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Na nasledovných stranách si môžete
prečítať:

Vážení zákazníci, milí čitatelia,
leto sa skončilo a prišlo jesenné obdobie, kedy viac dní trávime v teple svojho domova. Máme čas
na knihu, na plánovanie nových aktivít. Mnohí z vás rozmýšľajú o zveľadení svojho bývania. Aj my
v BYTTERME, v spolupráci s vami, pripravujeme viacero bytových domov na komplexnú obnovu.
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nový výťah na Borovej č. 3205

NOVÉ VÝŤAHY NA SOLINKÁCH
Historicky prvá výmena dvoch osobno-nákladných výťahov prebehla v tomto roku aj na sídlisku Solinky v bytovom dome v správe
spoločnosti Bytterm, a.s. na Borovej ulici.

H

istoricky prvá výmena dvoch osobno-nákladných výťahov prebehla v
tomto roku aj na sídlisku Solinky v bytovom dome v správe spoločnosti Bytterm,
a.s. na Borovej ulici. Bytový dom prešiel v
minulom roku komplexným zateplením ob-

vodového plášťa, ktorú vlastníci bytového
domu odrazu spojili s výmenou výťahov.
Obe investície, ktoré spolu prekročili sumu
350 000 €, boli financované v prevažnej
miere zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania, sčasti z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu a
komerčného úveru z banky.

Výmenu výťahov v bytovom
dome zabezpečila spoločnosť
VÝTAHY, s.r.o. – Velké Meziříčí.

Spomínaný bytový dom svojimi 13. poschodiami patrí medzi najvyššie bytové
domy v Žiline a okolí. Pôvodne mal každý
osobno-nákladný výťah nosnosť po 500 kg,
po ich výmene táto vzrástla na 900 kg.
Nespornou výhodou nových výťahov je
takisto automatické otváranie a zatváranie
kabínových dverí so šírkou 900 mm, prednostné privolávanie výťahu nachádzajúce-

O servis nových zariadení sa stará
Bytterm, a.s. Žilina.

vlastníci si vybrali svetlé farby interiéru výťahu
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ho sa bližšie k účastníkovi, zväčšenie šírky
kabíny na 1 100 mm a dĺžky na 2 100 mm.

Sekcia VÝŤAHY

SVOJE POSTREHY Z REALIZÁCIE NÁM POSKYTLA AJ ZÁSTUPKYŇA VLASTNÍKOV BYTOVÉHO DOMU P. VIERA ČERVENÁ:
Pani Červená, prezraďte našim čitateľom,
prečo ste sa rozhodli vymeniť výťahy vo
vašom dome?
Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre
kompletnú výmenu oboch výťahov, bol najmä
fakt, že pôvodné výťahy už pomaly dosluhovali a vykazovali častú poruchovosť. Navyše,
výťahová šachta má vyhotovenú novú hydroizolačnú vrstvu, ktorá v budúcnosti zabráni
výskytu spodnej vody.
Ako prebiehali práce? Bola potrebná
súčinnosť s realizačnou firmou?
Realizácia prvého výťahu začala 3. 4. 2017,
pričom pracovníci spoločnosti VÝTAHY, s.r.o.

nás v spolupráci so správcom informovali
približne mesiac pred plánovanou odstávkou
prvého výťahu o postupe prác. Následne sme
im poskytli miestnosť na uskladnenie materiálu a začalo sa s prácami. Privítali sme, že
spoločnosť pracovala iba na jednom výťahu,
nie na oboch naraz, čiže aj počas rekonštrukcie sme vždy jeden výťah mali k dispozícii.
Práce na jednom výťahu trvali približne 5
týždňov.

vzorkovníka výrobcu. Čo sa farebnosti týka,
pre kabínu a šachtové dvere sme volili skôr
svetlé farby.

Čo poviete na dizajn a prevedenie nových
výťahov?

Nech neváhajú a kontaktujú pracovníkov
spoločnosti Bytterm, a.s. pre získanie komplexných informácií. My sme veľmi radi,
že sa nám výmenu podarilo dotiahnuť do
úspešného konca a môžeme sa tešiť z nových
výťahov.

Dizajn a technické prevedenie sme si
odsúhlasili na základe správcom poskytnutého dotazníka, ktorý bol spracovaný podľa

Bytový dom na ul. Borová č. 3205 je
prvým domov v správe spoločnosti
Bytterm, a.s. na sídlisku Solinky, ktorý
pristúpil k výmene výťahov. Čo by ste poradili obyvateľom, ktorí výmenu ešte len
zvažujú?

Chcete vymeniť výťah aj vo vašom bytovom dome? Neváhajte nás kontaktovať na galuska@bytterm.sk alebo telefonicky: +421 911 522 372.
Autor článku: Branislav Galuška

zástupkyňa vlastníkov p. Červená v novom výťahu – skúšobná jazda
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PREMIUM INSURANCE COMPANY - VÝHODNÉ
POISTENIE PRE VŠETKÝCH
O poisťovni PREMIUM hovorí pán Ing. Ondrej Zaťko, vedúci organizačnej zložky.

P

oistný trh na Slovensku je od 1. januára
2017 bohatší o prémiovú kvalitu v
oblasti neživotného poistenia. Nová
slovenská poisťovňa prináša ponuku kvalitných a transparentných služieb.
PREMIUM Insurance Company Limited – pobočka z iného členského štátu, je
poisťovňa so silnými slovenskými koreňmi,
ktorá reflektuje na potreby slovenského
a stredoeurópskeho poistného trhu na
základe dlhoročných skúseností tímu v
tomto regióne.

PREMIUM INSURANCE COMPANY LIMITED DELÍ SVOJE PÔSOBENIE NA SLOVENSKOM TRHU NA DVE ETAPY:
1 ETAPA:
• poistenie podnikateľských rizík
• poistenie zodpovednosti za škodu
• poistenie bytov, domov a domácností

Spoločnosť poskytuje komplexné služby neživotného poistenia a je orientovaná na
firemnú a podnikateľskú klientelu.

Ako čisto slovenská poisťovňa pre prémiových klientov, kombinuje výhodu znalosti domáceho prostredia so skúsenosťami silného európskeho partnera z oblasti
poisťovníctva – spoločnosťou Artex Risk
Solutions Limited, ktorá administruje viacero
medzinárodných poisťovní.

Jedným z najdôležitejších aspektov pri tvorbe
produktov bola snaha o inovácie vo väčšom rozsahu a zároveň pohľad na poistenie z oboch strán.
Z pohľadu poisťovne, ako jeho poskytovateľa,
a zároveň aj z pohľadu poisteného klienta, ako
subjektu, ktorého hodnoty a činnosti majú byť
chránené. Cieľom bolo dopracovať sa k takému
produktovému portfóliu, ktoré bude pokrývať
potreby podnikateľov aj fyzických osôb.

K výhodám európskeho rozmeru spoločnosti patrí skutočnosť, že spadá pod pôsobnosť
GFSC – Financial Services Commission,
ktorý vykonáva dohľad nad celým poistným
trhom v krajine. Na dodržiavanie pravidiel
dohliada podľa noriem Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska, Európskej
únie a podľa smernice Solvency II.

