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Skončila sa zima a jej bohatú snehovú nádielku
roztopilo jarné slniečko. Slnečné lúče nám priniesli radosť, ale tiež ukázali, čo všetko sa pod
snehom skrývalo. Poriadok sa dá urobiť iba tak
naoko, dá sa upratovať aj systematicky, alebo
môžeme vzniku neporiadku predchádzať.
Často sa pre nedostatok času alebo záujmu o tieto veci nestaráme. Odpadky na uliciach a v parkoch akoby sa nás netýkali. Hovoríme si, že to
za nás predsa niekto poupratuje, no nepríjemný
pocit zo zanedbaného prostredia zostane.
V poslednom čase sa v našich bytových domoch
významne začali využívať služby upratovacích
firiem. Je dobré, keď sa o niektoré záležitosti
starajú profesionáli. Ďalším odľahčením je nová
legislatíva, ktorej výsledkom je, že mestá si už
musia samé poradiť so snehom na chodníkoch.
Aj my v spoločnosti BYTTERM sa snažíme čo
najmenej obťažovať vlastníkov bytov vstupovaním do ich domovov pri odpočtoch
meračov vody a tepla, a preto zavádzame
diaľkový odpočet. Naše služby naďalej
zlepšujeme a inovujeme, aby sme vám zabezpečili čo najpríjemnejšie bývanie.
Tradičné jarné upratovanie, od prahu dverí
vášho bytu, cez bytový dom až po ulice nášho
mesta, prináša okrem vynaloženého úsilia aj
dobrý pocit z krajšieho prostredia. Aktivita a
verejný záujem o spoločné veci nám môžu
priniesť viac vzájomných priateľských stretnutí a silnejší pocit domova.
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ROČNÉ VYÚČTOVANIE NÁKLADOV
ZA ROK 2018

V týchto týždňoch vypočítavame ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2018, ktoré bude odovzdávané všetkým
vlastníkom v mesiaci máj 2019.

V

lastníkom bytov, ktorí v dome byt
užívajú, je vyúčtovanie doručené
priamo do domu našimi pracovníkmi oproti podpisu, ktorým vlastník potvrdí jeho prevzatie. Vyúčtovanie doručujeme doporučene poštou tým vlastníkom,
ktorí v dome nebývajú, preto je dôležité
nahlásiť správnu doručovaciu adresu na
oddelení predpisu a služieb.

Najvyššiu časť nákladov ročného vyúčtovania tvoria náklady na teplo na vykurovanie a
prípravu teplej vody. V roku 2017 začala platiť
nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z., podľa
ktorej bude rozpočítané množstvo tepla aj za
rok 2018.
Celé znenie vyhlášky nájdete na našej webovej stránke bytterm.sk v časti „Dokumenty
a tlačivá“.

konštatovať, že uvedený pomer zohľadňuje aj
základné fyzikálne vlastnosti tepla a jeho prestup medzi jednotlivými bytmi. Pokiaľ sa chcú
vlastníci dohodnúť na inom pomere, je potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nový odsúhlasený pomer
sa bude môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za
nasledujúci rok.

Inteligentné diaľkové merače
tepla a vody, používané v bytových
domoch v našej správe, tvoria komplexné riešenie slúžiace na meranie
a rozpočítavanie nákladov.

Vyhláška okrem iného stanovuje pomer
základnej a spotrebnej zložky spotreby tepla
v pomere 60 % ku 40 % (nezmenený pomer
voči predchádzajúcej vyhláške), ktorý, ako váš
správca, taktiež odporúčame. Základná zložka
(ZZ) určuje percentuálny podiel nákladov rozpočítaných podľa plochy bytov, t. j. náklad na
1 m2 je v dome pre každý byt rovnaký. Možno

Nemenej dôležité sú aj odpisy pomerových
rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ktoré sú
osadené na radiátoroch. Odpísaná hodnota,
takzvané „dieliky“, slúžia na výpočet spotrebnej zložky (SZ). Pri nesprístupnení bytu vyhláška určuje náhradný spôsob výpočtu. Takýto postup je ale vždy spojený s penalizáciou,
ktorá je pre užívateľa znevýhodňujúca.
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Náklady dodaného tepla na prípravu teplej
úžitkovej vody na objekt rozpočítavania tvoria základnú zložku 20 % a spotrebnú zložku
80 %, pričom uvedený pomer nie je možné
meniť. Pri neumožnení odpočtu meradla je
určený náhradný spôsob výpočtu vo výške
1,5 násobku priemernej hodnoty v objekte
rozpočítavania. Preto odporúčame všetkým
vlastníkom bytov sprístupniť v čase odpisov
meračov svoje byty a nebytové priestory. V
prípade meračov s diaľkovým odpočtom nie je
potrebné sprístupniť byt a vlastníkom nehrozia
žiadne sankcie.
Smernica Európskeho parlamentu o energetickej efektívnosti má za cieľ zabezpečiť
koncovým odberateľom informácie o spotrebe
tepla a teplej vody v kratších časových intervaloch, preto je aj z tohto hľadiska nevyhnutné osadzovať nové technológie na diaľkový
odpočet bytových meračov. Podmienkou
však je nainštalovanie diaľkových bytových
meradiel na merače v bytoch, t. j. na vykurovacie telesá a na merače teplej a studenej vody.

Diaľkový odpočet je založený väčšinou
na rádiovej technológii, pričom diaľkové
merače musia byť osadené vo všetkých
bytových, resp. nebytových priestoroch v
obytnom dome. Vodomery je možné doplniť o rádiový modul aj dodatočne po inštalácii nového merača.
Najväčšia výhoda spočíva v tom, že
odpisy z uvedených meradiel sú nezávislé od prítomnosti vlastníka v byte, čo
znamená, že užívatelia bytov nemusia
v určitý deň a hodinu zostať doma kvôli
odpočtu.
Okrem ochrany súkromia užívateľov bytov, ďalšími výhodami sú presný odpočet,
vylúčenie chýb pri manuálnych odpočtoch
a iné. Preto sa neváhajte obrátiť na nás,
zabezpečíme všetky potrebné úkony od
montáže meračov až po odpočet z bytových
meradiel.
Autori článku: Viola Varadová
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Sekcia HISTÓRIA

STAVEBNÉ POISTENIE CAR
Stavebné poistenie CAR je poistný produkt určený pre investorov, stavebníkov a zhotoviteľov na
poistenie nových stavebných diel počas ich výstavby, alebo rekonštrukcie existujúcich objektov.

V

rámci prvej časti je v rozsahu Allrisk
krytia možné poistiť:

• poistené samotné budované dielo,
• zariadenia staveniska,
• stavebné stroje a zariadenia zhotoviteľa
diela,
• existujúci majetok v užívaní, v opatere alebo správe investora, resp. stavebníka, ktorý
bol pred výstavbou spôsobilý na užívanie a
bez technických chýb, pokiaľ dôjde k jeho
poškodeniu počas výstavby vyplývajúceho zo stavebnej alebo montážnej činnosti
v zmysle zmluvy o dielo.

