

bytov absolútnu kontrolu nad tep-

energie domácností. Možností, ako

lotou v miestnostiach. Za jeden rok

ich znížiť, je viacero, najznámejšie

užívania dosiahli výrazné úspory

je zateplenie budovy a výmena

energie pri maximálnom pohodlí.

starých okien. Výrazné úspory pri

Obyvatelia bytov na Estónskej

menšej počiatočnej investícii do-

oceňujú nielen výrazné zníženie

siahnu majitelia bytov a budov

nákladov na vykurovanie, ale aj

jednoduchou výmenou starých ra-

komfortné ovládanie termostatic-

diátorových hlavíc za nové termo-

kých hlavíc living eco® a ich mo-

statické hlavice living by Danfoss.

derný dizajn. Hlavice vďaka svoj-

Tie po nastavení automaticky a sa-

mu nadčasovému vzhľadu doko-

mostatne regulujú teplotu v miest-

nale zapadnú do akéhokoľvek inte-

nosti.

riéru. Jasný a jednoduchý displej
umožňuje užívateľom okamžite vi-

Nové hlavice šetria tepelnú
energiu
O výhodách inteligentných hlavíc

dieť dôležité informácie.

Termostatické hlavice zvyšujú
kvalitu bývania
Inteligentné termostatické hlavice
living by Danfoss využívajú najnovšie technológie. Jednoducho
sa nastavujú a obsluhujú vďaka
flexibilnému výberu programov.
Potom na ne možno pokojne zabudnúť, pracujú totiž automaticky.
Užívatelia moderných hlavíc living
eco® pozitívne hodnotia aj funkciu
otvorené okno. Termostat zaregistruje výrazný pokles teploty počas
vetrania v byte a automaticky vypne kúrenie. Vyššie úspory energie a lepší komfort bývania zabezpečuje aj funkcia dovolenka. Užívateľ nastaví termostatickú hlavicu
tak, aby sa pri návrate domov vrátil
do vykúreného domova s príjemnou teplotou.

sa presvedčili aj obyvatelia štvorposchodového panelového domu
na Estónskej ulici v bratislavskej
Vrakuni, ktorí si dali vymeniť radiátorové hlavice za programovateľné termostatické hlavice living
eco® ešte pred zateplením obvodového plášťa paneláku. Koncom
roka 2011 do ich bytov nainštalovali 144 hlavíc living eco®, ktoré
efektívne využívajú energiu a šetria teplo. Skutočné náklady na tepelnú energiu v paneláku sa v roku
2012, teda rok po inštalácii, znížili
Po inštalácii termostatov si majitelia bytov dali vymeniť staré okná a zatepliť fasádu paneláku.
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TAB 1: Dodávka tepelnej energie za dom Estónska 47-51 za roky 2009 až 2012
Rok

Skutočné náklady
(EUR)

Rozdiel
(EUR)

Zmena
(%)

2009

27305,6

2010

29182,3

1876,7

6,9 %

2011

28734,1

-448,2

-1,5 %

2012
- rok po inštalácii termostatov

21958,6

úspora
6775,6 eur

pokles
o 23,6 %

• Jasný a jednoduchý

• Moderný dizajn – jednoduchý

displej – umožňuje uží-

elegantný vzhľad, hladké povrchy

vateľom okamžite vidieť

a valcové tvary sú vhodné na aký-

dôležité informácie, čo za-

koľvek radiátor alebo rebríkové te-

ručuje absolútnu kontrolu

leso.

