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Po lete Vám aj my prinášame už sľubované
zmeny, ktoré sa týkajú nového zákazníckeho
centra a našich služieb. Svoje požiadavky tak
môžete vyriešiť v nových a moderných priestoroch. Prostredníctvom zákazníckeho centra budete môcť vybaviť všetko na jednom
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služieb pre zákazníkov. Sme spoločnosť,
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Chcel by som taktiež spomenúť ďalšiu
novinku, ktorú pripravujeme. Je ňou nová
webová stránka www.bytterm.sk. Táto stránka Vám bude k dispozícii už začiatkom mesiaca október.
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SME BLIŽŠIE K ZÁKAZNÍKOM

Otvorili sme nové a moderné zákaznícke centrum.

O

tvorili sme nové zákaznícke centrum,
ktoré spĺňa všetky požiadavky moderného zákazníckeho centra. Zákaznícke centrum vám uľahčí vybavovanie
všetkých služieb, ktoré dodávame na jednom
mieste. Slávnostného otvorenia nových priestorov sa, okrem vedenia spoločnosti, zúčastnil aj zástupca primátora Patrik Groma.

SLUŽBY NA ÚROVNI

Spoločnosť za 23 rokov svojej histórie
spravuje 11 000 bytových domácností, vyše 400 nebytových priestorov a
dodáva teplo do 21 700 domácností v
Žiline. Ceny, ktoré svojim zákazníkom
ponúkame patria k najnižším na Slovensku. Cenový rozdiel konkurencie
môže byť až o 30 % vyšší.

To však nie je všetko, čo naša spoločnosť Bytterm svojim zákazníkom ponúka. Súčasťou
spoločnosti je aj výrobná divízia, ktorá vykonáva všetky potrebné remeselné práce.
Jej zamestnancami sú klampiari, kúrenári,
vodári, elektrikári, výťahári, plynári a zvárači.
Ďalšia divízia je technicko-investičná, zabezpečujúca všetky typy revízií. A v neposlednom rade aj oddelenie Štátneho fondu
rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto
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História budovy Bytterm sa začala písať pred
45 rokmi. Neskôr pribudla nadstavba. Ďalšou
etapou v našom vývoji bolo otvorenie zákazníckeho centra. Týmto krokom sme sa snažili
rozšíriť služby pre všetkých občanov mesta, ktorým naša spoločnosť spravuje byty a
dodáva teplo. Zámerom je zvýšenie kvality
služieb pre zákazníkov.

oddelenia vlastníci bytov a bytových domov
môžu získať najvýhodnejší úver na modernizáciu – napríklad na zateplenie, výmenu
rozvodov či výťahov.
Medzi našich zákazníkov patria aj starší ľudia
či hendikepovaní, na ktorých sme tiež mysleli a vybudovali sme pre nich bezbariérový
prístup. Naším cieľom je, aby sa všetci cítili čo
najlepšie, podľa nášho motta Bytterm – Váš
partner pre spokojné bývanie.
Na rozdiel od iných správcov, spoločnosť
Bytterm je zároveň aj vlastníkom a prevádzkovateľom sústavy výmenníkových staníc,
plynových kotolní a sekundárnych rozvodov
tepla, rozmiestnených na celom území mesta.
Aj preto bolo potrebné vybudovať priestory,
kde ľudia na jednom mieste vybavia všetko v
príjemnom, no najmä modernom prostredí.
Vízia celého projektu začala približne pred

Sekcia NOVINKY
rokom a pol a všetky náklady si spoločnosť
Bytterm hradila z vlastných zdrojov. Z marketingového hľadiska chceme, aby zákazníci
spoločnosť Bytterm chápali už ako modernú
firmu so všetkým, čo k tomu patrí. Je pre
nás dôležité, aby nás ľudia nebrali iba ako
spoločnosť s tradíciou a istotou, ale aj ako
flexibilnú a dynamicky sa rozvíjajúcu firmu.

BUDOVANIE ZNAČKY
JE PRE SPOLOČNOSŤ DÔLEŽITÉ
A to sa týka nielen budovania značky, ale aj
prístupu ku zákazníkovi. Chceme ponúkať
komplexné riešenia a kvalitné služby pre zákazníkov. Vítame všetky nápady či podnety,

chceme byť otvorení voči novým víziám. K tomu
by mala prispieť aj nová webová stránka, na
ktorej sa momentálne už pracuje a jej spustenie
sa plánuje v priebehu mesiaca október 2016.
V Žilinskom kraji chýba celkovo viac zákazníckych centier a preto aj mesto teší, že sa
zlepšia služby pre jeho obyvateľov.

Otvorením zákazníckeho centra sa menia aj telefónne klapky pracovníkov zákazníckeho centra. Nové telefónne klapky na zamestnancov si
môžete nájsť na webovej stránke www.bytterm.sk.
Do budúcnosti sa pripravuje aj doladenie elektronických služieb. Naším cieľom v blízkej budúcnosti je, aby ľudia vedeli viac vecí vybaviť aj
elektronicky, keďže žijeme v rýchlej dobe a chceme ľuďom ušetriť hlavne ich čas. Veď ako sa hovorí – čas sú peniaze.
Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková
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BÚRKOVÁ ČINNOSŤ A MOŽNÉ ŠKODY
Zvýšená búrková činnosť prináša, najmä samotným atmosférickým výbojom – bleskom, mimoriadne riziko vzniku škôd v elektrických a elektronických zariadeniach aj napriek uskutočneným ochranným opatreniam.

Z

ačiatkom augusta bola SHMÚ zverejnená informácia o búrkovej činnosti
v júli roku 2016 a 2015. Podľa informácie bolo v júli v roku 2015 19 dní s búrkou a v
roku 2016 až 29 dní s búrkou na celom území
Slovenska. Zaujímavá informácia, hlavne s
ohľadom na možné škody, ktoré môžu pri
búrkovej činnosti vzniknúť.
Z hľadiska možného poistného krytia škôd
spôsobených úderom blesku, ale aj ich samotného uplatňovania a preukazovania
príčiny ich vzniku, je dôležité vedieť, aké
účinky môže blesk mať a aké majú prejavy.

odstrelením omietok a prasklinami,
elektrodynamické, ktoré sa môžu prejaviť
vytrhnutím vodičov elektrickej inštalácie zo
stien pri prechode prúdu blesku,
elektromagnetická indukcia, v dôsledku ktorej dochádza k šíreniu prepäťových
impulzov. Následky prepätí môžu byť od
porúch zariadení informačných systémov,
cez poruchy meracej a regulačnej techniky,
poškodenia izolačných systémov až po
možnosť vzniku požiaru. V domácnostiach
ide predovšetkým o poruchy počítačov, audiovizuálnej techniky a bielej techniky.

Z hľadiska poisťovňami publikovaných informácií, škody spôsobené prepätím, t. j.
nepriamym úderom blesku predstavujú
viac ako 25 % všetkých vyplatených škôd a
škody spôsobené priamym úderom blesku
predstavujú len do 1 % z celkového počtu
riešených škôd.

V zásade, z hľadiska delenia úderov blesku,
možno zjednodušene hovoriť o priamom
údere blesku, keď bleskový prúd prechádza zasiahnutými predmetmi a nepriamom
údere blesku, ktorý vyvoláva sekundárne
účinky, ako sú vznik indukovaného náboja,
prepätia a prúdových impulzov na blízkych
predmetoch, vrátane vodičov vedenia a pod.
Účinky atmosférického výboja/blesku, okrem
pozorovaných vizuálnych neelektrických prejavov (záblesk, hrom), môžeme rozdeliť na:
tepelné – kde dochádza k otepleniu málo
vodivých materiálov, pri ktorých môže nastať
až vznietenie,
mechanické – kde dochádza k deštrukcii
okolitého materiálu spôsobenej napr. prudkým odparením vody pri nie úplne suchých
materiáloch, prípadne tlakom, prejavenom
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produktov ide o:
„poistenie FLEXA, resp. poistenie proti živelným udalostiam“, kde poisťovne
štandardne kryjú len riziko priameho úderu
blesku, definované ako preukázané bezprostredné pôsobenie blesku alebo teploty jeho
výboja na poistenú vec so zanechaním stôp
(škody spôsobené prepätím sú v tomto poistení vylúčené),
„poistenie strojov a elektroniky – technické riziká“, kde je kryté, okrem iného, aj
riziko prepätia a elektromagnetickej indukcie, t. j. účinky nepriameho úderu blesku.