V portfóliu služieb poisťovne PREMIUM nájdu jej klienti okrem základnej ponuky aj
živelné poistenie, ktoré obsahuje riziká navyše, rozšírené poistenie prepravovaného
majetku či profesnej zodpovednosti za škodu, ako aj poistenie prerušenia prevádzky
dojednateľného pre stratu na hrubom zisku, nájomnom či dodatočných nákladov.

Viac o ponúkaných službách a informácie
o vedení slovenskej pobočky nájdete na
stránke poisťovne www.premium-ic.sk
Ing. Ondrej Zaťko
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2 ETAPA:
• poistenie motorových vozidiel
• úrazové poistenie
• ostatné neživotné poistenia

Kvalita poistenia závisí aj od jeho následnej
administrácie, likvidácie poistných udalostí
a podpory obchodných partnerov. V týchto
procesoch sa bude kvalita zakladať na využití
najlepších praktík dostupných na trhu.
Dôležitou súčasťou PREMIUM Insurance Company Limited je finančná stabilita, solventnosť
a dostatočná poisťovacia kapacita. Kvalita
zaistných služieb a špecializované konzultácie
sú garantované reputáciou zaisťovateľov, ako
sú Hanover Re, rating AA-, Polish RE, rating A-,
VIG RE, rating A+ a MS Amlin, rating A.
K výhodám spolupráce s poisťovňou PREMIUM
IC patria asistenčné služby aj pre podnikateľov,
možnosť podielu na zisku z poistnej zmluvy, atraktívne provízie či online prístup do systému.

R Kredit, spol. s. r. o.,
člen skupiny Respect Slovakia, s. r. o.,
kancelária Vysokoškolákov 41,
010 08 Žilina
e-mail: repkovsky@respect-slovakia.sk
telefón: 041/723 49 52
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radnica z r. 1908

ŽILINSKÁ RADNICA A JEJ HISTÓRIA
Žilinská radnica sa po prvý raz spomína v roku 1508 pod názvom radhaws (z nemeckého Rathaus).

S

lúžila ako stredisko správnych orgánov
mesta – mestskej rady, zastupiteľstva
(veľkej obce), mestského súdu, notára,
administratívy a hospodárstva. V dome sídlili
volení richtári z radov žilinských mešťanov.
Voľby sa konali vždy 24. apríla – na sviatok
sv. Juraja a od roku 1771 sa termín volieb
presunul na 1. novembra.
Prvým známym žilinským richtárom bol Jokl
Smyt, ktorý stál na čele mesta v rokoch 1419 –
1420. Poznáme mená 189 richtárov, starostov, predsedov a primátorov mesta, z nich
viacerí boli zvolení opakovane.

Medzi najvyššími predstaviteľmi mesta boli
zemania – Stráňavskí, Košeľovci, Skalkovci a
ďalší, v roku 1900 dokonca barón – Karol Kloch,
ktorý zomrel vo výkone funkcie. V r. 1931, po
dostavbe finančného paláca, sa mestský
úrad premiestnil do týchto priestorov a preto
radnica dostala pomenovanie stará radnica.
Primátori mesta sa opäť presídlili do starej radnice koncom roka 1992. V radnici bol do roku
1960 mestský archív. Uložená tu bola strieborná mestská pečať (stratila sa v 19. storočí),
mestské zástavy, päť katovských mečov (mesto
malo hrdelné právo a vlastného kata) a misa, v
ktorej si umýval kat ruky po výkone trestu.

zvonkohra z r. 1994
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Terajšia budova z roku 1894 bola postavená
na mieste renesančnej radnice z roku 1528. Aj
táto bola postavená na mieste staršej gotickej
radnice, z ktorej sa zachovali dve pivnice.
Okrem toho, v renesančnej radnici boli
miestnosti strážnikov, krčma, kuchyňa,
väznica a zasadacia miestnosť. Tú zdobili
obrazy a nápisy pripomínajúce rôzne udalosti v živote mesta i to, aby mestský sudcovia riešili spory spravodlivo. Preto tu bol aj
obraz bohyne spravodlivosti Iusticie. Na
vežičke visel zvonec, ktorý zvonil pri odchode odsúdených na popravisko.

tabuľa s menami predstaviteľov mesta

Sekcia HISTÓRIA

pohľad na radnicu 1910

Dnešná budova v eklektickom štýle prešla
viacerými stavebnými úpravami. V roku 1957
bola vybudovaná sobášna miestnosť, kde bol
umiestnený gobelín od Ľudovíta Fullu. Vchod
bol priamo z námestia a bol odstránený pri
ďalšej rekonštrukcii v roku 1976.
Posledné stavebné úpravy z rokov 1991 –
1992 projektoval architekt Peter Čerňanský,
pričom sa radnica nadstavila o jedno podlažie. Na budove radnice je umiestnená

baroková podoba žilinského erbu. V roku
1981 tu inštalovali pamätnú tabuľu pri
príležitosti 600. výročia udelenia Privilégia
pre žilinských Slovákov. V decembri 1993
bola nahradená dnešnou tabuľou pripomínajúcou túto významnú udalosť. Od novembra 1994 je na čelnej strane radnice
nainštalovaná zvonkohra. Na budove je
umiestnený aj QR kód informujúci o histórii
radnice.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský

ČASTÉ POŽIARE RADNICE
Budova do roku 1797 sedemkrát
vyhorela, jej statika bola narušená
a v roku 1892 ju asanovali.

obraz z r. 1797

Privilegium - radnica

radnica v r. 1956
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Sekcia NOVINKY

NA BAJZOVEJ VYRASTÚ NOVÉ KOMUNITNÉ
KOMPOSTÉRY
OZ Kompostujme realizuje v Žiline projekt komunitného kompostovania. K 1. komunitnému kompostéru na Predmestskej
ulici pribudnú ďalšie na Bajzovej.

PREČO BAJZOVA?

PRIDAJTE SA K PROJEKTU

Viacerí obyvatelia Bajzovej oslovili OZ Kompostujme s požiadavkou na vybudovanie
komunitných
kompostérov.
Nachádza
sa tu vhodný priestor na ich osadenie aj
využívanie kompostu – množstvo zelene i
pozemky na vytvorenie komunitných záhrad.
Obyvatelia by si tak z kuchynských bioodpadov vytvorili prírodné hnojivo pre svoje
kvetinové, bylinkové i zeleninové záhradky
rovno pod oknami.

Bývate na Bajzovej alebo v jej okolí?
Pridajte sa k projektu komunitného kompostovania a získate:

OZ KOMPOSTUJME – KTO SME?
Sme skupina mladých ľudí, ktorá od
roku 2015 prevádzkuje verejné kompostéry v Žiline. Spolu so Žilinčanmi
sa nám podarilo vyseparovať už 10
ton bioodpadov z bytových domácností. Spracovali sme z nich 1 500 kg
kompostu a použili ho na prihnojenie
verejnej zelene. Zo Žiliny chceme urobiť mesto komunitných kompostérov.
Staňte sa aj vy súčasťou.
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• Pomôcky na separovanie bioodpadov
košík na bioodpady a rozložiteľné vrecká
• Informačné materiály
ťahák, ako správne separovať bioodpady
• Kompost
10 kg ročne pre vlastnú potrebu
• Bezpečnostný kód
do kompostéru na vkladanie bioodpadov

POMÔŽTE S REALIZÁCIOU
OZ Kompostujme hľadá dobrovoľníkov,
ktorí pomôžu s úpravou pozemkov, osádzaním kompostérov, roznášaním informačných materiálov a zakladaním komunitných záhrad.
Ak ste ochotný venovať svoj voľný čas
dobrej veci, staňte sa dobrovoľníkom OZ
Kompostujme a napíšte nám na:
info@kompostuj.me.