STAVEBNÉ POISTENIE CAR
Ide o kombinované poistenie pozostávajúce z troch častí, a to z poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a poistenia prerušenia, resp. oneskorenia začatia
prevádzky investora.

V rámci tohto poistenia je možné rozšíriť
krytie o:
• škody na správne vyhotovených častiach
diela v dôsledku chýb projektu, materiálu
a vykonanej práce,
• krytie škôd počas záručnej doby. Ide o
poistenie škôd spôsobených poisteným
dodávateľom diela počas odstraňovania
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záručných vád a škody na diele, ktoré sa
prejavia počas záručnej doby, ktoré vznikli
počas vykonávania stavebných prác, t. j.
pred odovzdaním diela alebo jeho časti.
Týmto typom nie sú poistené samotné
záručné vady, ku ktorých odstráneniu sa
zaviazal dodávateľ v zmluve o dielo,
• náklady na vypratanie miesta po poistnej
udalosti vrátane strhnutia stojacich častí,
odvoz na najbližšiu skládku a aj ich uloženie alebo zničenie,
• mzdové zvýhodnenia vyplatené za prácu
nadčas, prácu v noci a vo sviatok, expresné
príplatky za dodávku náhradných dielov,
prípadne cestovné náklady technikov a
expertov zo zahraničia súvisiace s poistnou udalosťou.
V rámci druhej časti je poisťovaná zodpovednosť za škodu zhotoviteľa, t. j.
hlavného dodávateľa, prípadne subdodávateľov diela, ktorých dodávky sú súčasťou
diela a boli zahrnuté do hodnoty budovaného diela. Poistením sú kryté škody
spôsobené alebo vyplývajúce zo stavebnej alebo montážnej činnosti počas
doby výstavby diela voči tretím osobám.
Za škodu sa považuje:
• škoda na veci, a to fyzické poškodenie
hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej
zo straty funkčnosti alebo nemožnosti
používať poškodenú vec a
• škoda na zdraví vrátane choroby a usmrte-

nia a z nich vyplývajúca majetková ujma
vrátane ušlého zisku.
V rámci tejto časti poistenia je v štandarde
vylúčená zodpovednosť za škodu na zdraví
a veci osôb zúčastnených na diele, napríklad
investor, dodávatelia a ich zamestnanci a
zástupcovia.
V rámci tretej časti je možné poistiť ušlý
hrubý zisk investora, ktorý mu vznikol v
dôsledku zníženia obratu alebo zvýšenia
prevádzkových nákladov, ktorých vynaloženie bolo nutné a primerané pre zabránenie
poklesu obratu, ku ktorému by počas doby
ručenia inak došlo, ak v priebehu poistnej
doby budovaná stavba alebo jej časť utrpí
škodu krytú poistením uvedeným v prvej časti, a ktorá spôsobí narušenie stavebných prác
a následne oneskorenie začiatku prevádzky.
Autor článku: Ing. Anton Repkovský

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

Sekcia KÚRENIE

AKO SPRÁVNE KÚRIŤ V BYTE?
Kúrenie v byte netreba nikdy vypínať úplne, opätovné vykúrenie je potom oveľa drahšie.

V

ykúriť byt na normálnu teplotu po celodennom odstavení radiátorov je omnoho
nákladnejšie. Upozorňujú na to i odborníci zo Slovenského zväzu výrobcov tepla
(SZVT).

Teplotu znížte v izbách, v ktorých sa dlhodobo
nikto nezdržiava a na noc aj vo všetkých ostatných miestnostiach. V byte odporúčame chodiť
primerane oblečený, aby vás príliš ľahké oblečenie neviedlo k zvyšovaniu teploty radiátorom.
Radiátory nezakrývajte – pohovky, záclony,
závesy a podobne obmedzujú prúdenie tepla v
miestnosti. Utesnite okná, balkónové aj vstupné
dvere, aby nevznikali tepelné úniky. Vetrať treba
nárazovo, počas 3 až 5 minút. Zároveň je podľa
odborníkov potrebné využívať aj teplo vznikajúce pri pečení, varení, žehlení a z domácich spotrebičov (tzv. vnútorné tepelné zisky).
Toto vám môže pri správnom nastavení termostatickej hlavice ušetriť značnú časť nákladov
na vykurovanie. Je potrebné využívať aj vonkajšie tepelné zisky, a to počas slnečných dní,
odtiahnutím rolety, žalúzie či závesu, aby slnečné svetlo prenikalo do bytu.

SZVT ODPORÚČA:
využívajte na radiátoroch termostatické ventily, ktoré udržiavajú teplotu
na základe ich nastavenia. Jednotlivé
miestnosti treba vykurovať podľa
účelu a potreby. Nastavte termostatické hlavice na regulačný stupeň,
ktorý zabezpečí optimálnu teplotu v
jednotlivých častiach bytu.

Z predchádzajúcich odsekov tohto článku je
zrejmé, aká je potrebná termostatizácia bytových domov a bytov, kde je okrem možnosti
regulovania teploty a spotreby tepla v bytoch
dôležité aj zabezpečenie hydraulickej stability
(t. j. rovnomerného zatekania vykurovacieho média do každého vykurovacieho telesa)
vykurovacej sústavy bytového domu.
Autor článku: Ing. Anton Slanička
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hotel Metropol

HISTÓRIA - HOTEL METROPOL
V roku 1891 kúpil Adolf Leimdorfer veľký pozemok oproti železničnej stanici. Na ňom v súčasnosti stoja dve budovy – bývalý hotel Metropol (dnes
Všeobecná zdravotná poisťovňa) a susedný prízemný dom slúžiaci na obchodné účely.

T

ento prízemný dom postavil Leimdorfer už v roku 1901. Nemá síce architektonickú hodnotu, ale ako obchodné
miesto oproti stanici mal a má veľkú cenu a
slúži preto na obchodné účely dodnes.
V roku 1921 dostal majiteľ ďalšie stavebné
povolenie na jednoposchodový obchodný
dom na mieste terajšej budovy, ale stavba
sa neuskutočnila. V roku 1928 dostal Leimdorfer povolenie na stavbu hotela Metropol.
Pôvodný projekt vypracoval architekt Zweigethal, ale projekt nebol schváleny. Ďalší projekt vypracoval architekt Bednárik, ktorý bol
zamietnutý a až po jeho oprave sa realizoval.
Hlavným problémom bola uličná čiara, pretože mesto tu chcelo mať veľké námestie kvôli
novej železničnej stanici, ktorá bola v pláne.

ZAUJÍMAVOSŤ
Všeobecná zdravotná poisťovňa získala
budovu od štátu a v roku 2000 uskutočnila nadstavbu a rekonštrukciu pre
kancelárske potreby.