Autor článku: Ing. Anton Repkovský

Škody vzniknuté úderom blesku je možné
kryť poistením, je však nutné vedieť rozoznať, aké príčiny vzniku škody sú v danom
type poistenia kryté. Z hľadiska poistných

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

Sekcia KÚRENIE

POROVNANIE SPOTREBY TEPLA NA
VYKUROVANIE V ROKOCH 2011 – 2016
Prehľad spotrieb tepla na vykurovanie u konečných spotrebiteľov z výmenníkových staníc a plynových kotolní.

Z

o zákona vykurovacie obdobie začína
1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roka. Samozrejme, hlavne s klimatickými podmienkami súvisí aj spotreba
tepla na vykurovanie. Je nutné si uvedomiť,
že vyúčtovanie spotreby sa robí za kalendárny
rok, teda od 1. 1. do 31. 12., čo skresľuje pohľad

ľudí na zimné obdobie z hľadiska studenej alebo miernej zimy.
Po vyúčtovaní za rok 2015 boli veľmi často
kladené otázky, ako je to možné, že máme
vyššiu spotrebu tepla za vykurovanie, keď v
roku 2015 bola miernejšia zima ako v roku

ROK

DENNOSTUPNE

2011

3 435

2012

3 597

2013

3 420

2014

2 825

2015

3 276

2014. Bolo to práve naopak a historicky nikdy nebola taká teplá zima ako v roku 2014.
Jednoznačne to potvrdzujú aj vypočítané
dennostupne, ktorých množstvo vyjadruje počet dní, kedy sa vykurovalo a denných
priemerných teplôt v týchto dňoch.
Čím viac dennostupňov, tým silnejšia zima.

VYSVETLÍVKY K TABUĽKE:
ÚK - ústredné kúrenie
VS - výmenníková stanica
PK - plynová kotolňa

POROVNANIE SPOTREBY:
Bytterm dodáva teplo a teplú vodu z výmenníkových staníc, ktoré sú na sídlisku Solinky,
Hliny, Vlčince a mesto. Potom z plynových
kotolní – hlavne celé sídlisko Hájik a z malých
kotolní pre staré mesto. Pre porovnanie uvádzame prehľad ročných spotrieb tepla na
vykurovanie od roku 2011 z výmenníkových
staníc a plynových kotolní.
Prvú časť vykurovacieho obdobia máme za
sebou – uvádzame porovnanie spotrieb tepla
na vykurovanie za toto obdobie od roku 2011
za 1. až 5. mesiac kalendárneho roku. Celková
ročná spotreba závisí hlavne od posledných
mesiacov a najmä od začiatku vykurovania po
mesiaci august. V porovnaní vidíme, že doteraz
je spotreba tepla oproti minulému roku nižšia.

K CENE ZA STUDENÚ VODU PRIBUDNE POPLATOK ZA VODOMER
Od januára pribudne k faktúre za vodné a
stočné aj fixný poplatok za vodomer. Konečná
suma za vodné a stočné bude teda zložená z
poplatku za spotrebovanú vodu, vodu odvedenú do kanalizácie a z poplatku za vodomer.
Kvôli poplatku za vodomer však domácnosti
s nízkym odberom zaplatia za 1 m3 vody viac,
ako domácnosti s vyššou spotrebou. Platiť
bude aj ten, kto vodu neodoberal.
Poplatok za vodomer zavedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a bude ho musieť
platiť každá domácnosť, vrátane tých s nulovou spotrebou. Tento poplatok sa týka len
centrálneho fakturačného merača studenej
vody spoločnosti SEVAK na vstupe do domu.

Poplatok bude následne rozpočítaný pre všetky byty a nebytové priestory v dome. Pripravovaná vyhláška zvýši náklady pre rodinné domy
podľa odhadu ÚRSO v priemere o 18 eur na
rok. Domácnosti v bytových domoch pri nižšej
spotrebe vody zaplatia podľa ÚRSO viac o 2
eurá mesačne.
Dnes môže byť spotrebiteľovi jedno, aký
vodomer má namontovaný. Od januára sa to
však zmení. Napríklad platba za vodomer v
bytových domoch bude závisieť aj od počtu
bytov a nebytových priestorov a rozhodovať
bude aj veľkosť vodomeru.
Novinka teda znevýhodní odberateľov s nulovou alebo nízkou spotrebou. Vodári sa bránia,

že sa bude účtovať transparentnejšie.
Asociácia vodárenských spoločností tvrdí, že
postup pri rozdelení nákladov medzi odberateľmi pitnej vody a producentmi odpadovej
vody bude spravodlivejší. Ak niekto odobral za
rok 0 m3, faktúra bola nulová. Pritom prevádzkovateľ vodovodu mal náklady s prevádzkou a
údržbou sietí, fakturáciou, odpočtom meradla,
jeho pravidelnou výmenou a ciachovaním.
Tieto náklady znášal prevádzkovateľ siete aj
odberatelia, ktorí vodu reálne odoberali. Nulové odbery sa rozpočítavali na bežných odberateľov.
Autor článku: Ing. Štefan Chajdák
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ROSENFELDOV PALÁC - HISTÓRIA
Za jednu z najkrajších budov Žiliny považujú odborníci i laická verejnosť tzv. Rosenfeldov palác, ktorý je pomenovaný podľa pôvodného
majiteľa, bankára Ignáca Rosenfelda.

S

tavba na dnešnej Hurbanovej ulici je
z roku 1907. Staviteľom paláca bol
taliansky staviteľ Nicolleto – Mikuláš –
Rauter, ktorý od začiatku 20. storočia pôsobil v Žiline a postavil tu množstvo krásnych,
najmä secesných budov.

Ignác Rosenfeld sa narodil v novembri 1850 v dome č. 30 na dnešnom
Mariánskom námestí v židovskej rodine Jakuba Rosenfelda a matky Rózy,
rodenej Popperovej. Ignác vyrastal v
početnej rodine, mal 11 súrodencov,
z ktorých najviac známy bol Žigmund
(Sigmund), riaditeľ známej banky vo
Viedni. Mladý Ignác Rosenfeld v roku
1869 založil v Žiline vlastnú banku –
Žilinskú sporiteľňu, ktorá v roku 1876
zmenila názov na Žilinská sporiteľňa
a úverová spoločnosť. V roku 1880 sa
oženil s Júliou Schlessingerovou z Orlového pri Považskej Bystrici. Ignác Rosenfeld zomrel v roku 1923 ako 73
ročný, manželka v roku 1932, tiež ako
73 ročná. Obaja boli pochovaní na
židovskom cintoríne v Žiline, kde sa
dodnes zachoval ich náhrobok.
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Rosenfeldovci si v roku 1897 kúpili pozemok
a starší dom (v roku 1849 ho vlastnila rodina
Cingel) na dnešnej Hurbanovej ulici – vtedajšej
ulici Gabriela Baroša (Baross Gábor) a v roku
1907 tu dali postaviť secesnú budovu banky s
obytnými priestormi. Po roku 1919, v dôsledku

vytvorenia ČSR, musela banka zmeniť názov
na Žilinská sporiteľňa a úverový ústav, v roku
1921 dostala názov Žilinská obchodná banka
a mala adresu Hurbanova ulica č. 24.
Po smrti Ignáca Rosenfelda prešlo vlastníc-

Sekcia HISTÓRIA

tvo banky a domu na manželku, ktorá však
banku predala a táto sa dostala do vlastníctva Banky československých légii v Prahe. Deti
Rosenfeldovcov zdedili budovu v roku 1933,
v roku 1937 budovu od nich kúpila Slávia,
vzájomná poisťovacia spoločnosť Praha. V
tom čase v budove pôsobil a býval advokát
JUDr. Andrej Kojnok a JUDr. Ladislav Nádaši –
syn známeho spisovateľa Nádaši-Jégeho.

vateľ budovy – vlastníkom bol stále štát – na
Centrum voľného času Spektrum. Od roku
2003 prešla táto inštitúcia pod Mesto Žilina
spolu s budovou.