HĽADÁME KOMPOSTMAJSTRA

Tipy na ďalšie vhodné lokality pre komunitné kompostéry

OZ Kompostujme hľadá človeka, ktorý sa
bude pravidelne starať o novovybudované komunitné kompostéry. Ak máte viac
voľného času a zaujíma vás proces kompostovania, staňte sa KompostMajstrom. Odmena istá – v podobe extra dávok kompostu.

Chceli by ste rozbehnúť kompostovanie so
susedmi na vašej ulici? Máte tip, kde by mohol stáť ďalší komunitný kompostér? Ozvite
sa OZ Kompostujme (viď kontakty nižšie).
Autor článku: OZ Kompostujme, Žilina

NEVÁHAJTE SA NÁS OPÝTAŤ OHĽADOM AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK - NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE:



www.kompostuj.me



info@kompostuj.me



0917 117 828
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MODERNÝ SYSTÉM CENTRÁLNYCH ODPOČTOV
TEPLA - PRVN, TEPLEJ A STUDENEJ VODY
V BYTOVÝCH DOMOCH
Spotreba energií zaujíma každého. Spotreba jednotlivých energií v spoločnom bývaní v obytných domoch azda ešte viac. Väčšina bytov je osadená
pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov (PRVN) a vodomermi na teplú a studenú vodu, ktoré zaznamenávajú spotrebu jednotlivých bytov.

V

. súčasnosti sa do popredia dostáva
diaľkový odpočet nameraných spotrieb v bytoch cez zbernice centrálnych
odpočtov, ktoré sú osadené v domoch.
Následne sa informácie prenesú cez internet
k správcovi a k jednotlivým užívateľom bytov
cez správcovský portál. Na to, aby sa uvedené
informácie dostali k správcovi, je potrebné
osadiť už k namontovaným pomerovým
rozdeľovačom E-ITN 30.2 a vodomerom s
rádiovými modulmi E-RM30 jednotky centrálnych odpočtov, ktoré zabezpečia každodenné odpočty.
Uvedený systém centrálnych odpočtov
CRS 40 V2 slúži na bezkontaktný (rádiový) odpočet dát vysielaných rádiovými
pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích

POHODLNE Z DOMU:
V budúcnosti si užívatelia na internete budú môcť po prihlásení pozrieť
jednotlivé spotreby a aj iné informácie o svojom byte, napr. o platbách a
ročnom vyúčtovaní.
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nákladov E -ITN 30.2 a rádiovými modulmi pre vodomery E-RM 30. Systém je
bezdrôtový, s výnimkou zberných centrálnych jednotiek napájaných z elektrickej
siete s veľmi zanedbateľnou spotrebou, inak
sa nevyžaduje pri inštalácii montáž žiadnych
elektrických vodičov.

Odpočtová sieť pozostáva z jednej riadiacej
jednotky B a niekoľkých zberných jednotiek
A. Tieto jednotky sú pri inštalácii automaticky
nakonfigurované do bezdrôtovej siete s
hviezdicovou topológiou. Každá zberná jednotka A má priamy rádiový kontakt s riadiacou jednotkou B. Tá riadi komunikáciu v celej
odpočtovej sieti a získané dáta ukladá, spracováva a zasiela na server.
Vďaka inštalácii systému centrálnych odpočtov môžeme mať informácie o spotrebe
tepla a vody každý deň v roku. Akúkoľvek
chybu alebo ovplyvnenie je možné veľmi
rýchlo odhaliť a zabezpečiť rýchlu a efektívnu nápravu. V prípade manipulácie a
neoprávnenej spotreby vody, systém zaznamená spätnú nežiaducu spotrebu a vyšle

Sekcia TECHNOLÓGIE
chybové hlásenie. Vďaka tomu sa okamžite
odhalí prípadné ovplyvňovanie spotrieb –
užívatelia bytov veľmi rýchlo zistia, že ich
neoprávnené zásahy do merania sú rýchlo
odhaliteľné a neprináša im to žiadny úžitok,
naopak, len nutnosť uhradiť náklady na

opravu a uvedenie poškodených prístrojov
a vodomerov do bezporuchového stavu.
Takto sa dajú veľmi rýchlo zistiť problémy
spojené s nadmernou spotrebou niektorých obyvateľov a riešiť ich už v prie-

behu zúčtovacieho obdobia a nie až na
jeho konci. V neposlednom rade je taktiež
možné z veľkého množstva nazbieraných
informácií poskytovať štatistiky a informácie o spotrebe pre objekty aj pre samotných užívateľov.

vodomer APATOR s rádiomodulom

TESTUJEME EFEKTÍVNEJŠÍ ZBER DÁT
V súčasnej dobe správca Bytterm, a.s. testuje tento spôsob zberu dát ako pilotný projekt v bytovom dome na sídlisku Hliny VII. Po
ukončení prebiehajúcej testovacej prevádzky bude tento projekt vyhodnotený. Taktiež budú vyčíslené celkové náklady na jeho realizáciu a prevádzku v príslušnom bytovom dome. Uvedený spôsob diaľkového odpočtu bude ponúknutý i ďalším vlastníkom bytových
domov a v prípade záujmu sa pristúpi k jeho realizácii.
Doprajte si komfort a využite naplno už namontované – osadené prístroje vo vašom byte.

Autor článku: Ing. Mário Šamaj

pilotný dom na Hlinách (Hlinská – Gabajova 2614)
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

SPOZNÁVAME NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ
Spoznajte krásy Slovenského raja – jednej z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu Spiš. Tento jedinečný kúsok prírody získal pomenovanie
vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam.

T

voria ho zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, rozsiahly podzemný svet
jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna a flóra. Slovenský raj prilákal počas tohtoročnej letnej sezóny už okolo 127 000 turistov. V
porovnaní s uplynulým rokom ide o nárast o viac ako 3 000 ľudí.

Okrem rokliny Suchá Belá, patrí k najviac navštevovaným miestam národného parku Dobšinská ľadová jaskyňa, Prielom Hornádu, ale aj ferrata
Kyseľ, ktorú v Slovenskom raji označili za hit tohtoročnej sezóny.
V Slovenskom raji sa nachádza vyše 300 km
značených turistických chodníkov. Trasy
označené červenou, modrou, zelenou alebo
žltou značkou spolu tvoria najhustejšiu sieť
turistických chodníkov na Slovensku. Z nich
100 km je vedených exponovaným horským
a roklinovým terénom (stupeň horolezeckej
obtiažnosti 2 – 3). Turistika v Slovenskom raji je
možná po celý rok.
Náučné chodníky umožňujú návštevníkom spoznávať krásy a prírodné hodnoty
územia aj bez sprievodcu znalého miestnych
pomerov. V Národnom parku Slovenský raj a
jeho ochrannom pásme bolo doposiaľ vybudovaných 12 náučných chodníkov s celkovou
dĺžkou takmer 87 km.
Na území národného parku sa môžu
návštevníci pešo pohybovať len po turis-

tických a náučných chodníkoch a na miestach vyhradených pre pohyb návštevníkov
mimo turistických a náučných chodníkov, a
to len v čase od hodiny po východe slnka po
hodinu pred západom slnka.