Trojposchodový hotel, s barom Luna v
suteréne, bol miestom stretávania sa
židovských obchodníkov pri kartách,
francúzskej
kuchyni
a
originálnych
maďarských vínach a káve.
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Stavba hotela však majiteľa finančne vyčerpala. Metropol bol následne v dražbe predaný a kúpila ho Tatra banka, filiálka Žilina.
V období prvej Československej republiky
bol Metropol druhým najväčším hotelom v
meste. Po víťazstve socializmu v roku 1948 a
postupnom znárodňovaní patril medzi štyri
hotely, ktoré v Žiline zostali fungovať – okrem
Metropolu to boli hotely Polom, Grand a Dukla.
Od roku 1953 pracoval v hoteli jeden z najznámejších žilinských vrchných, Bedřich
Tichánek, pôvodom z Ostravy. Bol známy
pod prezývkou Fric a dobré meno si urobil
počas svojho pôsobenia v hoteli Tatra a najmä ako vrchný v hoteli Grand, kde v roku
1936 obsluhoval i prezidenta Beneša počas
jeho návštevy v Žiline.

V Metropole pôsobil viac ako dvadsať rokov a
okrem iného obsluhoval i významné hviezdy
československej pop music, ktoré bývali, najmä v 60. rokoch 20. storočia, v hoteli Metropol.
Medzi nimi aj najväčšiu hviezdu československej populárnej hudby – Karla Gotta, ale i
Helenu Vondráčkovú a iné osobnosti.
Hotel po roku 1948 spravovala firma Slovenské hotely a od roku 1954 Reštaurácie
Žilina. V roku 1990 mal hotel 85 zamestnancov. Na prízemí bola jedáleň, kaviareň a
kuchyňa, na 1. poschodí bolo 17 izieb a recepcia, 2. a 3. poschodie malo po 17 izieb,
sociálne zariadenie bolo spoločné. Hotel
mal označenie B.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský

Sekcia HISTÓRIA

HISTÓRIA - HOTEL RÉMI, DNES HOTEL POLOM
Pred prvou svetovou vojnou sa v desaťtisícovej Žiline nachádzalo šesť hotelov. Najreprezentatívnejším z nich bol
hotel Rémi s tridsiatimi izbami, ústredným kúrením a elektrickým osvetlením.

P

ozemok pod hotelom pred jeho výstavbou patril stavebnému podnikateľovi
Karolovi Grünovi, ktorý ho predal v roku
1907 Henrichovi Rémimu a postavil pre neho
secesný jednoposchodový hotel.
Rémi zomrel v roku 1928 a jeho hrob na žilinskom židovskom cintoríne je zachovaný
dodnes. Hotel neskôr vlastnili jeho deti Alfréd a Šarlota, vydaná Herschová. Jej manžel
Július bol jedným z riaditeľov súkenky.
Od hotela viedla do mesta pôvodne iba
poľná cesta. Hotel bol v tom čase dominantou mesta a jeho kaviareň sa stala na určitý
čas významným miestom stretnutí i slovenských národovcov.

Hotel mal pôvodne jedno poschodie. Na
prízemí boli umiestnené aj obchody, ako mäsiarstvo, optika, podnik Gros a Ring – obchod
so železným a stavebným materiálom, predaj a oprava dáždnikov Jozef Kohn, ktorého
prezývali Schirmer (der Schirm je v nemčine
dáždnik) a iné. Počas prvej Československej republiky, pred rokom 1930, boli nadstavené ďalšie dve poschodia a na úrovni
prvého postavili odkrytú terasu smerom k
železničnej stanici, ktorú neskôr zrušili. Po
nadstavbe mal hotel až 85 izieb.

V roku 1940 bol hotel Rémi ako židovský
majetok arizovaný. Od roku 1941 správu hotela vykonával do Žiliny priženený slovenský Nemec Zeisel, ktorý ho vlastnil do roku
1943. Vtedy sa nazýval Hotel Zeisel. V roku
1945 dostal hotel názov Moskva, po roku
1946 bol opäť Rémi. Hotel znárodnili v
roku 1950 a následne v roku 1951 ho premenovali na Polom. Jeho rozsiahla obnova sa uskutočnila v roku 1951 a v rokoch
1979 – 1985. Po týchto rekonštrukciách
začala v suteréne zákazníkom slúžiť samoobslužná reštaurácia Korzo. Posledná
rekonštrukcia hotela sa ukončila v roku
2007 a hotel zmenil názov na Best Western
Palace Hotel Polom 4*.

ZAUJÍMAVOSŤ
V medzivojnovom období mal
hotel bohatú klientelu. Stretávali
sa tu dôležití židovskí obchodníci a uzatvárali rýchle, najmä bartrové obchody s drevom. Burza
informácií prebiehala pri biliarde,
šachoch alebo kartách. Okrem
rodiny majiteľov hotela bol v Žiline
známy aj ich vtedajší dlhoročný
recepčný Július Reichel.

Autor článku: Mgr. Peter Štanský

hotel Rémi
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Sekcia KÚRENIE

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S. PRIPRAVUJE
PROJEKT NÁHRADY PARNÝCH ROZVODOV
ZA HORÚCOVODNÉ
Jedným z hlavných zámerov Žilinskej teplárenskej (ŽT) je modernizácia výrobných technologických zariadení.

K

onkrétne v tomto roku pôjde o náhradu
parných rozvodov za horúcovodné od
zdroja tepla ŽT až na sídlisko Solinky.
Projekt je v poslednom štádiu prípravy.
Z pohľadu efektívnosti distribúcie vyrobeného tepla ide o strategicky dôležitý projekt. Celková dĺžka potrubných rozvodov
je 74 km, z čoho parovodná sieť tvorí 80 %
a zvyšných 20 % predstavujú horúcovodné rozvody. Na územiach, kde je charakter
spotreby tepla prevažne na kúrenie a ohrev
teplej úžitkovej vody (TÚV) a nie je potrebná
para na technologické účely, budeme postupne prechádzať z pary na horúcu vodu. Je
to jeden z najväčších projektov v novodobej
histórii teplárne a najzložitejší, aký sa kedy v
spoločnosti robil. Samotná príprava trvá už
tri roky. Projekt je rozdelený na viac etáp a
v rámci pripravovanej rekonštrukcie plánujeme počas troch rokov vymeniť viac ako
25 km potrubí.

ČO TO ZNAMENÁ LEPŠIA
EFEKTÍVNOSŤ DISTRIBÚCIE?
Sprievodný jav, ktorý sa prejavoval v
zime – topenie snehu v trase potrubného systému – bol spôsobený najmä
faktom, že potrubia sú už na hranici
životnosti a izolácia už neplní funkciu, na ktorú bola nastavená. V žiadnom prípade v budúcnosti nepôjde o vykurovanie chodníkov ani verejných plôch. Naša spoločnosť použije
bezkanálový predizolovaný potrubný
systém na rozvod horúcovodného
média, ktorý patrí medzi najmodernejší a najúspornejší v oblasti tepelnej
energetiky.

10
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Okrem výrazného zníženia tepelných strát má
výmena média v primárnych rozvodoch priniesť aj jednoduchú a rýchlu montáž, menšie
nároky na údržbu, nižší podiel stavebných
nákladov pri menších rozmeroch potrubia.
Zároveň bude možnosť presnej identifikácie
miesta prípadnej poruchy cez optický monitorovací systém vyvedený na dispečing, ktorý
bude mať pod kontrolou celú trasu a v každom
okamihu bude mať možnosť vyhodnotiť stav
potrubia. V prípade poruchy ju bude možné
okamžite lokalizovať a následne aj odstrániť.