• Úplná flexibilita vďaka
škále možností nastave-

Kvalitu elektronických termosta-

nia – možnosť voľby aj

tických hlavíc living by Danfoss

Výhody termostatických hlavíc

z dvoch vopred nainštalovaných

ocenila aj odborná porota počas

living by Danfoss:

programov, ktoré automaticky zni-

stavebného veľtrhu Coneco/Ra-

• Výrazná úspora energie –

žujú teplotu v miestnosti v noci

cioenergia. Výrobku udelila ocene-

výmenou starých termostatických

a počas neprítomnosti

nie Zlatá plaketa.

hlavíc za elektronické termo-

• Vyššia kvalita bývania a zdra-

statické hlavice living by Dan-

vé vnútorné prostredie

foss môžete ušetriť až 23 % využívanej energie. Výmenou starých
manuálnych ventilov za nové výrobky living by Danfoss dosiahnete ešte väčšie úspory, a to až do
výšky 46 %.
• Rýchla návratnosť investícií
• Presná regulácia – elektronické termostatické hlavice udržujú
presné teploty, čím pomáhajú optimalizovať vykurovanie pre zdravšie vnútorné prostredie.
• Žiadne plytvanie energií vďaka
funkcii otvorené okno a dovolenka
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Ideálna chvíľa
pre nové okná!
AKCIA PLATÍ DO 31. MÁJA 2015

Vyberte si bez príplatku:
 4 Xglass, sklo s najlepšími
parametrami na trhu
 okno PROLUX, až do 33 %
viac slnečného svetla

PREDAJŇA:
Štefánikova 27, ŽILINA
tel. 041 500 76 00

ROZHODNI SA
KYMSUVOLNE.SK

e-mail: zilina@oknoplast.sk
www.oknoplast.sk

PRÁČOVŇA A ČISTIAREŇ
20 ROKOV SKÚSENOSTÍ A SPOĽAHLIVEJ KVALITY

KUPÓNY

(VYSTRIHNITE)

ZĽAVA 15%
ZĽAVA PLATÍ NA
PRANIE A ČISTENIE
1KS OBLEČENIA
PLATNOSŤ ZĽAVY
DO 30.9.2015

V Y S O K Á K VA L ITA

ZĽAVA 15%
ZĽAVA PLATÍ NA
PRANIE A ČISTENIE
1KS OBLEČENIA

VÝHODNÉ CENY

PLATNOSŤ ZĽAVY
DO 30.9.2015

PARKOVANIE ZDARMA
JARNÁ 2606, ŽILINA

BULVÁR

PONDELOK-PIATOK
7:00-16:30

PONDELOK-PIATOK
8:00-13:00, 13:30- 16:30

(V ULIČKE OPROTI BYTTERMU)

(OPROTI AUPARKU NA BULVÁRI)

Moderná a kvalitná služba

BYTTERM BUDE MAŤ KLIENTSKE CENTRUM
Vážení čitatelia a priaznivci časopisu Bytterm. Dovoľujeme si vám
týmto predstaviť 3D vizualizáciu
návrhu klientskeho centra našej
spoločnosti. Pri jeho tvorbe sme
zohľadnili aj viaceré podnety vás –
našich klientov. Zámerom spoločnosti Bytterm je neustále zvyšovať
úroveň poskytovania služieb výkonu správy bytov a nebytových
priestorov. Vyjadrujeme presvedčenie, že aj vybudovanie klientskeho
centra čiastočne prispeje k naplneniu tohto cieľa.

Stavebné úpravy 1. nadzemného podlažia s vytvorením klientskeho centra
a prístavba vonkajších vstupov do administratívnej budovy
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Základným impulzom pre modernizáciu budovy bolo z pôvodného, prevádzkovo-technicky nevyhovujúceho stavu
vytvoriť príjemné a moderné
pracovné prostredie pre zamestnancov a klientov.
Architektonický návrh rieši nové, prehľadné, jednoznačne
funkčné a prevádzkové členenie jednotlivých oddelení. Pri
návrhu riešenia boli zohľadnené základné požiadavky fungovania jednotlivých oddelení, pre
ktoré sa rieši návrh klientskeho
centra. Presun hlavného vstupu a vstupu pre zamestnancov
umožnil centrálnejšie dispozičné usporiadanie a tým situovanie najfrekventovanejších
prevádzok v priamej nadväznosti na vstupné priestory.