TIPY NA VÝLETY:
NAJPRÍJEMNEJŠIA PRECHÁDZKA
Pre nenáročných turistov, vhodná na jarné i
jesenné nevyplnené dni, je prechádzka z Čingova na Tomášovský výhľad. Malé prevýšenie,
prekrásny výhľad do Prielomu Hornádu a cestou späť na spišskú krajinu v Hornádskej kotline.
Skalné útvary, nenapodobiteľná flóra a nezabudnuteľný pohľad z Tomášovského výhľadu
do roklín Slovenského raja i na Vysoké Tatry
vám spríjemnia aktívne strávené popoludnie.

Tomášovský výhľad

roklina Suchá Belá
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Národný park Slovenský raj

NAJLEPŠIA LYŽOVAČKA
Slovenský raj je krásny v každom čase. Je
ideálnym miestom i pre zimné športy. Planiny
poskytujú nepreberné množstvo upravených
bežeckých lyžiarskych tratí. Skutočným eldorádom zjazdového lyžovania je zimné
lyžiarske stredisko Mlynky. Na severných
svahoch Kruhovej, kde sa od skorej zimy do
neskorej jari drží sneh, je možnosť vybrať si z
piatich rôzne dlhých i náročných zjazdoviek.

Dobšinská ľadová jaskyňa
NAJVYŠŠÍ VODOPÁD
Ak si chce niekto zmerať svoje sily s prírodou
a navyše zažiť pohľad na 65 metrový prúd
vody padajúcej zo skál do údolí, odporúčame
mu vybrať sa na celodennú túru do Sokolej
doliny. Najideálnejší je prístup z Čingova cez
Biely potok a návrat z Biskupských chyžiek
na Kláštorisko, alebo Podlesok. Prekrásna, ale
náročná túra, pri ktorej sa i tým najskúsenejším turistom po 90 metrovom výstupe rebríkmi okolo Skalného, Vyšného a Závojového
vodopádu roztrasú kolená.
DOBŠINSKÁ JASKYŇA – ĽADOVÝ KLENOT
SVETOVÉHO DEDIČSTVA
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000
je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové
jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöh-

le v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu
Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je
vo výške 1 100 až 1 120 m n. m., monumentálne
zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia
pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m.
Zaujímavosťou jaskyne je skutočnosť, že do
roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie
pre verejnosť počas celého roka. V 50. rokoch
v nej ešte trénoval známy a úspešný československý krasokorčuliar Karol Divín a rota vojenských rýchlokorčuliarov. Vchod do jaskyne
je v severnom úbočí vrchu Duča vo výške 969,5
m n. m. Dĺžka jaskyne dosahuje 1 483 m a dĺžka prehliadky je 515 m. Priestory jaskyne od
vstupného otvoru postupne klesajú, čo spolu
so severnou orientáciou umožňuje v zimnom
období klesanie studeného vzduchu a celkové
podchladenie priestorov.
Zdroj a foto: spisska.dnes24.sk, ssj.sk
npslovenskyraj.sk, slovenskyraj.eu
Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Najvyšší vrch:
Predná hoľa (1 545 m n. m.)
Najvyšší vodopád:
Závojový vodopád (70 m)
Najvyššia koncentrácia vodopádov:
Kláštorská roklina
Najkrajší a najznámejší kaňon:
Prielom Hornádu
Najnavštevovanejšia roklina:
Suchá Belá
Najobľúbenejšia vyhliadka:
Tomášovský výhľad

Závojový vodopád
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ČISTÁ VETRACIA ŠACHTA
ZABEZPEČÍ ZDRAVÉ DÝCHANIE
Chcete dýchať vo svojom bytovom dome čistý vzduch bez obáv o svoje zdravie? Kľúčom k zdravému dýchaniu je určite dokonale vyčistená spoločná vetracia šachta bez plesní a mikroorganizmov. Práve tie totiž
spôsobujú bolesti hlavy a rôzne závažnejšie ochorenia. Kedy sa naposledy čistila vetracia šachta vo vašom
bytovom dome?

PRAVIDELNÉ ČISTENIE JE DÔLEŽITÉ
V znečistenej šachte sa množia baktérie, plesne aj
mikroorganizmy, ktoré sa cez vetracie otvory šachty dostávajú do každého jedného bytu v bytovom
dome. Spôsobujú obyvateľom bolesti hlavy i migrény a vďaka nim sa výrazne zvyšuje výskyt alergií aj
dýchacích problémov. Najviac špina s mastnotou
poškodzujú technický stav šachty a samotné usadeniny v šachte znásobujú riziko požiaru bytového domu. Spoločnosť Stredoslovenská energetika
(SSE) prináša bytovým domom riešenie v podobe
novinky, ktorá bezpochyby prispeje k zvýšeniu kvality života ich obyvateľov. Veď prečo by sme mali dýchať doma plesne, keď nemusíme?

POZRITE SI MIERU ZNEČISTENIA
NA VLASTNÉ OČI!
Ak váhate, či je čistenie vetracej šachty pre váš bytový dom potrebné, využite férovú ponuku, ktorú
svojim zákazníkom ponúka SSE. Nechajte si najprv
urobiť len diagnostiku znečistenia šachty – odborníci
spustia do vašej šachty kameru, a tak môžete okamžite vidieť reálnu mieru jej znečistenia na vlastné oči.
Cena tejto diagnostiky je už od 6 eur s DPH, pričom
získate videozáznam aj fotky a môžete sa následne rozhodnúť, či je čistenie a dezinfekcia šachty
skutočne potrebná. V prípade, že sa rozhodnete
pre kompletnú službu (vrátane čistenia, dezinfekcie
a likvidácie odpadu) s časovým odstupom, bude
vám z celkovej ceny diagnostika odčítaná. Ak sa

pred čistením
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rozhodnete hneď pre objednávku kompletnej služby,
SSE vám ako bonus garantuje skontrolovanie stavu
vetracej šachty o 3 roky úplne zadarmo.

NAJMODERNEJŠIA DÁNSKA
TECHNOLÓGIA
Obávate sa, že počas čistiacich prác dôjde k znečisteniu bytov, spoločných priestorov či ovzdušia
v bytovom dome? Vďaka najmodernejšej dánskej
technológii sa znečistenia báť vôbec nemusíte. Pri
čistení sa totiž nepoužíva voda, a teda nečistoty
nestekajú po stenách šachty. SSE využíva tzv. suché čistenie rotačnými kefami, pričom nečistoty sú
okamžite odsávané vysokovýkonným ventilátorom.