Výsledkom majú byť nižšie nároky na
množstvo dodávaného tepla pri znížení
strát v danej trase o zhruba 16 %, a teda aj
nižšiu spotrebu paliva – o 1 500 ton hnedého
uhlia, alebo ekvivalent o 670-tisíc m3
zemného plynu menej. A spotreba paliva
má priamy vplyv na životné prostredie,
t. j. menej CO2 a iných emisií, ktoré sa dlhodobo snažíme znižovať budovaním zariadení na odsírenie a denitrifikáciu, inštalovaním filtrov pevných častíc atď. Týmto
spĺňame limity dané Európskou vyhláškou.

Sekcia KÚRENIE

AKO VYZERÁ TRASA VÝMENY PARNÉHO ROZVODU ZA HORÚCOVODNÉ ?

KEDY BY SA MALO ZAČAŤ A ČO
VŠETKO BUDE REALIZOVANÉ V I. ETAPE?
Na prvú etapu projektu nám bolo v novembri
2017 schválené poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z EÚ fondov prioritnej
osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
investičnej priority č. 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby
tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple, špecifického cieľa
č. 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených
na dopyte po využiteľnom teple Operačného programu Kvalita životného prostredia.
V rámci projektu dôjde k rozšíreniu centrálnej výmenníkovej stanice a k výmene
vnútorných rozvodov v areáli teplárne.
S predpokladom od 1. apríla 2019 bude
zároveň realizovaná rekonštrukcia napájača
(výmena starých parných rozvodov za moderné predizolované horúcovodné s monitorovacím systémom), ktorý tepelnou energiou zásobuje sídlisko Solinky. Následne

budú vymenené parné výmenníkové stanice našich odberateľov za nové moderné
kompaktné horúcovodné odovzdávacie
stanice. Tieto budú jednoduchšie na obsluhu a s lepšou účinnosťou.
Samotná realizácia prvej etapy je plánovaná
na rok 2019 a výška tejto investície sa pohybuje na úrovni 8,4 miliónov eur. Pokračovanie projektu bude ďalej závieť od toho,

či budú v krátkom čase vypísané výzvy
na eurofondy, aby sme sa mohli uchádzať
o ďalšie nenávratné finančné príspevky
na spolufinancovanie zostávajúcich etáp.
Ich získanie je nevyhnutnou podmienkou
pokračovania projektu.

ČO ČAKÁ KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV?
ŽT, a.s. sa týmto ospravedlňuje všetkým odberateľom tepla z CZT za dočasné prerušenie
dodávok tepla a TÚV z dôvodu rekonštrukcie,
t. j. zmeny parného potrubia za horúcovodné.
V I. etape sa to týka koncových odberateľov
správcovských spoločností BYTTERM, a.s. a
OSBD. Je našou maximálnou snahou zabezpečiť tepelnú pohodu pre našich odberateľov,
k čomu aj smerujeme realizáciou tohto projektu.
Budeme sa snažiť uvedené obdobie odstávky
dodržať a každé prerušenie je nastavené v čo
najkratšom časovom úseku potrebnom pre
výmenu odovzdávacích staníc tepla a ich dopojenia. Časový harmonogram výstavby a z toho vyplývajúcich odstávok teplej úžitkovej vody, príp.
tepla, bude vopred odkomunikovaný so správcovskými spoločnosťami a následne oznámený
najmenej 15 dní vopred (zákon 657/2004 Z. z.) na
webových stránkach správcovských spoločností
a zároveň oznamami na vchodových dverách
príslušných bytových a nebytových objektoch.
Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujeme.
Autor článku: Žilinská teplárenská, a.s.

Stavebné úpravy existujúcich
rozvodov tepla a zmena média
z parného na horúcovodné
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia.
Konkrétny cieľ:

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom
založených na dopyte po využiteľnom teple, formou rekonštrukcie
a modernizácie rozvodov tepla.

Dátum začatia realizácie projektu:

Apríl 2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: December 2019

Výška finančného príspevku EÚ a ŠR:

5 581 271,29 EUR

Druh projektu:

investičný projekt

Riadiaci orgán pre OP ŽP: Ministerstvo životného prostredia SR, www.op-kzp.sk
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
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Žilinský bulvár dnes

ŽILINSKÝ BULVÁR ČAKAJÚ ZMENY
Pomenovanie Žilinský bulvár patrí súboru domov a priestranstva na ulici Antona Bernoláka v Žiline, ktoré vzájomne rozdeľujú
sídliská Hliny I a II.

H

istória Žilinského bulváru siaha do
roku 1929. Už vtedy bolo v regulačnom pláne zakomponované nadčasové urbanistické riešenie tejto časti mesta, ktorého pokračovateľmi boli v
50. rokoch minulého storočia architekti Ferdinand Čapka a Ladislav Bauer. Ich
snaha povýšiť vtedy bežné bývanie na
vyššiu úroveň umiestnením občianskej
vybavenosti do obytných blokov s veľkoryso riešenými chodníkmi a zeleňou bola
výstavbou v rokoch 1954 až 1957 pretavená do skutočnosti.
V Smernom územnom pláne z roku 1966
ako aj neskôr v Územnom pláne sídelného útvaru mesta Žilina z roku 1980 sa
konštatuje, že Žilinský bulvár je významnou súčasťou severojužnej kompozičnej
osi mesta, ktorá priamo nadväzuje na jej
historickú časť.

Z južnej časti lokalitu uzatvára ulica
Juraja Fándlyho, zo severnej časti
ulica Veľká Okružná pri nákupnom
centre AUPARK. Práve tejto časti oboch sídlisk sa dotýkajú významné
zmeny, ku ktorým má v najbližšom
období dôjsť. Zároveň je potrebné
poznamenať, že zmeny sa nedotýkajú sídlisk Hliny III a IV.

Neskoršia výstavba objektu AUPARK realizovaná na bývalom Námestí Ľudovíta
Štúra v priestore medzi hotelom Slovakia
a Domom odborov narušila toto prepojenie s historickým jadrom mesta. Pôvodne
otvorený priestor Žilinského bulváru sa v
severnej časti uzavrel, čo vyvolalo potrebu jeho nového usporiadania, ktoré bude
spĺňať požiadavky súčasnej doby.
Práve nedostatočné využitie priestranstva
Žilinského bulváru a jeho vzhľad viedli k
tomu, aby mesto Žilina pristúpilo k riešeniu Územného plánu zóny Žilina-Bulvár

12
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výstavba sídlisk Hliny I a Hliny III
(ďalej len ÚPN-Z). Prijatím ÚPN-Z sa zmenia podmienky dopravy, parkovania,
rozmiestnenia zelene a oddychových
zón, pohybu chodcov, hlavne smerom na
spomínaný AUPARK, a cyklistických chodníkov.
ÚPN-Z má zohľadniť všetky dostupné
vplyvy na vytvorenie nového atraktívneho mestského verejného priestoru, ktorý
by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a
tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta s
dôrazom na zachovanie pôvodného architektonického riešenia.