Mesto Žilina 21. 6. 2004 vyhlásilo uznesením
MZ 40/2004 budovu za mestskú kultúrnu
pamiatku, v roku 2009 boli budova, studňa
a oplotenie vyhlásené za národnú kultúrnu
pamiatku rozhodnutím Ministerstva kultúry
č. MK – 2102/2009 – 51/2837 a zaradené do
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
11600 / 1–3.
Dnešná budova paláca má adresu Hurbanova ulica 28, súpisné číslo 335, parcela 1285.

Od roku 1942 budovu vlastnila Tatra, poisťujúca účastinná spoločnosť Bratislava, po nej,
po poštátnení poisťovní, vlastnil budovu štát
a pôsobila tu Štátna poisťovňa Žilina.

Budova bola od roku 2015 v rekonštrukcii
a v súčasnosti sa dokončili všetky stavebné
práce. Mesto Žilina plánuje budovu využiť na
viaceré účely, najmä v oblasti kultúry.

Od roku 1955 prevzal budovu Krajský dom
pionierov v Žiline, neskôr premenovný na
Okresný dom pionierov a mládeže. Ten sa v
roku 1990 premenoval na Okresný dom detí
a mládeže. V roku 2002 bol premenovaný uží-

Autor článku: Mgr. Peter Štanský,
Štátny archív v Žiline
Foto: zilina-gallery.sk a ŠA v Žiline
stav pred
rekonštrukciou

stav po
rekonštrukcii
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Sekcia TECHNOLÓGIE

DIALKOVÝ
ODPOČET MERAČOV TEPLA NA
Ľ
VSTUPOCH DO OBJEKTOV – VÍZIE A PRAX
Z dôvodu automatizácie, zvyšovania efektivity a spoľahlivosti odpočtov, pristúpila naša spoločnosť BYTTERM, a. s. Žilina k zásadnej zmene vo
vykonávaní odpočtov a spracovaní ich výsledných údajov.

O

dpočty spotreby tepla boli v minulosti vykonávané viackrát za mesiac, pričom samotná realizácia bola komplikovaná a zdĺhavá. Odberné miesta, kde sú umiestnené merače tepla, sa nachádzajú v pivničných priestoroch bytových domov a pri jednotlivých odpočtoch bolo
nutné kontaktovať zodpovednú osobu za vlastníkov bytov. Keď domovník sprístupnil meracie miesto odberu, mohol byť vykonaný
odpočet meračov tepla za daný objekt. V prípade, že zodpovedná osoba nebola prítomná v čase merania, nebolo možné vykonať odpočet a
pokusy o odpočet sa museli zopakovať. Takýto spôsob získavania dát bol nespoľahlivý, zdĺhavý, náročný na čas a zabezpečenie. Taktiež spracovanie takto získaných údajov bolo opäť náročné na čas a častokrát dochádzalo k chybovosti zo strany spracovateľov.

V SÚČASNOSTI SA ODPOČTOVÝ SYSTÉM VYKONÁVA NASLEDOVNÝMI DVOMI SPÔSOBMI:
a) Odpočty po metalickom vedení s
priamym výstupom a spracovaním v BYTTERM, a. s. Žilina.

Bytterm, a. s. – centrálne
spracovateľské centrum

Výmenníková
stanica

Pri rekonštrukčných prácach na rozvodoch
tepla sa ukladali metalické vedenia za účelom
neskoršieho využitia pri odpočtoch.
Pomocou týchto vedení sú bytové domy
zosieťované a skoncentrované do jedného
miesta (výmenníková stanica), z ktorého sú
následne cez rádiokomunikačné systémy
odosielané do centrálneho spracovateľského
centra (Bytterm, a. s.). Spracované údaje sú
vo finálnej podobe odovzdávané priamo do
fakturačného centra. Takýto spôsob vykonávania odpočtu úplne eliminuje vstup do
jednotlivých meracích miest a zároveň zefektívňuje celý proces až po fakturáciu.

b) Bezdrôtový odpočet pomocou rádiokomunikačných modulov, bez potreby vstupovať do objektu s meracím miestom.
V lokalitách, kde neboli inštalované metalické vedenia je použitá technológia rádiového prenosu na odpočet stavu meračov
tepla. Pri tomto systéme sa využíva spôsob
rádiového diaľkového odpočtu bez nutnosti
vstupovania do objektov, kde je umiestnené
meracie miesto.
Pracovník, ktorý vykonáva odpočet sa presúva po lokalitách, kde sú umiestnené rádiokomunikačné odpočtové systémy a postupne
odčítava namerané údaje do prenosného
mobilného zariadenia. Po ukončení zberu
dát sa z mobilného zariadenia importujú
údaje do centrálneho spracovateľského centra (Bytterm, a. s.) s priamym výstupom pre
fakturáciu.
V súčasnosti prebieha doplnenie rádiokomunikačného odpočtového systému o
koncentrátory, ktoré umožnia namerané
údaje zaznamenať, spracovať a odoslať v
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digitalizovanej podobe do spracovateľského
centra BYTTERM, a. s. Žilina. Naším inovatívnym prístupom sa darí zefektívňovať a
skvalitňovať náš systém odpočtu meračov

tepla, pretože nám záleží na spokojnosti
našich zákazníkov.
Autor článku: Ing. Mário Šamaj

PREDÁVATE, PRENAJÍMATE,
REKONŠTRUUJETE ALEBO KOLAUDUJETE DOM?
S Energetickým certiﬁkátom od SSE, a. s.,
si rýchlo a výhodne splníte svoju zákonnú povinnosť.
Zásadnú rolu pri úsporách energie zohrávajú
budovy. Nižšie prevádzkové náklady na energiu
zvyšujú ich hodnotu. Tepelno-technické vlastnosti budovy a spotrebu energie prezradí energetický certiﬁkát. Ten je navyše v niektorých prípadoch priamo povinný, a to podľa zákona číslo
555/2005 o energetickej hospodárnosti budov.
Povinnosť energetickej certiﬁkácie sa vzťahuje
na občanov i ﬁrmy, konkrétne na majiteľov
nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlastníkov nehnuteľností určených na predaj alebo
prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných
budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády
alebo strechy, realizovala sa nadstavba či došlo
k výmene okien alebo dverí.
Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu
uhličitého sa budova zaraďuje do energetických

tried A (pasívny objekt) až G (mimoriadne nevyhovujúci objekt).
Energetický certiﬁkát sa vydáva ku dňu začiatku
kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii),
pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo
do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného
certiﬁkátu. K žiadosti o stavebné povolenie sa
zase pripája iný špeciﬁcký dokument – energetický posudok.
Aj tu si treba uvedomiť riziko pokuty. Pri zanedbaní povinností hrozia vlastníkom budov sankcie
do 2 000 eur, v prípade podnikateľov až do výšky
3 000 eur. Službu Energetický certiﬁkát od Stredoslovenskej energetiky, a. s., si rýchlo a jednoducho objednáte na www.sse.sk/certiﬁkat.
Časopis BYTTERM Október 2016
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UĽAVÍME VAŠIM NOHÁM...

ZABUDOVANIE VÝŤAHOV DO ZRKADIEL
SCHODISKA

V súčasnej dobe stúpa dopyt po zabudovaných výťahoch, kde doteraz museli využívať iba schody.