EKOLOGICKÁ DEZINFEKCIA
A LIKVIDÁCIA ODPADU
SSE realizuje dezinfekciu šachty až po dokonalom
vyčistení, ktoré potvrdí opäť kamera. Táto spoločnosť ako jediná na Slovensku pracuje s dezinfekčnou
tryskovou hmlou. Tá nanesie na steny šachty rovnomernú vrstvu bezchlórového ekologického dezinfekčného prostriedku, ktorý zabraňuje šíreniu baktérií aj plesní a zároveň je priateľský voči životnému
prostrediu. Následne SSE zabezpečí aj likvidáciu
vzniknutého nebezpečného dopadu na špeciálnych
skládkach.
Viac informácií o čistení vetracieho potrubia aj iných
užitočných službách pre bytové domy od SSE nájdete na www.sse.sk/bytovedomy.
po čistení

Sekcia KÚRENIE

REGISTRATÚRNE STREDISKO
Spoločnosť BYTTERM, a.s. má dokumentáciu spravovaných domov uloženú v štyroch registratúrnych strediskách.

F

irma zriadila predarchívnu miestnosť
slúžiacu na uloženie dokumentácie,
ktorá sa uchováva trvale po dobu existencie bytového domu. Našou povinnosťou
v rámci správy vášho majetku je mať túto dokumentáciu nielen trvale uloženú, ale dbať aj
na jej maximálnu možnú mieru ochrany pred
stratou, poškodením alebo zničením.
Naša spoločnosť v poslednej dobe pristúpila
nielen do investovania finančných prostriedkov smerujúcich do technického vybavenia
registratúrnych stredísk, ale aj k skenovaniu
nám zverenej dokumentácie.
Skenovanie je jedným zo spôsobov, ako
ochrániť pôvodnú dokumentáciu pred
jej budúcim znehodnotením z titulu jej
používania. Nepochybnou výhodou takéhoto uloženia údajov je ich ľahká dostupnosť,
prenos médiami a vytváranie opakovaných
kópií. Našou snahou je nielen zachovať, ale
aj sprístupniť vám údaje vášho domu na
CD nosiči pre prípad vášho rozhodovania sa
napr. o vzhľade bytového domu, o jeho dispozičných zmenách atď. Táto služba je však
správcom spoplatnená, nakoľko si vyžaduje
technickú vybavenosť presahujúcu tech-

nické možnosti našej spoločnosti.
Vlastníci môžu na úhradu predmetnej služby
použiť prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv domu, pričom na zadanie prác
pre externú spoločnosť postačuje žiadanka vystavená zástupcom vlastníkov bytového domu. Súhlas legálne zvoleného
zástupcu za bytový dom korešponduje aj s
§ 16 písm. l Zákona NR SR č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
kedy je možné vyhotovovať dokumentáciu
len na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, t. j. odpis, výpis, potvrdenie z
registratúrneho záznamu alebo kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov.
V prípade vášho záujmu o spomínanú službu
vám komplexné informácie poskytne pracovník našej spoločnosti p. Pálfy v kancelárii
č. 322, prípadne na tel. čísle 041/72 49 322
alebo e-mailovej adrese: palfy@bytterm.sk. O
naskenovanie údajov prejavili záujem vlastníci z bytových domov na uliciach: J. Fándlyho č. 2139, J. Milca č. 737, Komenského č.
2228, Ľubľanská č. 2982, Bytčica, Pažite č. 517.

KDE UCHOVÁVAME DOKUMENTY
Našou činnosťou vznikajú rôzne dokumenty, ktoré sa musia podľa zákona
uchovávať. Na ich uchovávanie nám
slúžia registratúrne strediská, kde máme
uloženú celú našu dokumentáciu.

Autor článku: Martin Pálfy
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PRÍBEH SPREJERA
Raz prišla príležitosť vytvoriť maľbu na frekventovanej ulici – samozrejme so súhlasom majiteľa. Moje diela učarovali prvým zákazníkom a tak
sa pre mňa začala dráha sprejera na objednávky.

Z

ačalo sa to už v detstve. Výtvarnej som
podľahol už ako malý chlapec vďaka
mamine, ktorá ma ako výtvarníčka
naviedla na tento smer. V šiestich rokoch
som zožal úspechy vo výtvarných súťažiach po celom Slovensku. V 6. ročníku na
základnej škole som nahradil pastelky sprejmi. Avšak, až časom sa z takéhoto maľovania stal môj životný štýl.

Vcelku zaujímavú aktivitu mladého
človeka je možné vidieť na fasáde
podchodu, ktorý sa nachádza na
Nanterskej ulici v Žiline na Vlčincoch. Je však potrebné spomenúť,
že bez podpory poslanca mestského
zastupiteľstva, správcu bytového
domu – spoločnosti BYTTERM,
a.s. a súhlasu vlastníkov bytového
domu by sa dielo nezrealizovalo.

18
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Ľudia si začali všímať moju tvorbu, ktorá bola
na Slovensku nevídaná. Od tej doby mám za
sebou desiatky zrealizovaných objednávok
a nové prichádzajú. Čo sa týka odborného
vzdelania, mám za sebou umeleckú školu v
Žiline a momentálne študujem vysokú školu,
tiež zameranú na umenie. Značka ArtWall,
pod ktorou fungujem, tu je dva roky a tri
mesiace. Za ten čas som úspešne pomohol
skrášliť ľuďom domy, firmy, byty, kancelárie
a ďalšie nové projekty prichádzajú.

Sekcia VOĽNÝ ČAS

AKO BY MOHLI BYŤ MOJE SLUŽBY PROSPEŠNÉ PRE VLASTNÍKOV BYTOV?
Podľa prieskumov New York Times, odstraňovanie graffiti stojí 25 miliónov dolárov ročne.
Na Slovensku a v Čechách fungujú firmy na
ich odstraňovanie už niekoľko rokov. V ponuke sú aj takzvané antigraffiti nátery, ktoré
ochránia váš majetok pred poškodením.
Nevýhoda týchto profesionálnych služieb je,
že sú drahé. Pri menších stenách hovoríme o
stovkách, pri kompletnom pokrytí paneláku
o tisíckach eur.
Pokiaľ sa vlastníci bytov rozhodnú pre novú
fasádu, tiež ich to vyjde pekne draho.
Je tu však spôsob podstatne lacnejší
a kreatívnejší. Sprejer proti sprejerom.
Dodržiavajú sa nepísané pravidlá, pri ktorých

sa zákazky, teda maľby, za ktoré sa zaplatilo, neničia. Nehovorím to preto, aby som
mal viac zákazníkov. Hovorím to z vlastných
skúseností a sledovania graffiti scény od
rokov 2000 – 2002, kedy vznikali na Slovensku prvé zákazky. Pokiaľ ich neodstránil majiteľ, existujú dodnes. Samozrejme, nájdu sa
výnimky, nebudem zavádzať. Takých prípadov je minimum, ale predsa sa môže stať, že
dielo niekto poškodí. Pravý graffiti umelec
však toto nerobí.
Maľby od sprejera sú ideálnym riešením aj v
prípade, keď sa na vašej stene podpísal zub
času. Stena, ktorá sa vám nepáči a pýta si renováciu, sa behom dvoch dní môže premeniť

na umeleckú galériu. Staršie omietky, ktoré
pijú farbu, je potrebné predpripraviť latexovým náterom, poprípade penetráciou.
Pokiaľ viete o priestore, kde by ste si vedeli
predstaviť moje služby alebo sa chcete dozvedieť viac, poprípade si pozrieť galériu mojich
prác, nájdete ma na webovej stránke artwall.sk
alebo na facebookovej stránke ArtWall.
Na záver sa chcem poďakovať spoločnosti
BYTTERM, a.s. za jej finančný príspevok na
realizáciu malieb v podchode na Nanterskej
ulici na Vlčincoch.
Foto: artwall.sk
Autor článku: Ing. Kucka Karol
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Sekcia BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ V BYTOVÝCH DOMOCH
A OCHRANA PRED POŽIARMI
„Keď k požiaru predsa len dôjde, veľakrát občania nevedia reagovať, pretože neovládajú dobre telefónne čísla linky tiesňového volania, prvé kroky
pre uhasenie požiaru alebo ako sa správať pri evakuácii,“ hovorí pplk. Ing. Marián Škola.