Sekcia NOVINKY

Žilinský bulvár po dokončení

Víťazný návrh – jeho grafická aj textová časť –
bol verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta Žilina a v podateľni Stavebného
odboru v klientskom centre Mestského
úradu v Žiline. Verejné pripomienkovanie
návrhu bolo možné 10. januára 2019 za
účasti riešiteľského kolektívu, a to na
základe oznámenia vyveseného na tabuli
mesta s tým, že v lehote do 30 dní odo dňa
vyvesenia oznámenia bolo možné podať k
návrhu pripomienky.
Konečné schválenie ÚPN-Z by malo byť
odhlasované poslancami mestského zastupiteľstva v II. štvrťroku 2019.
Z pohľadu našej spoločnosti, ako jediného
správcu bytových domov, nás v ÚPN-Z
prioritne zaujíma nastavenie jednotného
regulatívu stavebným úradom týkajúceho

SME ZA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
Nakoľko ÚPN-Z nedával možnosť materiálovo riešiť vonkajšie fasády domov iným spôsobom, na uvedený stav v rámci vznesenia pripomienok zareagovala naša spoločnosť
so stanoviskom potreby vykonania dodatočnej tepelnej ochrany dotknutých domov.
Uvedené tvrdenie bolo podložené aj termovíznym hodnotením povrchových teplôt obvodového plášťa konkrétneho domu. Pri prerokovaní pripomienok však uvedené hľadisko nebolo komisiou akceptované.

sa stavebno-technických požiadaviek na
bytové domy. Bez nastavenia jednotných
kritérií nebude v budúcnosti možné jednotne postupovať pri obnove – ktorá je na
Bulvári v súčasnosti nanajvýš potrebná – v
komunikácii so zhotoviteľmi projektových
dokumentácii, realizačnými firmami ako aj
vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.

Žilinský bulvár

V závere musíme konštatovať, že si vážime
architektonické hodnoty stavieb tejto časti mesta, sme však za ich obnovu, ktorá im
pridá nielen na hodnote, ale do budúcnosti
tiež skvalitní bývanie samotným vlastníkom.
Autor článku: Ing. Karol Kucka

sídlisko Hliny
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

SPOZNÁVAME BACHLEDOVU DOLINU
Bachledova dolina sa nachádza na rozhraní Belianskych Tatier, Spišskej Magury a Pienin. Hoci je známa
hlavne ako zimné lyžiarske stredisko, zaujímavé aktivity ponúka aj v jarných a letných mesiacoch.
BACHLEDOVA DOLINA – OBEC ŽDIAR
Táto rázovitá podtatranská obec s vyše 1 300
obyvateľmi patrí ku klenotom Slovenska. Je
známa svojimi goralskými tradíciami, folklórom, špecifickou ľudovou architektúrou a typickou goralskou monoštruktúrou.
V obci je veľmi živá ľudová kultúra. V roku
1925 tu vznikol prvý folklórny súbor Ždiaran.
Nadšenci ďalej pokračujú v jeho tradícii vo
folklórnom súbore Goral. Bohaté zvyklosti, goralský temperament, tanec, spev a jedinečný
ždiarsky kroj prezentujú v rámci Goralských
folklórnych slávností v obci aj mimo nej.
Kultúrno-historické zaujímavosti a prírod-

chodník korunami stromov
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né krásy sú prednosťami tejto podtatranskej oblasti. Je vyhľadávanou lokalitou pre
turistiku a oddych našimi aj zahraničnými
návštevníkmi.
Celé priľahlé územie obce je začlenené do
chráneného územia TANAP-u, prírodnej
rezervácie Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA a PRĽA. V tejto
oblasti sa vyskytujú ohrozené druhy flóry a
fauny. Kataster je súčasťou národnej ekologickej siete NECONET.
Legenda o obci hovorí, že v lesoch doliny
potoka Biela pod Belianskymi Tatrami pálili
ľudia z okolitých dedín drevené uhlie.
Jeden z uhliarov si postavil malú chalúpku a

jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú
stranu, z ktorej do izby v noci svietilo svetlo
Zorničky. Ľudia, ktorým učarovalo tatranské
prostredie, si postavili dreveničky vedľa uhliara a svoju osadu pomenovali Zor – Ždiar.
So zakladaním lazových osád je spojené
nové rozdelenie pozemkov, kde chotár bol
rozdelený na rovnaké diely, tzv. zárubky,
podľa počtu osadníkov. Osadník si mohol
postaviť dom iba na svojom laze. Podľa
ústnej tradície sa prví osadníci usadili
v Bachledovej doline a nové osady vznikli
na Antošovskom vrchu, v Pavlovskej doline,
Blaščackej doline, Bartušovskej doline a na
Slodičovskom vrchu.

TIPY NA VÝLET
CHODNÍK KORUNAMI STROMOV
BACHLEDKA
Chodník korunami stromov Bachledka sa nachádza na hrebeni Spišskej Magury. Trasa s
dĺžkou viac ako 600 m vás prevedie druhovo
pestrým lesom, kde na vás čakajú rôzne prekvapenia a poučenia.
Pokiaľ dávate prednosť samoštúdiu, určite
oceníte veľké množstvo informačných tabúľ,
ktoré si môžete nerušene preštudovať na niekoľkých zastávkach na horizontálnej časti chodníka. Dozviete sa z nich zaujímavé informácie
o faune, flóre a živote v miestnych lesoch, ich
ochrane i ničivej sile počasia.Pre návštevníkov
s deťmi, seniorov a všetkých, ktorí sa do korún
stromov radi komfortne vyvezú, jazdí kabínová
lanovka z Bachledovej doliny. Počas cesty po
chodníku vás čakajú tri adrenalínové zákutia.
Môžete si vyskúšať udržanie rovnováhy v priehľade, ktorý pod sebou odhaľuje zdanlivo nebezpečnú priepasť. Všetky atrakcie sú, samozrejme, maximálne zabezpečené.

ROZHĽADŇA BACHLEDOVA DOLINA
Vyhliadková veža je umiestnená v pohraničnej
oblasti Slovenska a Poľska. Dostať sa k nej
môžete pešo po zelenej a modrej turistickej
značke, alebo aj lanovkami z lyžiarskych
stredísk Bachledova dolina a Jezersko.
Poskytuje výhľad na slovenskú aj poľskú
stranu. V prípade priaznivého počasia možno vidieť štíty Vysokých a Belianskych Tatier,
hrebene Spišskej Magury a korunu Pienin.
Na každom zo štyroch podlaží sa nachádza
vyhliadková plocha, čo zabezpečuje dostatok
miesta aj väčšiemu množstvu návštevníkov.
Z každého poschodia sa výhľad na krajinu
mení. Na najvyššom poschodí je umiestnený
ďalekohľad a podrobná mapa viditeľných slovenských štítov.
Zaujímavosťou sú výroky slávnych osobností,
ktoré sú vyryté do šikmých drevených prvkov
v spodnej časti konštrukcie.
Zdroj a foto: chodnikkorunamistromov.sk;
www.bachledka.sk; www.zdiar.sk
Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková

ZAUJÍMAVOSTI
32 metrov vysoká vyhliadková veža
vám ponúkne unikátny panoramatický výhľad na Tatry, Pieniny
a malebné Zamagurie.
6 zastávok – 3 didaktické a 3 zábavné –
vás zaujímavou formou oboznámia o
prírode navôkol.
67 m dlhý suchý tobogan ponúka
zábavnú alternatívu na návrat z vyhliadkovej veže.
25 m má najvyšší strom, ktorý chodník podopiera v jeho najvyššom bode
24 m nad zemou.
120 stĺpov podopiera samotný chodník v dĺžke 600 metrov.

rozhľadňa Bachledova dolina

Bachledova dolina

goralské kroje
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Sekcia REKONŠTRUKCIA

O OBNOVE BYTOVÝCH DOMOV

Čo je komplexná obnova bytového domu a prečo je výhodná?