Novonavrhnutý bezbariérový
hlavný vstup do budovy je po
celom obvode zastrešený.
Čiastočné otvorenie dispozície
umožnilo vytvorenie dvoch
klientskych centier, centrálne
umiestnenie čakacích zón a samostatnú zónu kancelárií zamestnancov.
Vstup do jednotlivých klientskych centier je orientovaný
z komunikačného koridoru
vstupnej haly. Centralizovaním
vstupu sa zmenšila dĺžka chodbových priestorov a dosiahlo
sa lepšie presvetlenie podružných priestorov a na ne nadväzujúcich kancelárskych
priestorov. Jednotlivé pracoviská, ako aj celý interiér, sú navrhnuté v prírodných farbách
doplnené zeleňou.

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Autor projektu:
Ing.arch. Tereza Dupkalová
Ing.arch. Lenka Gulačová
Generálny projektant: CDA, s.r.o.

ŠŤASTNÝ ÚSMEV VAŠICH DETÍ

BEZ PLESNÍ A ALERGIÍ

Trápia vás doma plesne a neviete ich odstrániť ?

NA VAŠE PROBLÉMY MÁME RIEŠENIE !

0903 805 121
info@thermoshield.sk
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Al-stav s.r.o. - slovenský výrobca hliníkových balkónových zábradlí a zasklení so
sídlom v Žiline
naše výrobky spĺňajú všetky pravidlá legislatívy vrátane nárazových skúšok
sme jediný výrobca hliníkových zábradlí s certifikátom nárazovej pevnosti 700 kg/m2
so všetkými druhmi výplní (plná, sklenená, kombinovaná výplň zábradlia)
štandardom našej ponuky je jedinečný systém pred sadeného zábradlia, ktorý zo
všetkých strán balkónovej platne rozširuje jeho úžitkovú plochu
pracujeme výhradne s hliníkovými konštrukciami, pričom naše balkónové systémy sú
postavené na nosných profiloch vlastnej konštrukcie hrúbky 3 až 5mm
na balkónové zábradlia ponúkame 4 druhy madiel, každé jedinečného tvaru
a rozmerov
ponúkame vlastné systémy balkónových zasklení – výklopné zasklenie s unikátnou
samonosnou konštrukciou s 8-mi ložiskami na každom okne a odľahčené posuvné
zasklenie s mimoriadnym pomerom kvalita/cena
sme držiteľom ocenenia CONECO 2014 za systém kvality hliníkových balkónových
zábradlí
balkónové zábradlia a zasklenia Al-stav sú viac než len krásne... ☺

Gracké práce
Zhotovenie ofsetových tlačových platní
Ofsetová tlač
Digitálna tlač
Knihárske a dokončovacie spracovanie
Balenie a distribúcia

Navštívte nás a staňte sa aj Vy jedným
z našich spokojných klientov

Gracké spracovanie a výroba
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E 75
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Doprastav
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remné prospekty, poznámkové bloky,
obchodné tlačivá, noviny, časopisy, knihy, pozvánky,

INA

ck
Volvo Tru
Slovakia

trum
Motocen
Škoda

ica, sm

plagáty, hlavičkové papiere,

RT
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brožúry a katalógy, letáky,

MA

železn

Tlač od jedného kusu, po niekoľko desiatok tisíc

Zberné
suroviny

oznámenia, vizitky, štítky, visačky, poukážky,
vstupenky, kalendáre, obaly a mnoho iného.

GPS: 49° 13' 36.21" / 18° 43' 35.90"

printio, s.r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina
www.printio.sk
E-mail: info@printio.sk
Informácie: +421 41 451 00 13

smer
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Relax a zábava

ŽREBOVANIE ČITATEĽSKEJ
SÚŤAŽE Z MINULÉHO ČÍSLA
V ostatnom čísle nášho časopisu
sme súťažili o rádiomoduly na diaľkový odpočet vodomerov. Pýtali
sme sa vás na výhody takého zariadenia. Medzi najväčšie výhody
patrí veľmi presný odpočet spotreby a to, že nie je potrebné vstupovať do bytu vlastníka.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercu. Stal sa ním pán Dušan
Mikáč, ktorý býva na Platanovej ulici
a ktorého sme odmenili rádiomodulom
na diaľkový odpočet vodomerov.
GRATULUJEME!!!