S

právy o nešťastiach spôsobených požiarmi vidíme v rôznych médiách. Každý si
v duchu povie, ako je rád, že sa to nestalo
jemu. Keď však človek na vlastnej koži prežije požiar, a je jedno, či doma, na pracovisku, v nákupnom centre alebo v horách, vždy
to ovplyvní jeho ďalší život a neskôr, v bezpečí domova možno prehodnocuje svoje
reakcie, konanie a celú situáciu. Z čoho najčastejšie vznikajú požiare v bytových domoch a čo treba robiť, keď vznikne požiar, to
nám v rozhovore povedal pplk. Ing. Marián
Škola z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Žiline.

AKO ČLOVEK S DLHOROČNOU PRAXOU, MÔŽETE NÁM POVEDAŤ, AKÉ
NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY ZISŤUJETE PRI KONTROLÁCH BYTOVÝCH
DOMOV?
Občania často nedodržiavajú predpisy o
ochrane pred požiarmi, či už nesprávnym
používaním otvoreného ohňa na miestach
v bytovom dome, kde veľmi rýchlo môže
dôjsť k jeho rozšíreniu alebo preťažovaním
elektrických obvodov pripájaním veľkého
množstva spotrebičov či zriaďovaním
provizórnych elektrických vedení, neodbornými opravami, zatarasovaním únikových
ciest prebytočnými vecami, nefunkčnosťou
hydrantov v chodbách bytových domov,
rôznymi stavebnými úpravami. Keď k požiaru predsa len dôjde, veľakrát občania nevedia reagovať, pretože neovládajú dobre
telefónne čísla linky tiesňového volania, prvé
kroky pre uhasenie požiaru alebo ako sa
správať pri evakuácii.

Neopatrné a nedbalé správanie sa, ktoré
spôsobuje vznik požiarov (príp. iných
udalostí) v stavbách bytových domov,
nepriaznivo zasahuje do života a zdravia ľudí, pričom ohrozuje aj ich majetok.
Požiare, ktoré vznikajú v stavbách na
bývanie a ubytovanie, sú v štatistikách
požiarovosti osobitnou kapitolou analýz
požiarovosti. Problémom je aj nevhodné parkovanie áut pred bytovými domami, čo sťažuje prejazd a prístup hasičskej
techniky v prípade zásahu.
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POVEDZTE NÁM NIEČO O ÚNIKOVÝCH CESTÁCH V BYTOVÝCH DOMOCH.
VYSKYTUJÚ SA PROBLÉMY AJ TU?
V spoločných priestoroch bytového domu je zakázané skladovať rôzny materiál (starý nábytok
a pod.) pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody, pretože v prípade požiaru a zadymenia priestorov sťaží vypnutie zariadení a spomalí zásah hasičskej jednotky. Ďalej je
zakázané odkladať na schodiská a chodby nábytok, bicykle, objemné kvetináče a pod., pretože po
nich sa bude v prípade požiaru unikať. Pri výpadku elektrickej energie a zadymení nebude tieto
prekážky vidno. Tiež je potrebné upozorňovať domových dôverníkov na poškodené alebo vykradnuté nástenné hydranty.

PRE BEZPEČNÉ BÝVANIE SÚ ROVNAKO DÔLEŽITÉ SPRÁVNE FUNGUJÚCE
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE. NA ČO TREBA DÁVAŤ POZOR?
Nenechávať pri varení bez dozoru plynové
ani elektrické spotrebiče. Je potrebné dbať
na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k vznieteniu pripravovaných pokrmov. Pri fajčení
a odhadzovaní ohorkov cigariet do odpadkových košov dbať na ich dokonalé uhasenie.
Deťom zamedziť prístup k možným iniciátorom
požiaru (zápalky, zapaľovač), nenechávať ich
bez dozoru. Udržiavať v dobrom stave elektroinštaláciu v byte, elektrické spotrebiče, kryty
osvetľovacích telies a pohyblivé elektrické vedenia. Pri odchode z bytu nezabudnite vypnúť
elektrické spotrebiče, elektrický alebo plynový
sporák a zhasnúť svetlo.

PRIPOMEŇTE, ČO TREBA ROBIŤ, KEĎ VZNIKNE POŽIAR?
V prípade vzniku požiaru volať hasičov –
tiesňová linka 150 alebo 112. Opustiť priestor a budovu ohrozenú požiarom po únikovej
ceste. Ak nie je možné opustiť priestor, zatvoriť
sa v miestnosti bytu čo najďalej od ohniska
požiaru. Na zabránenie rozšírenia dymu utesniť
dvere mokrým uterákom. Volať a mávať z okna,
prípadne vyvesiť z okna plachtu alebo odev,
čím na seba upozorníte zasahujúcich hasičov.
Neschovávať sa pod posteľ alebo skriňu. Pri pohybe v miestnosti sa držať pri zemi. Dýchať cez
improvizované rúško (namočená vreckovka).

NAŠICH ČITATEĽOV BUDE ISTE ZAUJÍMAŤ POUŽÍVANIE VÝŤAHOV PRI EVAKUÁCII.
AKO TREBA POSTUPOVAŤ?
Klasické výťahy v bytových domoch zväčša nie sú evakuačné, v prípade požiaru je teda
zakázané ich používať, pretože pri výpadku elektrickej energie nie je ich chod zálohovaný
náhradným zdrojom. V prípade požiaru je preto nutné využívať únikovú cestu po chodbách a schodištiach. Evakuačné výťahy, umiestnené najčastejšie vo výškových budovách, sú
zreteľne označené.