V

70. a 80. rokoch minulého storočia
sa v Československu postavili tisíce
obytných päťpodlažných domov, do
ktorých neboli umiestnené výťahy, aj keď
bol priestor pre výťah pripravený – tzv. zrkadlo schodiska. Keď sme boli mladší, bola
táto prekážka jednoducho prekonateľná.
V súčasnosti, keď populácia na Slovensku
starne, stáva sa z chýbajúceho výťahu pre
mnohých z nás ťažko stráviteľný problém.
V minulosti, pri výstavbe týchto domov nebola, bez stavebných úprav, dostupná technológia pre zabudovanie výťahov.
V súčasnosti, pri rozmachu technológií, je
zabudovanie výťahov do týchto domov
možné a už sa aj realizuje. Na ulici, kde bol
výťah zabudovaný, sa realizujú okamžite
ďalšie. Pre obyvateľov týchto domov je
to obrovská úľava. Samozrejme, je tu aj
druhé hľadisko, a to je cena výťahu, ktorá

sa na prvý pohľad môže zdať vysoká. Ak
si ale uvedomíme, že byt v dome s výťahom získava oveľa vyššiu hodnotu a pri
súčasných možnostiach bankových úverov
s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami, je
cena dostupná pre každý dom.
Je pravdepodobné, že vás alebo niekoho z vašich spolubývajúcich už napadlo,
že prekonávanie schodov je problém a
riešením by bolo presťahovať sa do bytu v
čo najnižšom poschodí alebo do domu so
zabudovaným výťahom. V dnešnej dobe je
výťah už štandardnou súčasťou nášho života v bytových domoch.
V nasledujúcich riadkoch vám firma VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí predstaví možnosti a organizáciu riešenia, aby ste vy, ako
obyvateľ domu, nemali žiadne starosti s vybavovaním dokladov a s behaním po úradoch, respektíve bankách.

TIP NA SPOĽAHLIVÉHO DODÁVATEĽA:
Ak sa obyvatelia domu rozhodnú pre zabudovanie výťahu, znamená to najskôr výber
dodávateľa. Pri výbere je potrebné dbať na
serióznu firmu s históriou a skúsenosťami.
Firma VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí tieto
atribúty rozhodne spĺňa.
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Kontaktné údaje:
VÝTAHY, s. r. o.,
a: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
t: +420 566 521 531, +420 777 780 700
e: sales@vytahy.com
www.vytahy.com

Sekcia VÝŤAHY

PRIEBEH REALIZÁCIE ZABUDOVANIA STAVBY NA KLÚČ
’
Pracovníci firmy obyvateľom domu navrhnú najvhodnejšie riešenie zabudovania výťahu na základe dispozície objektu a ich požiadaviek.
Následne pripravia cenovú kalkuláciu a spoločne so správcom zabezpečia inžiniersku činnosť.

REALIZÁCIA ZABUDOVANIA VÝŤAHU

PREČO INVESTOVAŤ DO ZABUDOVANIA?

1. Posúdenie finančných možností bytového domu, návrh financovania diela
(vybavenie úveru).
2. Podpísanie zmluvy o dielo.
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie
pre výberové konanie, vrátane vyjadrenia
dotknutých orgánov (hasiči a pod. podľa
požiadaviek stavebného úradu).
4. Vydanie kladného stanoviska stavebným
úradom.
5. Vlastná realizácia výťahu, vrátane šachty a
s tým spojených stavebných prác.
6. Kolaudácia diela.

1. Zdravotné hľadisko – úľava pri neustálom
zdolávaní schodov.
2. Technické hľadisko – v súčasnej dobe sú
technológie výťahov také, že výťahy je
možné realizovať v rôznych modifikáciách
a s rôznymi pohonmi.
3. Finančné hľadisko – úrokové sadzby pre
úvery spojené s bývaním sú na tak nízkej
úrovni, že si ich môže dovoliť každý.

TRADÍCIA A KVALITA
Firma VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí je
tradičný český výrobca výťahovej techniky s históriou výroby od roku 1957
s tisíckami zrealizovaných výťahov po
celej Českej a Slovenskej republike.
Viac na www.vytahy.com.

Autor článku a foto: VÝTAHY, s. r. o.

Prvé štyri body sú časovo odhadované na cca
3 mesiace. Samotná realizácia (bod 5) trvá do
6 týždňov. Následná kolaudácia sa realizuje
podľa požiadaviek stavebného úradu.

stav pred
zabudovaním výťahu

stav po
zabudovaní výťahu
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Sekcia VOĽNÝ
’ ČAS

SPOZNÁVAME VYSOKÉ TATRY
Vysoké Tatry i blízke okolie poskytujú návštevníkom širokú paletu možností výletov v letnom aj jesennom období.

T

ento rok návštevnosť Vysokých Tatier láme rekordy. Cestovnému ruchu sa vo Vysokých Tatrách naozaj darí. Pilierom je stále domáci
cestovný ruch – dve tretiny stále tvoria Slováci. Keďže je situácia vo svete nepokojná, aj tento rok sa väčšina ľudí priklonila stráviť letnú
či jesennú dovolenku opäť na Slovensku.

Ponuka Vysokých Tatier sa sústreďuje na všetky vekové kategórie, avšak posledné dva roky sa kvalita a rozsah služieb výrazne zlepšili pre rodiny
s deťmi. Vo Vysokých Tatrách sa nachádza zhruba 600 km turistických značkovaných chodníkov. Na svoje si prídu nielen turisti, ale aj milovníci
histórie, prírodných krás, aktívni i pasívni návštevníci. Stačí si len vybrať z možností, ktoré vám Vysoké Tatry ponúkajú

TIPY NA VYBRANÉ TÚRY:
Nenáročné túry:
Hrebienok – Zamkovského chata (45 min.)
Jednoduchá a veľmi príjemná horská trasa
vedie z Hrebienka po Tatranskej magistrále.
Počas cesty je možné zastaviť sa na Rainerovej chate, kde získate rôzne informácie
o histórii sherpov (nosičov) v Tatrách a pod.
Na tejto trase budete prechádzať aj cez Studený potok a pôjdete aj okolo Obrovského
vodopádu. Cieľom uvedenej trasy je Zamkovského chata, kde sa môžete príjemne
občerstviť (v jedálnom lístku tu nájdete aj
buchty, pozn. autora).
Zo Zamkovského chaty je možné pokračovať
na Téryho chatu, prípadne na Skalnaté Pleso.
V prípade, že sa rozhodnete vrátiť sa späť na
Hrebienok, môžete použiť aj trasu smerom na

vodopády Studeného potoka. To znamená,
že zo Zamkovského chaty pôjdete najskôr
po červenej značke, potom po modrej a nakoniec po zelenej, ktorá vedie až do Starého
Smokovca.
Hrebienok je východiskom viacerých turistických trás. Na Hrebienok sa môžete dopraviť pozemnou lanovkou alebo pešo po asfaltovej ceste, resp. lesnom chodníku (cca. 45
min.), ktorý vedie až do Starého Smokovca.
Stredne náročné túry:
Skalnaté Pleso – Chata pri Zelenom plese
Stredne náročná túra. Najťažší úsek je
stúpanie na Sedlo pod Svišťovkou (2023
m n. m.) do Doliny Zeleného plesa. Na ceste
sa nachádzajú reťaze. Späť je možné vrátiť sa
po rovnakej trase, prípadne zísť po turistickej
ceste priamo do Tatranskej Lomnice alebo do

Zamkovského chata

Chata pri Zelenom plese
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Zelené pleso

Tatranských Matliarov. Ak by ste sa z Chaty
pri Zelenom plese potrebovali dostať čo
najrýchlejšie dole, tak je dobré ísť trasou,
ktorá vedie na autobusovú zastávku Biela
Voda. V tomto prípade ale musíte počítať s
tým, že sa budete musieť do Tatranskej Lomnice dopraviť bežným linkovým autobusom.
Na Skalnaté Pleso sa môžete veľmi jednoducho dopraviť z Tatranskej Lomnice
kabínovou lanovkou.
Zo Skalnatého Plesa sa môžete vyviezť ďalej
visutou lanovkou na Lomnický štít, prípadne
sedačkovou lanovkou do Lomnického sedla.
Z Lomnického sedla je možné vidieť podtatranské obce a Malú Studenú dolinu s Téryho chatou. Do Lomnického sedla je možné
dostať sa iba sedačkovou lanovkou. Peší výstup je zakázaný.