POZOR, JE TU NOVÁ SÚŤAŽ!
Ak ste dočítali náš časopis až
sem, nebude pre vás ťažké
odpovedať na novú súťažnú
otázku.

SÚ

ŤA

Ž

V roku 2009 bol zateplený bytový dom na Černovskej ulici na
sídlisku Vlčince.
Pýtame sa vás:
Aká bola úspora za teplo
v tomto dome za rok 2014?
Vyberte jednu možnosť:
A) 19,34 %
B) 29,34 %
C) 39,34 %
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Píšte nám elektronicky na:
casopis@bytterm.sk
alebo poštou na adresu:
Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4,
010 77 Žilina.
Heslo:
Súťaž - úspora za teplo.

Mená výhercov uverejníme na
stránke www.bytterm.sk a v nasledujúcom čísle časopisu. Zaslaním vašich kontaktných
údajov súhlasíte s ich použitím
pre Bytterm, a. s.
Traja z vás získajú
30-eurovú poukážku do
pizzérie Giuseppe na Bulvári.

TELEVÍZIA A INTERNET
ZA PRIJATEĽNÉ CENY

VŠETKY SLUŽBY BEZ VIAZANOSTI !
INTERNET BEZ OBMEDZENIA !

Teraz ku každému internetu od Tesatelu
TV programy ZADARMO !
ANALÓG (základná ponuka)
STV1 • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi •
TA3 • ČT1 • ČT2 • Noe • LUX • Šlágr • TV Fénix • Slovak Sport 2

Optický

vysokorýchlostný

INTERNET
už od:

9,90 €

ANALÓG

DVB-T
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus
• WAU • Senzi • TA3 • TV Fénix • TV Severka • Slovak Sport 2 • Noe
• TV Šlágr • ČT1 • ČT2 • ČT24 • ČT Sport* • Nova* • Nova Cinema* •
Barrandov* • Prima Family* • Prima Cool*
DVB-C
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • JOJ • JOJ Plus • WAU •
Senzi • TA3 • TA3 (HD) • TV LUX • TV Severka • Slovak Sport 2 • Noe
• TV Šlágr • ČT1 • ČT1 (HD) • ČT2 • ČT24 • ČTD/Art • ČTD/Art (HD) •
Nova* • Nova (HD)* • Nova Cinema* • Barrandov* • Barrandov (HD)*
• Prima Family* • Prima Family (HD)* • Prima Cool* • Prima Love* •
Smíchov* • Telka* • Duck • France 24 • TV5 • Óčko • Óčko Gold • Rebel
• Relax / Pohoda • TV8 • RTL • RTL2 • PRO7 • SAT1 • CNN

DVB-T

* Označené TV programy sú poskytované treťou stranou.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky a kanálového rastra.

DVB-C (SD)

2go
Android

iOS

DVB-C (HD)

S mobilnou aplikáciou TV2go môžete sledovať televíziu
vo vašom mobile alebo tablete kdekoľvek a kedykoľvek.
Pozrite sa na živé vysielanie vybraných TV staníc, listujte v programovom
sprievodcovi alebo si v TV archíve vyhľadajte váš obľúbený program.

Analógová TV ZS už od: 2,80 € | Analógová TV RS už od: 7,99 € | Digitálna TV už od: 5,99 €
Možnosť sledovania TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle.

INTERNET • ANALÓGOVÁ A DIGITÁLNA TV

info / SMS: 0908 937 958 • 0918 402 059
web: www.tesatel.sk • e-mail: objednavky@tesatel.sk