MÔŽETE NÁM POVEDAŤ NIEČO BLIŽŠIE
O POŽIARI, KTORÝ SA STAL NEDÁVNO
V BYTOVOM DOME NA ULICI
REVOLUČNÁ 3 V ŽILINE?
Dňa 07. 09. 2017 o 18:05 hod. bol na operačné stredisko Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Žiline
ohlásený výbuch s následným požiarom
v byte na Revolučnej ulici v Žiline. Na miesto
sa dostavila o 18:09 hod. hasičská jednotka
z hasičskej stanice Žilina s technikou CAS

30 Iveco Trakker a tunelovým špeciálom
MAN so 6 hasičmi. Na mieste bolo zistené,
že požiar v byte na 2. poschodí bytového
domu už lokalizoval miestny obyvateľ pomocou 1xD prúdu vody od nástenného
hydrantu. Požiar zlikvidovala hasičská jednotka o 18:18 hod. Následkom výbuchu
zemného plynu s následným požiarom
došlo k ťažkému zraneniu obyvateľky bytu,
pričom táto utrpela popáleniny v hornej
časti tela. Podľa vyjadrenia pracovníkov
SPP, a.s., príčinou bol výbuch zemného plynu, ktorý unikol zo zadnej časti plynového
sporáka z miesta zapojenia pripojovacej

plynovej hadice k rozvodu zemného plynu. Následkom výbuchu došlo k vytrhnutiu
balkónových dverí a okna, požiar poškodil
kuchynskú linku.
Ďakujeme za rozhovor.
Správca Bytterm, a s. Žilina touto cestou
praje všetkým majiteľom a obyvateľom
bytových domov spokojné a bezpečné
bývanie, ohľaduplných susedov a veľa
radostných chvíľ strávených vo svojich
bytoch.

Bytový dom na ulici Revolučná 3 v Žiline (nie je v správe Bytterm, a.s.), poškodený dňa 7. 9. 2017 výbuchom zemného plynu s následným
požiarom. V dôsledku výbuchu došlo k vytrhnutiu balkónových dverí a okna.
Zhovárala sa: Ing. Danka Dolinajová
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KRÍŽOVKA
Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
loran,
robil súpis
štedrec,
pinas

1. as
tajni ky

trocha
odri

rúca, borí

Krišpín
(dom.)

malá
skoba

podráždi,
rozhor í

druh
poloopice

Dvere sa zatvárajú a elektri ka
sa chystá odís zo zastávky. K vozu
však dobieha upachtený muž a zúfalo
volá:
- Prosím vás, po kajte na m a,
nestihnem do práce!
Vodi chce odís , ale cestujúci
sa prihovárajú, aby po kal, tak vodi ich
vypo uje. Ke chlap nastúpi, zatvoria
sa dvere a elektri ka odchádza.
Chlap si trošku vydýchne, oto í sa
charakte- k cestujúcim a hovorí:
ristická - Dobrý de ,...
pre Írov (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
skratka
pre a iné

nahá a
strach,
desí

ženské
meno

skratka
súhvezdia
Orión

ofúkajú
(kniž.)

ponechal

MPZ
Ekvádora

želalo
natieram
vápnom
3. as
tajni ky
ve ký plochý ln

skratka
ve kého
orchestra

zna ka
rádia
zakrýva

skalni ka
(záhr.)
grécky
boh lesov
a pastierov
dychtivo

neodborní ka
Pomôcky:
niveau, všeobecne
(kniž.)
EC, Pan,
indri

ke

hyperbolická naviga ná
sústava

oxid
nikelnatý
úrove
(kniž.)

posúvajú
nie o
sypké
dievka
rímske
íslo 551
stúpenec
stoicizmu

inam,
inde
presakuje,
premoká
huckaj,
podpichuj

dva razy,
dvakrát
zna ka
elektrónvoltu

zlatý dáž
(hovor.)
nitrid
skandia
zna ka
pre lambert

2. as
tajni ky
cvi ením
si osvojoval
ženské
meno

www.scalpermedia.sk
22

Časopis BYTTERM November 2017

Alena
(dom.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom

TIPY NA JESENNÉ RECEPTY
BUDEME POTREBOVAŤ:

HOVÄDZÍ GULÁŠ S LESNÝMI HUBAMI A CHORIZOM
Mäso nakrájame na kocky a sprudka opečieme na rozpálenom oleji. Nemiešame, aby mäso
nepustilo šťavu. Vyberieme, dáme do veľkého hrnca a pridáme nadrobno nasekanú cibuľu.
Cibuľu necháme zosklovatieť, dochutíme soľou, korením a paprikou. Zamiešame paradajkový
pretlak a chvíľu dusíme. Zalejeme vínom a vývarom a dovedieme k varu. Prikryjeme pokrievkou a pri miernej teplote varíme asi 80 minút, kým mäso nezmäkne. Podľa potreby podlievame vodou.
Huby očistíme a nakrájame na malé kúsky. Chorizo nakrájame na kolieska a spolu s hubami
pridáme do guláša. Dusíme ďalších 10 minút, podľa potreby dochutíme. Podávame posypané
rukolou.
		
Recept a foto: recepty.sk

800 g hovädzieho mäsa na guláš
repkový olej
2 ks cibule
1/2 ČL sladkej mletej papriky
1 PL paradajkového pretlaku
200 ml suchého červeného vína
500 ml hovädzieho vývaru
300 g lesných húb
150 g salámy chorizo
soľ
mleté čierne korenie
rukolu na ozdobenie

BUDEME POTREBOVAŤ:
Cesto:
600 g zemiakov
250 g hrubej múky
80 g kryštálového cukru
60 g masla

ZEMIAKOVÝ KOLÁČ S JABLKAMI
Zemiaky umyjeme a uvaríme v šupke. Vychladnuté ošúpeme a prelisujeme do misy. Pridáme
k nim múku, cukor, polovicu rozpusteného masla a štipku soli.
Umyté jablká zbavíme jadierok a aj so šupkou nahrubo nastrúhame. Hrozienka sparíme
horúcou vodou.
Polovicu zemiakovej zmesi dáme na plech a nanesieme na ňu strúhané jablká, ktoré pokvapkáme citrónovou šťavou a posypeme orechami, hrozienkami a škoricou. Prikryjeme druhou
polovicou zemiakového cesta. Koláč pocukrujeme a polejeme zvyšným rozpusteným maslom.
Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 °C do zlatista.
Prajeme dobrú chuť! 			

Náplň:
300 g jabĺk
80 g nasekaných orechov
30 g hrozienok
2 PL citrónovej šťavy
soľ
mletá škorica
práškový cukor na posypanie

Recept a foto: recepty.sk
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

ĽUDOVÉ ZVYKY OD KATARÍNY PO LUCIU
Keď sa dni začali krátiť a noci predlžovať, prevahu noci nad dňom ľudia chápali ako prevahu zla nad dobrom a preto sa snažili odohnať zo
svojho okolia zlé sily. Zimné zvyky sa začínali na Katarínu, ktorá bola prvým stridžím dňom a po Lucii sa už ľudia pripravovali na Vianoce.

KATARÍNA - 25. NOVEMBER

BARBORA - 4. DECEMBER

LUCIA - 13. DECEMBER

Do domu musel na Katarínu vždy vkročiť
prvý muž, žena by priniesla škody v podobe
porozbíjaného riadu po celý ďalší rok. Aby sa
tomu predišlo, chodievali v tieto dni po dedine chlapci „s oceľou“.
Po príchode do domu predniesli vinš: „Priniesol som oceli, žeby sa vám misky nebili“.
Chlapcov – vinšovníkov odmeňovali grošom,
koláčikom či jabĺčkom. Kde sa báli, že skôr
ako chlapci s oceľou príde do domu žena,
vyzerali domáci okoloidúcich mužov a hneď
ako zbadali chlapa, volali ho do domu.