Belianska jaskyňa

TIPY NA ATRAKCIE:
Veveričí lanový park
Pre rodiny s deťmi odporúčame Veveričí lanový park, ktorý je perfektný na vyšantenie
detí. Tento adrenalínový park pozostáva z
dvoch druhov tratí. Na svoje si prídu veľké
veverice – dospelí aj malé veveričky – deti.
Trať Mini pre malé veveričky vás zbaví vašich
neposedných ratolestí a vy si zatiaľ oddýchnete
pri kávičke, alebo sa môžete vcítiť do kožuchu
tatranskej veverice. Trať pre veľké veverice je
postavená z 25 lanových prekážok umiestnených na stromoch vo výške cca 5 m. Počas
prelezu si okrem značnej dávky adrenalínu užijete aj výhľad na štíty Vysokých Tatier.
Horolezecká stienka – Caffé Tatranská Lomnica

Stienka je príjemným miestom pre malých

i veľkých. Má charakter bouldrovej stienky s
rôznymi výškami a s alternatívou krátkeho
lezenia s lanom. Je rozdelená na 4 sektory: detská stienka, kolmá bouldrová stienka, previsnutá stena, previsnutá bouldrová
stienka.
Horolezecká cesta Velický zub
Velický zub je horolezecká cesta prístupná
širokej verejnosti. Nachádza sa v blízkosti
Sliezskeho domu (cca 30 min.). Je vhodná
pre aktívnych horolezcov a skalolezcov ako aj
pre lezecky aktívne deti vo veku od 10 rokov
(v sprievode rodičov horolezcov). Cesta je
prístupná aj pre úplných začiatočníkov, ktorí
ju môžu absolvovať v sprievode profesionálneho inštruktora či horského vodcu. Výška
steny od nástupu je približne 135 m.

A ČO, AK POČASIE NEPRAJE?
Belianska jaskyňa
V prípade škaredého počasia môžete
navštíviť Beliansku jaskyňu. Belianska
jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov,
je známa bohatým výskytom kalcitovej
sintrovej výplne. Hoci záujem o prírodné pozoruhodnosti jaskyne pretrváva
už 125 rokov, zákonitosti jej vytvárania
sa doteraz úplne neobjasnili. Belianska jaskyňa sa nachádza v Tatranskej
kotline a je prístupná celoročne.

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková,
Foto: tatry.sk

Horolezecká stienka – Caffé Tatranská Lomnica

Veveričí lanový park
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ZÁKLADNÁ A SPOTREBNÁ ZLOŽKA TEPLA
Od budúceho roka sa bude rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavanie množstva tepla riadiť pravidlami novej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016, ktorej platnosť je od 19. 8. 2016 a účinnosť od 1. 1. 2017. Nová
vyhláška tak nahradí doterajšiu vyhlášku ÚRSO č. 358/2009.

J

ednou z možností ovplyvnenia nákladov
za dodané teplo do bytu alebo nebytového priestoru je odsúhlasenie pomeru rozpočítavania základnej a spotrebnej
zložky tepla v prípade, ak sú na vykurovacích telesách namontované pomerové
rozdeľovače vykurovacích nákladov.
Tak, ako to bolo doteraz, aj spomínaná nová
vyhláška vo svojom § 7 ods. 1 stanovuje
rozdelenie 60 % pre základnú zložku a 40 %
pre spotrebnú zložku v prípade, že sa vlastníci
bytov a nebytových priestorov nedohodnú
inak. Je nutné dodať, že vyhláška korešponduje s naším doporučením stanovenia zložiek, ktoré sme prezentovali v predošlom čísle
časopisu. Okrem iného sme uviedli, že prestupu tepla v dome z miestnosti do miestnosti
sa nedá zabrániť, preto základnú zložku tepla, ktorá je rozpočítavaná podľa plochy bytu,
je potrebné stanoviť minimálne na hranici
50 % a viac, čím sa zabráni veľkým rozdie-

ODPORÚČANÝ POMER
ROZPOČÍTAVANIA TEPLA
V prípade, že si vlastníci spôsob
rozpočítavania neodsúhlasili, potom správca postupuje podľa už
spomínanej vyhlášky.
Prax potvrdila, že uvedený pomer
rozpočítavania tepla 60:40, podľa vyhlášky, je najoptimalnejší, lebo teplo v
dome sa šíri cez neizolované priečky.
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lom v nákladoch základnej zložky za vykurovanie medzi jednotlivými bytmi v dome.

VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES
V praxi sa vyskytli prípady, kedy vlastníci
pristúpili k výmenám vykurovacích telies, čo
viedlo k zvýšeniu nákladov za spotrebované
teplo.
V súvislosti s možnosťou priameho ovplyvnenia nákladov za dodané teplo prostredníctvom odsúhlaseného spôsobu výpočtu
nákladov, zohráva v niektorých prípadoch
dôležitú úlohu aj veľkosť vykurovacieho telesa a s tým súvisiaci jeho výkon. V čase výstavby
bytových domov boli do jednotlivých bytov a
nebytových priestorov štandardne nainštalované vykurovacie telesá prepočítané projektantom, ktorých výkony boli postačujúce k

odovzdaniu tepla vykurovaným priestorom.
Pokiaľ si vlastníci po určitom čase vymenili
pôvodné vykurovacie telesá za nové, malo
dôjsť, z pohľadu výkonu, k ich identickej
náhrade. Nežiaduci dopad na náklad za
spotrebované teplo nastal vtedy, ak si vlastník v minulosti svojvoľne vymenil pôvodné
vykurovacie telesá za výkonovo väčšie, a kde
sa po tomto následne zrealizovala montáž
pomerových rozdeľovačov vykurovacích
nákladov na vykurovacie telesá. Práve spotrebná zložka tepla je tou zložkou, kde sa
pri rozpočítavaní použije koeficient výkonu
vykurovacieho telesa, ktorý je stanovený
výrobcom. Čím vyšší je výkon vykurovacieho
telesa, tým je úmerne vyšší náklad na spotrebnú zložku na vykurovanie. Preto pri výmene
neváhajte osloviť našich pracovníkov, ktorí
vám ochotne poradia pri výbere správneho
vykurovacieho telesa.
Autor článku: Ing. Karol Kucka

Sekcia REKONŠTRUKCIE

POSTUP PRI STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH
V BYTOCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH
Každý vlastník bytu a nebytového priestoru (NP) je v zmysle uzatvorenej ZVS a stavebného zákona povinný pred začatím stavebných úprav
požiadať a ohlásiť správcovi bytového domu prevádzanie takýchto úprav alebo prác.
Ako má vlastník bytu alebo NP postupovať pri zrealizovaní stavebných úprav bytu alebo NP vo svojom vlastníctve, ako ohlásiť úpravy, podať
žiadosť, aké podklady doručiť správcovi a na stavebný úrad, aké sú poplatky spojené s podaním žiadosti, aké termíny je nutné dodržať, aké
podmienky musí vlastník splniť?

VLASTNÍK DORUČÍ SPRÁVCOVI PÍSOMNÚ ŽIADOSŤ, V KTOREJ UVEDIE:
•
•
•
•

meno, priezvisko, adresu bytu/NP, č. tel., e-mailovú adresu, prípadne kontaktnú adresu, ak je rozdielna ako adresa bytu
vo svojej žiadosti uvedie popis prevádzaných prác, rozsah, typ priestoru, ktorý sa upravuje, použité stavebné materiály
zjednodušený náčrt pôdorysu upravovaného priestoru
list vlastníctva, prípadne návrh nového vlastníka na vklad do katastra (pri kúpe bytu)

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NIE JE POTREBNÉ LEN V TOM PRÍPADE, AK IDE O UDRŽIAVACIE PRÁCE, AKO SÚ:
•
•
•
•

výmena obkladov stien, podláh, dlažby
výmena okien, dverí
opravy vnútorných omietok, maľovanie a natieračské práce
výmena zriaďovacích predmetov

Správca bytového domu v lehote najviac 30 dní zaujme písomné stanovisko k
žiadosti vlastníka, kde vydá súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko s prevádzanými
prácami. Určí podmienky, aké musí vlastník
dodržať pri povolení týchto prác, uvedie
kontaktné osoby, ktoré má vlastník kontaktovať v prípade zásahu do meracích a regulačných zariadení, ak sa prevádzajú úpravy
na spoločných rozvodoch SV, TV, kanalizácie,
vykurovacej sústavy, plynu a elektroinštalácie.
Zároveň správca zaviaže vlastníka, aké
revízne správy a podklady má povinnosť
doručiť zodpovednej osobe správcu po
ukončení týchto prác.

danie povolenia na stavebné úpravy aj odbor
územného plánu a stavebného poriadku
príslušného mestského alebo obecného úradu. V tom prípade súhlas správcu nadobúda
platnosť až vtedy, keď žiadateľ (vlastník) získa povolenie príslušného stavebného úradu.