K

omplexná obnova znamená obnovu
všetkých častí bytového domu – teda
stavebných konštrukcií (obvodové
steny, strecha, pivničný strop a otvorové
výplne) a technického zariadenia budovy
(rozvody, výťah a pod.). Pod pojmom obnova sa myslí nielen odstránenie opotrebenia a prípadných porúch, ale aj uvedenie jednotlivých stavebných a technických
prvkov na súčasnú kvalitatívnu a funkčnú
úroveň.
Komplexnú obnovu je ideálne realizovať
naraz. Zabezpečí sa tak vyššia kvalita a tiež
pociťovaný prínos zo strany vlastníkov
bytov v dome. Pri čiastkových, postupne
realizovaných opatreniach nebudú efekty
nikdy rovnaké ako pri komplexnej obnove.
MÝTY A PRAVDY O OBNOVE BYTOVÝCH DOMOV
Hoci obnovou, aspoň čiastočnou, prešla
už takmer polovica bytových domov na
Slovensku a obnova, resp. zatepľovanie sa
teší pomerne veľkej obľube, stále sa o nej
šíria rôzne mýty a nepresnosti. Je dobré si
povedať, ako je to naozaj.

TOTO SÚ NAJČASTEJŠIE
MÝTY A FAKTY:
Obnova neprinesie žiaden úžitok.
Zarytí odporcovia obnovy bytových domov zvyknú tvrdiť, že
nová fasáda je len drahý pekný
obal bez ďalšieho úžitku. Nie
je to však pravda. Obnovu potrebuje každý dom, ak má svojim vlastníkom slúžiť aj naďalej
bezpečne a úsporne. Obnova
je v prvom rade o predĺžení
životnosti budovy a zaistení
jej bezpečného užívania. Zateplenie, ktoré sa pri obnove
fasády na budove zhotovuje,
navyše prináša ďalšie výhody v
podobe zníženia nákladov na
bývanie a zvýšenia komfortu. Z hľadiska bezpečnosti ide
o prevenciu zatekania, erózie a
korózie kovových častí. Obnova
domu navyše zhodnocuje majetok vlastníkov bytov. Výhody,
ako kvalitatívne, tak aj finančné,
prevyšujú náklady spojené s obnovou.
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POROVNANIE SPOTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE V NEZATEPLENÝCH DOMOCH
A V DOMOCH PO KOMPLEXNEJ OBNOVE (ZATEPLENIE A HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE) NA KWH/M2 VYKUROVANEJ PLOCHY
GJ/m2
kWh/m2

0,54
150

pred zateplením
0,51
0,47
142
131

0,48
133

0,24
67

po komplexnej obnove
0,22
0,21
0,20
61
56
58

Vývoj spotreby tepla v posledných rokoch neustále klesá, a to hlavne vďaka zatepľovaniu
domov a hydraulickému vyregulovaniu na jednotlivých sídliskách. Samozrejme, spotreby
závisia aj od správania sa užívateľov bytov v jednotlivých domoch. Po komlexnom zateplení
spotreba tepla poklesla u niektorých domov viac ako o 50 %. Pri splácaní úveru vlastníci
bytov vôbec nepocítia navýšenie platby za náklady na domácnosť.
Toto len potvrdzuje, že sa vlastníci bytov správne rozhodli, ako použiť svoje našetrené peniaze a nenechali sa zavádzať informáciami o znižovaní nákladov na vykurovanie vybudovaním si svojej lokálnej kotolne. Je nutné si uvedomiť, že bez zateplenia domu sa spotreba
tepla v dome nezníži. Rozhodovanie vlastníkov bytov môže často vychádzať zo zlých informácií a ich nedostatku.

Sekcia REKONŠTRUKCIA
Vďaka nemu na vnútornom povrchu stien
takto nízko teplota neklesne. Druhý dôvod je
spojený s užívaním bytu – nedostatok pravidelného nárazového vetrania (resp. odvetrania kúpeľne). Na suchej a teplej stene nemá
pleseň šancu prežiť.

1. JE OBNOVA PRÍLIŠ DRAHÁ A
REÁLNE ÚSPORY SA NEPREJAVIA ?
Zateplenie a obnova bytového domu si
vyžaduje nemalé finančné náklady. Avšak
udržiavanie stavu a čiastočné drobné opravy starej budovy tiež nie sú lacné. Navyše
vložená investícia, či už vo forme hotovosti, alebo úveru, sa dá pohodlne splácať
z dosiahnutých úspor vďaka zatepleniu.
Nová fasáda domu v podobe kontaktného
zatepľovacieho systému šetrí peniaze
obyvateľom minimálne 20 rokov bez akejkoľvek údržby. A zatiaľ čo úver sa spláca
zvyčajne 10 – 20 rokov, životnosť obnovených častí je často 30 – 40 rokov. Príliš
drahé je preto neobnovovať a ďalej platiť
zbytočne veľa za kúrenie, nehovoriac o
„hasení“ havarijných stavov.

2. ZATEPLENÝ DOM MÁ DÝCHAŤ ?
Správne zateplený dom ani nemá „dýchať“,
práve tak ako nezateplený. Odvod vlhkosti z miestností sa má realizovať nárazovo
vetraním cez okná a dvere, nie cez steny.
Ak steny prepúšťajú vlhkosť zvnútra von,
znamená to, že tadiaľ uniká aj teplo. Zdravé
steny majú byť neparopriepustné a tepelne
izolované tak, aby cez ne neprenikala vlhkosť ani teplo.

3. STAČÍ NA ÚSPORU VYKUROVANIA
VYMENIŤ LEN OKNÁ ?
Najväčšie úniky tepla (30 – 50 %) skutočne
nastávajú práve cez okná, dvere a ich okolie. Avšak samotná výmena starých okien za
nové rieši problém s únikom energií a našich
peňazí len čiastočne. Samotná výmena okien
taktiež nezaistí tepelný komfort bývania –
problém studených stien totiž zostáva. Nové
kvalitné okná na bytovom dome by teda mali
byť súčasťou komplexnej obnovy.

4. SPÔSOBUJE ZATEPLENIE PLESNE ?
Pravou príčinou vzniku plesní je nadmerná
vlhkosť na povrchu stien, či už obvodových
alebo napríklad v kúpeľniach. Tá vzniká
z dvoch dôvodov. Prvý – pokles teploty
povrchu po hodnotu rosného bodu – rieši
na obvodových stenách práve zateplenie.