Dievčatá dávali do vázy s vodou čerešňovú
halúzku. Ak do Štedrého dňa rozkvitla,
znamenalo to, že sa tento rok vydajú.
Známa bola pranostika: „Svätá Barbora
ťahá sane do dvora.“

Kedysi bol deň na Luciu považovaný za naj-kratší
v roku. Rozšírená bola viera, že počas najdlhšej
noci majú všetky zlé sily a bytosti najväčší vplyv.
V dedinskom prostredí to boli predovšetkým
strigy. Dni od Lucie do Vianoc sa považovali za
strigônske. Vravelo sa: “Od Lucie do Vianoc, každá
noc má svoju moc.” Ľudia sa pred strigami chránili jedením cesnaku, kreslením krížov posvätenou
kriedou na dvere obydlí a stajní.

MIKULÁŠ - 6. DECEMBER

Vydajachtivé dievky si do črepníka sadili
konárik čerešne, slivky alebo orgovánu, ktorý
každý deň polievali vodou nosenou v ústach
z potoka. Ak vetvička do Štedrého dňa zakvitla, mohla sa dievčina tešiť na svadbu.
Bolo tiež zvykom, podobne ako na Ondreja, že
tam, kde mali Ondreja alebo Katarínu, chodila
mládež do dverí hádzať staré hlinené hrnce. Na
Katarínu boli zakázané ženské práce, nesmelo
sa priasť ani šiť, aby sa ženám v lete pri práci
na poli prsty „nezbierali“. Tento deň sa usporadúvali aj tancovačky – katarínske zábavy.
Bola to posledná zábava pred adventom, kedy
sa už žiadne ďalšie neuskutočňovali.
Bežné boli pranostiky: „Keď na Katrenu stojí
hus na ľade, na Kračun bude stáť na blate.“ Alebo: „Na svätú Katarínu skryjeme sa pod perinu“.
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Typické boli obchôdzky v maskách sv. Mikuláša, anjela a čerta. Tento zvyk bol určený
hlavne deťom, ktoré Mikulášovi priznávali
svoje dobré i zlé skutky a on ich podľa zásluh
obdarovával buď drobnými sladkosťami, alebo mrkvou, uhlím či zemiakmi. Svoj vstup
do príbytku obyčajne sprevádzal riekankou:
„Deti, ja som Mikuláš, modlite sa Otčenáš. Mrcha deťom nesiem korbáče, dobrým orechy a
koláče“. Čert strašil neposlušných svojím bľakotaním a štrnganím reťaze.

Ten, kto chcel strigy vidieť na vlastné oči, mal
zhotoviť drevený stolček podľa prísnych pravidiel – bez klincov, len jediným zaťatím sekery
denne až do Štedrého dňa. Vtedy bolo treba
vyjsť na krížne cesty, sadnúť si na stolček a
čakať, kým sa zjavia bosorky z celej dediny.
Dievčatá ale aj vydaté ženy sa v tento deň zaodievali za „Lucie“. Celé v bielom, so šatkou stiahnutou do múkou zaprášenej tváre, chodili po
jednotlivých domoch a husím krídlom či štetkou namočenou vo vápne symbolicky vymetali
z príbytkov zlých duchov a choroby.
K Lucii sa viažu aj veštby, ktorými si dievčatá
predpovedali budúceho manžela. Na lístočky
si napísali dvanásť mužských mien a uložili
pod tanier. Každý deň jeden lístoček spálili, bez
toho, aby videli meno na lístočku. Posledný
lístoček otvorili na Štedrý deň, meno na ňom
napísané malo byť menom nastávajúceho.
Aj v tento deň boli zakázané ženské práce,
najmä pradenie, aby sa „nezbierali“ prsty.
Ak chceli zistiť, či je krava teľná, dávali na
Luciu do pohára s vodou kvapku mlieka. Ak
kvapka klesla na dno, bolo dobre. Podľa dní
od Lucie do Vianoc sa ešte i dnes predpovedá
počasie mesiacov nasledujúceho roka.
www.ludovezvyky.estranky.sk
Spracovala: Ing. Zuzana Mazáková
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Sekcia SÚŤAŽ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
V letnom čísle sme uverejnili súťažnú otázku:
Čo znamená názov steak & burger reštaurácie
MANZO?

Hovädzie mäso ( pochádza z taliančiny).
Ďakujeme vám všetkým za zaslanie odpovedí.
Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 30. 8. 2017 za
účasti vedenia spoločnosti Bytterm, a.s.
Tešíme sa, že sme mohli urobiť radosť
aj takouto formou.

€
70

SPRÁVNA ODPOVEĎ:

Srdečne gratulujeme výherkyni k darčekovému poukazu v hodnote 70 eur!
Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

losovanie výhercu

VÝHERCA SÚŤAŽE:
pani Katka Lazarová
Darčekovú poukážku v hodnote
70 € venovala reštaurácia MANZO.
Voucher odovzdal riaditeľ Divízie
správy majetku, Ing. Karol Kucka.
Ing. Karol Kucka a Mgr. Lenka Mišutková (majiteľka reštaurácie MANZO) odovzdali výhru pani Lazarovej

NOVÁ SÚŤAŽ OD NOVEMBRA 2017
Aj v tomto čísle sme pre vás pripravili novú
súťaž. Tentokrát možete vyhrať dve poukážky
hodnote 30 € do kníhkupectva PANTA RHEI.

NOVÁ SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
V ktorom roku bola vybudovaná
sobášna miestnosť na žilinskej
radnici?
A. 1894

B. 1957

C. 1976

(nápoveda: článok o histórii žilinskej radnice )

Uzávierka súťaže je dňa 31. 12. 2017. Žrebovanie sa uskutoční 15. 1. 2018. Výhercu uverejníme na webovej stránke www.bytterm.sk
Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková
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€
30

Správne odpovede posielajte e-mailom na:
podatelna@bytterm.sk

2x DARČEKOVÝ POUKAZ

NOVÁ 5008
S DOŽIVOTNÝM
SERVISOM
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Slovenské TV stanice:
Markíza, Dajto a Doma
ako aj české TV stanice:
Nova International a Prima Plus
sú naďalej v našej ponuke ...

inte

rnet

u ZA

DAR
M
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OPTICKÝ
INTERNET
DIGITÁLNA
TELEVÍZIA

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI Internet BEZ OBMEDZENÍ

Optický
internet

od

9.90

€

za mesiac

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

Z ponuky vyberáme ...

Digitálna
televízia

od

4.80€

za mesiac

Viac ako 40 digitálnych
a až 17 analógových
TV programov

Z ďalšej ponuky ...
✔ v ponuke viac ako 140 TV programov,
z toho viac ako 50 v HD kvalite
✔ programové balíčky
✔ služby HBO GO a mobilnej televízie

✔ možnosť sledovania televízie na viacerých
televízoroch súčasne a nezávisle – aj bez
SetTopBox-u
✔ výhodné ceny balíčkov internet + televízia

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

✆/✉ 0918 402 059 • 0908 937 958

e-mail: objednavky@tesatel.sk • www.tesatel.sk