V prípade prestavby bytového jadra, správca
zaviaže vlastníka, aby prístup k spoločným
rozvodom vody, kanalizácie, plynu a
vzduchotechniky bol trvale rozoberateľný v
celom rozsahu aspoň tak, ako v čase prvotnej kolaudácie bytu/NP z dôvodu budúcej
výmeny spoločných rozvodov a možnosti
riešenia porúch a havárií na týchto rozvodoch.

Vlastník je povinný termín rekonštrukcie
a dobu trvania prác oznámiť aj ostatným
vlastníkom spôsobom v dome obvyklým a
zároveň je povinný dodržiavať domový poriadok a čistotu v spoločných priestoroch.

Správca podľa rozsahu prevádzaných prác
zaviaže vlastníka aj povinnosťou, pokiaľ ide
o rozsiahlejšiu rekonštrukciu, požiadať o vy-

Písomné stanovisko správcu pre vlastníka bytu/NP k prevádzaným prácam a rekonštrukciám je spoplatnené v zmysle platného cenníka správcu sumou 10 eur s DPH.
Autor článku: Ing. Karol Kucka
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Sekcia KÚRENIE

PRÍPRAVA NA VYKUROVACIU SEZÓNU
V príprave na ďalšiu vykurovaciu sezónu, v letnom období, Bytterm, a. s. Žilina, ako výrobca a dodávateľ tepla, vykonával potrebnú revíziu a údržbu tepelných zariadení, aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody.

N

a pravidelnú údržbu a revíziu zariadení
využívame práve letné obdobie, keď
je dosah odstávky na odberateľov
najnižší. V letných mesiacoch sa odberatelia
výnimočne stretávajú s odstávkami teplej
vody. Jej pravidelná mimosezónna odstávka
je nutná z dôvodu údržby všetkých výrobných zariadení, ktoré sú štandardne počas
roka v prevádzke nepretržite. Údržbou a
taktiež pravidelnými revíziami, preventívne
predchádzame nečakaným poruchám a
haváriám, a tým zabezpečujeme ich bezpečnú a bezporuchovú prevádzku počas
hlavnej vykurovacej sezóny.

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY
Pri plánovanej odstávke postupujeme
v súlade s platnými zákonmi, podľa
ktorých je možné prerušiť dodávku
tepla iba na nevyhnutný čas potrebný
na vykonanie údržby. Odberatelia sú
preto informovaní o presnom termíne
začiatku a skončenia odstávky minimálne 15 dní vopred.

18
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Počas odstávok zabezpečujeme najmä kontrolu tepelno-technických zariadení, akými
sú kotly, tlakové nádoby, elektrické a plynové
zariadenia ako aj opravy alebo výmeny zariadení, ktoré môžu obmedziť bezporuchovú
dodávku tepla počas sezóny.
Realizujeme tiež výmeny rozvodov tepla ako
aj rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla,
a to hlavne v rámci plánovaných investícií.
Cieľom investícií je predovšetkým znížiť
náklady na teplo pre odberateľov a zvýšiť
efektivitu tepelných sústav. Rekonštruujeme
a modernizujeme tepelné zariadenia, zavádzame nové technológie, akými sú napríklad
kondenzačné kotle, výmenníkové stanice,
riadiace a meracie systémy a informačné siete, ktoré pozitívne ovplyvňujú efektivitu,
spoľahlivosť a bezpečnosť celého systému
výroby a dodávky tepla.
Vďaka moderným riadiacim systémom a dispečingu sa čas odstávky výrazne skracuje.
Kým v minulosti trvali odstávky teplej vody aj
niekoľko týždňov, dnes vo väčšine prípadov
len niekoľko dní či dokonca hodín. Týka sa
to hlavne výmeny sekundárnych rozvodov
teplej vody, rekonštrukcie výmenníkových
staníc a plynových kotolní.
Ani vlastníci malých domových kotolní by

nemali zabúdať na pravidelnú revíziu a údržbu. Sú finančne menej náročné ako prípadné odstraňovanie následkov havárie alebo
náhlej poruchy. Bez pravidelnej revízie a
údržby kotolne, vlastníci riskujú poruchy ako
aj skrátenie životnosti zariadení a podstatné
zvýšenie nákladov na teplo.
Autor článku: Ing. Anton Slanička

VÁŠ DODÁVATEĽ TEPLA
A TEPLEJ VODY

OKNÁ

VIDITEĽNE VIAC

PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ

A DVERE

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

ÐÐ
Roky skúseností,
stovky realizácií
PREDAJŇA: M. R. Štefánika 27, ŽILINA
www.bytterm.sk
Časopis BYTTERM Október 2016
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VÝMENA SPOLOČNÝCH ELEKTRICKÝCH
ROZVODOV A ICH PRÍPOJOK V BYTOCH
Mnohé bytové domy v správe Byttermu majú viac ako 40 rokov. V takýchto domoch sú vlastníci bytov obmedzovaní pri súčasnom používaní
viacerých elektrických spotrebičov.

D

ochádza k všeobecne známemu javu,
že zrazu vypadne elektrina v celom
byte. Hlavný bytový istič už nie je
postačujúci na takýto odber a dochádza k
jeho vypnutiu.

prepäťovú ochranu na každom podlaží. Pri
výmenách elektrických rozvodov sa často
používajú tzv. bezhalogénové silové vodiče,
ktoré spĺňajú stanovené technické požiadavky protipožiarnej ochrany.

Pôvodné hliníkové elektrické rozvody v
rozvádzačoch na chodbách a v bytoch sú
po toľkých rokoch nevyhovujúce. Dokonca, aj prierez (hrúbka vodiča) je vyložene
nepostačujúci. V takom prípade je potrebné riešiť elektrické rozvody výmenou
spoločných stúpačkových elektrických rozvodov od hlavnej RIS-ky (rozvodnej istiacej
skrine). Tá sa väčšinou nachádza na vonkajšej strane objektu pri vchode do bytového
domu. To však nestačí. Súčasne je nutné zrealizovať aj výmenu individuálnych prípojok
zo spoločného rozvádzača do jednotlivých
bytov. Pri takejto komplexnej rekonštrukcii spoločných elektrických rozvodov je
dôležité uvažovať aj o ochrane spotrebičov
v jednotlivých bytoch. Za tým účelom je
nanajvýš žiadúce ešte inštalovať samostatnú

Pri rekonštrukcii vášho bytu by ste nemali
zabudnúť najmä na :
- všetky moderné kuchyne so vstavanými
spotrebičmi vyžadujú aj kompletnú rekonštrukciu (výmenu) elektrických rozvodov
s novými káblami a ističmi,
- v kúpeľniach sa nachádzajú moderné spotrebiče, ako práčka, sušička a podobne.
Staršie elektrické vedenie nie je stavané na
takéto silné spotrebiče. Aj tu je nevyhnutná
kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov s novými káblami a ističmi. Pri každodennom kúpaní a sprchovaní nesmieme
zabudnúť ani na zvýšené riziko poranenia
elektrinou. Je nevyhnutné vybaviť všetky zásuvky v kúpeľni prúdovým chráničom,