5. STAČÍ ZATEPLENIE MATERIÁLOM
HRUBÝM 5 CM ?
Rozhodne nestačí! Panel, plná pálená tehla
či pórobetón štandardných bytových domov
postavených pred viac ako cca 25 rokmi totiž
majú len minimálne izolačné vlastnosti.
Dnes sa už pri obnove stretávame s hrúbkami izolácie 14 cm a viac a rastie počet
domov, kde po zateplení izoláciou hrúbky
5 cm len pred 10 – 15 rokmi dnes pristupujú
k dodatočnému zatepleniu.
Pretože čím väčšia je hrúbka izolácie, tým
vyššie sú úspory na vykurovaní a tým
vyšší je tepelný komfort bývania v zime aj
v lete. Cena jedného centimetra izolantu
je pritom v pomere k celkovým nákladom
na zateplenie zanedbateľná. Bez ohľadu na
hrúbku izolácie totiž treba zaplatiť ostatné
položky súvisiace so zateplením domu –
materiál na lepenie i stierkovanie, povrchovú úpravu, prácu realizačnej firmy, lešenie
a podobne.
Autor článku: Ing. Štefan Chajdák

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠOM BEZPEČNOM BÝVANÍ
Podľa Správy o činnosti HaZZ za rok 2018, zasahovali hasiči pri požiaroch na Slovensku 9 288 krát, čo znamená
priemerne 25 požiarov denne. Pri týchto udalostiach bolo zranených 194 osôb, usmrtených bolo 49 osôb.

T

ieto čísla nás ako správcu bytových domov nenechajú na pochybách, že je
potrebné venovať sa problematike protipožiarnej bezpečnosti v nami spravovaných
bytových domoch. Škody na majetku sa nahradiť dajú, ale ľudské životy sú nenahraditeľné.

požiarmi v platnom znení upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb,
majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej
správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní
záchranných prác pri nežiaducich udalostiach.

pečná evakuácia osôb a zvierat z horiacej alebo
požiarom ohrozenej stavby, aby sa zabránilo
šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými
požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú
stavbu, a taktiež aby bol umožnený účinný a
bezpečný zásah hasičskej jednotky pri zdolávaní
požiaru a vykonávaní záchranných prác.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ V BYTOVÝCH
DOMOCH

V zmysle tohto zákona je bytový dom navrhnutý a realizovaný tak, aby v prípade vzniku
požiaru zostala zachovaná jeho nosnosť a stabilita po určený čas, aby bola umožnená bez-

Spravidla každý byt má tvoriť jeden požiarny
úsek. To znamená, že byty sú požiarne oddelené od seba tak, aby sa zabránilo prestupu
požiaru do ďalšieho bytu či únikovej cesty.

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
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Sekcia BEZPEČNOSŤ
Tam, kde to nie je dodržané, môže sa vzniknutý požiar rozšíriť cez bytové jadro, ako napríklad na sídlisku Vlčince v Žiline. (Pozri obrázok č. 1 a 2.)
Na obrázku č. 1 je vidieť požiarom zničenú kuchyňu v byte, kde začalo horieť. Požiar sa cez bytové jadro rozšíril do bytu o poschodie vyššie.
Na obrázku č. 2 je zhorené bytové jadro s poškodenými stúpačkovými rozvodmi v byte nad požiarom.
Správca BYTTERM, a.s. je nápomocný vykonať bytovým domom rekonštrukciu, kde sú okrem iného vymenené stúpačkové rozvody. V rámci
toho sa požiarne oddelia jednotlivé byty v bytových jadrách, čo zabráni prípadnému požiaru preniknúť do ďalšieho poschodia.

NEBEZPEČNÉ SITUÁCIE V BYTOVÝCH
DOMOCH
Nebezpečné situácie v bytových domoch môžu nastať v prípade, keď vznikne požiar alebo výbuch a je potrebné
vykonať evakuáciu obyvateľov. V kritickej chvíli človek často musí čeliť strachu,
podlieha panike a stráca schopnosť
správne odhadnúť situáciu. Dochádza k
mnohým nešťastiam a zraneniam.

obrázok č. 1

obrázok č. 2

BYTTERM, a.s. sa ako správca snaží predchádzať nebezpečným situáciám dodržiavaním zákonných ustanovení. Je však spoločnou úlohou správcu a majiteľov bytových
domov dodržiavať nasledovné pravidlá
bezpečného bývania:
• únikové cesty, teda chodby a schodiská,
udržiavať trvalo voľné, bez veľkých kvetov, drevených skriniek, poličiek a iných
horľavých a stavebných materiálov,
• nezatarasovať prístup ku hydrantovým vedeniam a hasiacim prístrojom,
• nezatarasovať prístup ku spoločným technickým plynovým a elektrickým zariadeniam,
• nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva spotrebičov,
• nezriaďovať provizórne elektrické vedenia,
• nevykonávať neodborné elektrické a plynové opravy,
• dodatočné stavebné úpravy (mreže,
priečky) nevykonávať bez povolenia správcu,
• dodržiavať čistotu a poriadok v spoločných
priestoroch bytového domu,
• nepoužívať otvorený oheň na miestach v
dome, kde môže rýchlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
• zákaz skladovať horľavé kvapaliny a plyny
v spoločných priestoroch domu.

obrázok č. 3 – úniková cesta zúžená kvetmi
si často neuvedomujú, že rýchlu pomoc a
odnos na nosidlách, možno aj pre seba, zbytočne spomaľujú zatarasené chodby a schodiská v dome. (Pozri obrázok č. 3.)
V spoločných priestoroch bytových domov
sú umiestnené technické elektrické a plynové rozvody. Je zakázané skladovať tam
rôzny materiál, prístup k nim musí byť trvalo
voľný! (Pozri obrázok č. 4.)

OPATRENIA NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OSÔB PRI ÚNIKU
Treba si uvedomiť aj ďalšie faktory vyplývajúce
z požiaru, ako je teplo, šľahajúce plamene, zadymenie, jedovaté splodiny horenia a panika
unikajúcich osôb. Vtedy človek uvíta núdzové
osvetlenie, označenie smeru úniku, aj voľnú
únikovú cestu. (Obrázok č. 5.)

Správca v zmysle platných zákonných ustanovení zabezpečuje pravidelné revízie elektriky, plynu, bleskozvodov, výťahov, kontroly
komínov, hydrantových vybavení a tlakové
skúšky požiarnych hadíc.

EVAKUÁCIA OSÔB
Schodiská v bytových domoch slúžia
v prípade požiaru alebo evakuácie ako
chránené únikové cesty, väčšinou s
prirodzeným vetraním. Zároveň je to zásahová cesta pre hasičov. Obyvatelia domu
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obrázok č. 5 - núdzové osvetlenie a smer úniku
obrázok č. 4 – zatarasený prístup ku
spoločným technickým zariadeniam
v bytovom dome

Ďakujeme, že aj vám záleží na bezpečnosti
v bytových domoch.
Autor článku: Ing. Dana Dolinajová

Sekcia KÚRENIE
TECHOLÓGIE

VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE
Od Zeleného štvrtku až po Veľkonočný pondelok. Prečítajte si o zvykoch a tradíciách jednotlivých dní veľkonočného týždňa.