- pri zmene hlavného ističa v bytoch s menším
počtom spotrebičov (garsónka, 1-izbový byt)
je postačujúce vymeniť jednofázový istič
napr. 16 A za jednofázový 25 A,
- pri zmene napäťovej sústavy z 230 V na 400
V sa jednofázové ističe alebo poistky s istiacim prvkom 16 A až 20 A a jednofázovým
elektromerom vymieňajú za trojfázový istič s hodnotou B 25 A a trojfázovým elektromerom. Tieto práce vykoná dodávateľ
SSE – Distribúcia, a. s. na základe vašej žiadosti. Súčasťou žiadosti musí byť aj vyjadrenie správcu k zmene napäťovej sústavy.
Váš správca bytových domov dokáže s
vlastnými odbornými pracovníkmi zrealizovať kompletnú výmenu spoločných
stúpačkových rozvodov a prípojkových elektrických vedení k jednotlivým bytom.
Autor článku: Štefan Albert,
odborný elektrotechnik

Hlavný bytový rozvádzač po rekonštrukcii
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Sekcia VOLNÝ
’ ČAS

BYTTERM ORGANIZOVAL PRE SVOJICH
ZAMESTNANCOV AKCIU K MDD
Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. MDD sa zvyčajne, no nie všade, oslavuje každoročne 1. júna.

N

a Slovensku sa oslavuje od roku 1952. Myšlienka MDD vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí – World Conference for the Wellbeing of Children v Ženeve v
roku 1925. Nie je úplne jasné, prečo sa vybral práve 1. jún, no tento dátum je na svete
najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
Aj Spoločnosť Bytterm sa rozhodla tento rok
urobiť radosť tým najmenším a na futbalovom ihrisku v Rosine zorganizovala k sviatku
MDD akciu plnú zábavných atrakcií a súťaží
pre deti. Deti rôznych vekových kategórií sa
mohli počas celého dňa vyblázniť v skákacích
hradoch a na šmykľavkách.

z oslavy MDD odniesli kopu pekných zážitkov,
o ktoré sa mohli podeliť so svojimi rovesníkmi.

Každé dieťa tiež dostalo detský balík plný
užitočných vecí. Okrem toho, za súťaže mohli
deti získať aj sladké odmeny, z ktorých sa
veľmi tešili. Dospelí si zase mohli pochutnať
na dobrom guláši a malom občerstvení.
Veríme, že sa nám aj do budúcna podarí zorganizovať pre zamestnancov a ich deti či vnúčatá
takúto príjemnú firemnú akciu. Veď všetci
rodičia aj starí rodičia sú šťastní, keď vidia svoje dieťa či vnúčatko usmiate a spokojné. Deti si

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

MODERNÝ A RÝCHLY
INTERNET AJ PRE VAŠU
DOMÁCNOSŤ
VYBERTE SI SVOJU RÝCHLOSŤ!
LTE doma S
6/1 Mbit/s

LTE doma L
SWAN CENTRUM
Kysucká cesta 8405/16C, Žilina
041 / 2941 222

INTERNET

TELEVÍZIA

70/5 Mbit/s

TELEFÓN

9.90 €

mesačne

19.90 €

K službe
LTE doma
WiFi routerL
ZDARMA
(pri 24 m

esač
viazanosti) nej

mesačne

www.swan.sk

Služby sú dostupné v meste Žilina a okolie. Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí pre Časopis
nových ajBYTTERM
existujúcichOktóber 2016
zákazníkov, ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate získate vo
SWAN CENTRE, na nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.
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PRÁČOVŇA
A ČISTIAREŇ

23 rokov skúseností
a spoľahlivej kvality

VYSOKÁ KVALITA

VÝHODNÉ CENY

OKNÁ

PARKOVANIE ZDARMA
ul. Jarná 2606

VIDITEĽNE VIAC

PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ

A DVERE

KUPÓN

(VYSTRIHNITE)

ÐÐ
Okná, dvere,

JARNÁ 2606, ŽILINA
ZĽAVOVÝ
tieniaca technika,(v uličke oproti Byttermu)
KUPÓN

vchody – všetko
pod jednou strechou

BULVÁR, ŽILINA

(oproti Auparku na Bulvári)

15%

ÐÐ
Roky skúseností,

Zľava platí na
čistenie 1ks
oblečenia

stovky realizácií

PREDAJŇA: M. R. Štefánika
27,-ŽILINA
PONDELOK
PIATOK
PONDELOK - PIATOK
Zľava je22
platnáČasopis
do BYTTERM Október 2016
tel. 041 500 76 00, e-mail:
www.oknoplast.sk
7:00zilina@oknoplast.sk,
- 16:30
8:00
- 13:00, 13:30 - 16:30
31.12.2016

Sekcia O NÁS

REGISTRATÚRNE STREDISKO

Spoločnosť Bytterm, a. s. pracuje s rôznymi druhmi dokumentov, ktoré vznikajú našou činnosťou. Tieto dokumenty sa musia uchovávať.

N

a uchovávanie nám slúžia registratúrne strediská, kde máme uloženú celú našu dokumentáciu. Tento rok sme pristúpili k rekonštrukcii registratúrneho strediska, ktoré je
zamerané prevažne na projektovú dokumentáciu. Aby sme znehodnotenie dokumentov manipuláciou znížili na minimum, chceme pristúpiť k ich skenovaniu. Digitalizácia dokumentov prebieha aj z dôvodu, že technológie rýchlo napredujú a aj my máme záujem, aby ste
ich mohli v blízkej budúcnosti využívať.
Pôvodca registratúry je oprávnený požiadať ministerstvo prostredníctvom Štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou o informáciu,
odbornú radu a usmernenie. V našom prípade je to Štátny archív v Bytči.

V prípade zániku spoločnosti sa dokumenty bezodkladne odovzdajú
právnemu nástupcovi, alebo, ak zanikne bez právneho nástupcu,
odovzdá registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou ministerstvu prostredníctvom štátneho
archívu, v našom prípade v Bytči.

Dôležitou súčasťou strediska je registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý sa mení a

dopĺňa podľa potreby. Každý dokument má svoju výpovednú hodnotu. Keď sa uzavrie, začne plynúť lehota uloženia, ktorá je individuálna.
Niektorú určuje zákon, napr. v účtovníctve – túto lehotu stanovenú zákonom musíme rešpektovať a zapracovať ju do plánu. Ďalej existujú
lehoty, ktoré sme si stanovili my. Registratúrny poriadok a plán musí ísť na schválenie do ŠA v Bytči a po schválení ho môžeme používať.
Lehota uloženia je dôležitá pre obidve strany. Naša spoločnosť nemôže zničiť dokument skôr, ako uplynie jeho určená lehota. Po tejto lehote
a vyraďovacom konaní sa dokument zničí. V prípade, že žiadateľ má záujem o dokument, ktorý bol zničený, nemá nárok na náhradu, pretože
proces vyraďovania prebehol v súlade so zákonom, o čom existuje aj rozhodnutie.			
Autor článku: Martin Pálfy
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Krížovky s úsmevom
KRÍŽOVKA

Hos obeduje na letnej terase
vidieckeho hotela a s ažuje si:
- Pán vrchný, tu otravuje to ko múch,
že sa nedá vôbec jes !...
- Prosím vás, vydržte, ve tie muchy tu
lietajú iba pri obede...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
zna ka
pre apostilb

1. as
tajni ky

skratka
pohonných
látok

zvýšený
tón A

dekorácia

3. as
tajni ky

lieh

mesto v
Taliansku
parný
ruše

mýlil,
zavádzal
prišli na
niekoho
kunovitá
šelma
osudové
znamenie

vari,
hádam

Jozef
(dom.)
otravné
látky

Svorad
(dom.)

citoslovce
odporu
mužské
meno

škodlivý
hmyz
Pomôcky: muž.meno
kto má
skunk,
by omor, na starosti
psa
verant

Elektrárne
Nováky
úprava
strihaním
posielal
(bás.)
na toto
miesto

štvanica,
prenasledovanie

tára ,
trepa
(expr.)

štich
povynášajú

sk znutie
druh lupy
druh kanadského
jele a

zrakové
orgány
postupne
zmizol
motorové
vozidlo

skratka
štátu
Virgínia

bráni,
chráni
ve ká plocha po a

Turek
(zastar.)

Mária
(dom.)
etiópsky
ná elník

forma
trhu
(ekon.)
Pomôcky:
vapiti,
Eleazár,
duopol

urob
otužilým

skratka
pre kus

spisovate
(pejor.)
vodná
elektráre

zna ka
pre spat
skr. rádiolokátora

predava ka kvetov

2. as
tajni ky

www.scalpermedia.sk
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vola sa
(kniž.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom

TIPY NA JESENNÉ RECEPTY
BUDEME POTREBOVAŤ:
1 kg kuracích stehien
Medová marináda:
1 ČL citrónovej šťavy
1 ČL balzamikového octu
1 ČL korenia na kurča
1 PL medu

MEDOVÉ KURACIE STEHNÁ S HRUŠKOVÝM ČATNÍ
Kuracie stehná deň vopred dobre nasolíme. Pripravíme si tiež marinádu na potieranie zmiešaním
uvedených surovín. Stehná do marinády zatiaľ nenakladáme. Druhý deň stehná mierne podlejeme vodou a dáme piecť. Asi od polovice pečenia potierame marinádou. Pečieme, kým nie sú
do zlata upečené.
Hrušky očistíme, pokrájame na kúsky a vložíme do hrnca spolu s na jemno nasekanou šalotkou.
Podlejeme vínom a pomaly dusíme pod pokrievkou. Keď hrušky pustia šťavu, hrniec odokryjeme, pridáme ostatné koreniny podľa chuti a necháme pomaly variť, pokiaľ hrušky nezmäknú
a neodparí sa skoro všetka tekutina.
Podávame s varenými novými zemiakmi. 		

Hruškové čatní:
1 kg čerstvých hrušiek
150 ml bieleho vína
50 g medu
100 g šalotky
podľa chuti zázvor, mletá škorica, chilli
paprička, kari korenie

Recept a foto: bonvivani.sk

BUDEME POTREBOVAŤ:
Cesto:
1 hrnček (250 ml) oleja
1 a 1/2 hrnčeka trstinového cukru
3 vajcia
3 hrnčeky hladkej múky
400 g najemno nastrúhanej tekvice
2 ČL prášku do pečiva
1 ČL škorice
1 ČL perníkového korenia
1/2 ČL soli

TEKVICOVÝ KOLÁČ S MASCARPONE
Cukor a vajcia spolu dobre vymiešame, potom pridáme olej. Zmiešame všetky sypké prísady a
pridáme do zmesi. Nakoniec vmiešame tekvicu.
Cesto vylejeme do vymastenej formy a pečieme na 180 °C asi 45 – 50 minút.
Vychladnuté cesto potrieme krémom a posypeme nasekanými orechami. Krém pripravíme
vymiešaním mascarpone s javorovým sirupom a práškovým cukrom.
Prajeme dobrú chuť! 			

Krém:
1 balenie mascarpone
1/4 hrnčeka javorového sirupu
1/4 hrnčeka práškového cukru
vlašské orechy

Recept a foto: desserteria.blogspot.sk
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Sekcia SÚŤAŽ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
V minulom čísle sme uverejnili súťaž o najkrajšiu predzáhradku pred bytovými domami v správe Byttermu.

D

ostali sme od vás veľa tipov. Záhradky
sme boli pofotiť v mesiaci máj, keď
boli všetky pekne rozkvitnuté. Všetky predzáhradky boli naozaj veľmi pekné,
rozhodovanie bolo ťažké. Naša redakčná
komisia nakoniec vyhodnotila najkrajšiu
záhradku na sídlisku Hájik, ulica Petzvalova 3378/63. O túto krásnu predzáhradku sa
starajú p. Korčáková a p. Možješová už 15
rokov a môžu byť skutočne príkladom a inšpiráciou pre ostatných obyvateľov, ako si
spríjemniť prostredie svojho bývania.

poslal. Balíček s reklamnými predmetmi
spoločnosti Bytterm si prevzal osobne z rúk
marketingovej manažérky.
Výhercom ešte raz srdečne gratulujeme!
Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

Výhru, tablet Samsung, si prišla výherkyňa
prevziať osobne od generálneho riaditeľa
Richarda Zelinu, ktorý jej zablahoželal spolu s marketingovou manažérkou Zuzanou
Mazákovou. Prajeme pani Korčákovej ešte
veľa radosti z jej záhradky, mnoho pozitívnej
energie a kopu nových nápadov pri jej dotváraní.
Zároveň bol ocenený aj pán Možješ z Hájika, ktorý nám tip na víťaznú predzáhradku

NOVÁ SÚŤAŽ OD OKTÓBRA 2016
SPRÁVNE ODPOVEDAJTE

A VYHRAJTE
nový 2008 na týždeň
ZADARMO s plnou nádržou
od BYTTERM a FINAL CD

NOVÝ PEUGEOT 2008

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
S akým motívom sú olepené ﬁremné úžitkové autá spoločnosti BYTTERM?
Uzávierka všetkých odpovedí e-mailom do 31.10.2016. Žrebovanie sa uskutoční 2.11.2016.
Vaše odpovede posielajte e-mailom na: podatelna@bytterm.sk
Výhercov zverejníme na webovej stránke: www.bytterm.sk a www.ﬁnalcd.sk
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Žilina Prielohy 5, 041/500 20 44, www.ﬁnalcd.sk

Múdrejší
teraz
prestúpi.

Hypoúver už od 1,19 % p. a.
Prestúpte k nám a ušetrite.
Príďte si po Hypoúver s historicky najnižšou
úrokovou sadzbou a bez poplatkov.

ÚROK uŽ Od

1,19
%
p. a.

www.unicreditbank.sk
Najnižšia úroková sadzba UniCredit Bank s fixáciou na 3 roky.
Reprezentatívny príklad: chcete si refinancovať hypotéku vo výške 60 000 € a mať istotu počas splácania? Banka vám požičia aj na poplatok za zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver na prvých 5 rokov vo výške 1 800 €.
Celková výška úveru je 61 800 €, s dobou splácania 25 rokov a úrokovou sadzbou fixovanou na 3 roky vo výške 1,19 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 238,26 €, počet mesačných splátok je 301, z toho prvá bude
len splátka úrokov vo výške 61,29 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0 €, mesačný poplatok za vedenie U konta je 8 €**, ročná percentuálna miera nákladov je 1,75 %. Celková suma, ktorú musíte zaplatiť, je 73 947,29 €.
Tento príklad slúži len na informatívne účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy.
Október 2016
* Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver, bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5-násobok aktuálnej výšky
splátky a každých 6 mesiacov vykoná kreditnou kartou vydanou UniCredit Bank minimálne 5 transakcií, každú v minimálnom objeme 20 €.
** Mesačný poplatok za vedenie U konta je 0 €, ak si na tento účet každý mesiac budete posielať príjem vo výške aspoň 400 €.
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• OPTICKÝ INTERNET
• DIGITÁLNA TELEVÍZIA
• BALÍKY INTERNET + TELEVÍZIA
• PROGRAMOVÉ BALÍČKY
• SLUŽBA HBO GO
• MOBILNÁ APLIKÁCIA TV2GO

OPTICKÝ INTERNET
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI
Internet BEZ OBMEDZENÍ
Optický internet + Televízia ZADARMO

Teraz ku každému internetu
viac ako 50 TV programov ZADARMO !

od

9.90€

za mesiac

➜ Analógová TV základný súbor, Digitálna TV DVB-T a voľné programy DVB-C zadarmo
➜ rýchlosť sťahovania až 40 Mbit/s, rýchlosť odosielania až 4 Mbit/s neobmedzený dátový limit

Digitálna televízia + Analógová TV ZADARMO
➜
➜
➜

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

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

od

2.80€

od

5.90€

za mesiac

za mesiac

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