ZELENÝ ŠTVRTOK

VEĽKÝ PIATOK

Kresťanský svet si v tento deň pripomína poslednú večeru Ježiša a jeho apoštolov. V minulosti v tento deň gazdovia a gazdiné v okolí Nitry, štrngajúc zväzkom kľúčov, obišli dvor, aby
zahnali hlodavce. V okolí Bratislavy hospodári
obchádzali pole a škodcov odháňali búchaním
cepmi o zem. Na Kysuciach triasli ľudia počas
zvonenia zvonov stromami, aby narástlo veľa
ovocia.

Ježiš Kristus bol na Veľký piatok ukrižovaný.
V tento deň sa na území Slovenska nevykonávajú omše. Sú nahradené inými obradmi.
Ježišovo utrpenie si pripomínajú veriaci na
celom svete.
Známe sú rituály bičovania a ukrižovania
žien a mužov na Filipínach alebo v Indii.
V Austrálii v tento deň organizujú krížovú
cestu, pri ktorej herci, stvárňujúc Ježiša
Krista, nesú naprieč Sydney obrovský kríž.
Na Pyrenejskom polostrove sa už tradične
konajú procesie, ktorých sa zúčastňujú tisíce veriacich. Symbolizujú ľudské
pokánie.

Podľa ľudových zvykov ľudia skoro ráno vstali a
umyli sa rosou, aby boli zdraví. Gazdiné museli pozametať dom ešte pred východom slnka
a smetie odniesť na križovatku, aby nemali v
dome blchy. Na Zelený štvrtok sa nikdy nehádajte a nič nepožičiavajte. Pokiaľ sa tradície
budete držať, vyhnete sa sporom a budete mať
peňaženku plnú peňazí.

V ľudových poverách sa Veľký piatok spája s magickými silami. V tento deň sa mali
otvárať hory, ktoré vydávali svoje poklady
a nemalo sa nič požičiavať, lebo požičaná
vec by mohla byť začarovaná. Nesmelo sa
manipulovať so zemou (ryť, kopať) ani prať
bielizeň, lebo by bola namočená Kristovou
krvou.

Gazdovia pustili dobytok prvý raz v roku na
pašu. Koňom sa uväzovali do hrivy a kravám na
rohy červené stužky proti urieknutiu.
Počas zeleného štvrtka sa pripravovali len zeleninové jedlá, najčastejšie špenát a kapusta.

TYPICKÉ VEĽKONOČNÉ ZVYKY
oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok,
rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

BIELA SOBOTA

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Tento deň je venovaný prípravám jedál
určených na posvätenie. Na východnom
Slovensku sa pečie špeciálny kysnutý koláč –
pascha. Na Orave a na Liptove sa nazýva
baba, na Ponitrí osúch, v Novohrade mrváň,
v Tekove calta. V Honte piekli mrváne, makovníky a orechovníky.

Najneobľúbenejší sviatok roka pre všetky dievčatá a ženy je Veľkonočný pondelok. Na východe sa oblieva a na západe sa šibe.

Väčšinou sa ešte sobota využíva na posledné upratovanie, nákupy, pečenie a výzdobu domácností kraslicami a kvetmi.
Ani v tento deň sa nevykonávajú sväté
omše. Veriaci sa modlia pri symbolickom
hrobe v kostoloch a chrámy ostávajú otvorené celú noc do dôležitého ranného
obradu.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Vyvrcholením Veľkej noci je Veľkonočná nedeľa.
Sviatok sa začína v skorých ranných hodinách,
keď si o tretej hodine ráno veriaci pripomínajú
zmŕtvychvstanie Krista. Keďže ide o pohyblivý
sviatok, dátum Veľkonočnej nedele nie je každý
rok rovnaký. Podľa lunárneho kalendára pripadá na nedeľu po prvom splne, ktorý nastane
po jarnej rovnodennosti.
Ráno kňazi svätia košíky plné jedla veriacim ich
farnosti a nasledujú spoločné rodinné raňajky.
Kedysi sa pri jedle stretávala celá rodina za
jedným stolom rovnako slávnostne ako na Štedrý večer. Stôl bol prikrytý bielym obrusom
a gazdiná naň pripravila vopred všetko tak,
aby počas jedenia nemusela vstávať. Prvým
chodom bolo vajíčko, ktoré gazda delil medzi
všetkých prítomných. Potom sa jedlo mäso.
Najesť sa bolo treba dosýta, aby sa zabezpečila
hojnosť a dostatok jedla počas celého roka.
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V tento deň idú na návštevu muži a chlapci, aby
všetky svoje známe obliali vodou, a tak im symbolicky dopriali zdravie a krásu na celý nasledujúci rok. Na oplátku za túto láskavosť sú mladší
oblievači obdarovávaní čokoládovými vajíčkami
a starší malým pohostením. Oblievanie vodou a
kúpanie dievčat, napríklad namočenie do potoka, postriekanie voňavou vodou, poliatie vodou
z vedra či z hrnčeka, sa na Veľkonočný pondelok
považovalo za očistné, plodonosné a malo dievčatám zabezpečiť zdravie na celý rok.
Bolo zvykom, že po významných sviatkoch sa
deň nepracovalo. Preto je aj dnes Veľkonočný
pondelok dňom pracovného pokoja, hoci sa
cirkevné sviatky končia v nedeľu.
Zdroj: TASR,
Centrum pre ľudovú tradičnú kultúru, sme.sk
Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková

TIPY NA VEĽKONOČNÉ RECEPTY
BUDEME POTREBOVAŤ:

MORČACIE ROLKY PLNENÉ ŠPENÁTOM, BRYNDZOU A PARADAJKOU

700 g morčacích pŕs
50 g špenátu
8 sušených paradajok v oleji
100 g bryndze
8 plátkov slaniny
500 ml kuracieho vývaru
soľ
mleté čierne korenie
olivový olej

Umyté a očistené morčacie prsia nakrájame na hrubšie plátky. Prikryjeme potravinovou fóliou a
naklepeme.
Osolíme, okoreníme, pokvapkáme olivovým olejom a do stredu každého plátku pridáme špenát,
bryndzu a sušenú paradajku. Plátky mäsa zrolujeme a zabalíme do plátku slaniny.
Plnené morčacie prsia orestujeme na rozpálenej panvici s olivovým olejom z oboch strán do zlatohneda. Preložíme na plech, podlejeme vývarom zakryjeme alobalom a pečieme v rozohriatej
rúre cca 20 minút.
		

Recept a foto: recepty.azet.sk

BUDEME POTREBOVAŤ:
4 vajcia
200 g polohrubej múky
200 g práškového cukru
1 balíček vanilkového cukru
1 balíček kypriaceho prášku
½ dl oleja
maslo na vymastenie formy
múku na vysypanie formy

VEĽKONOČNÝ BARANČEK
Bielky vyšľaháme s vanilkovým a práškovým cukrom na lesklý sneh. Do snehu potom zašľaháme
žĺtky a potom postupne primiešavame múku premiešanú s práškom do pečiva.
Cesto nalejeme do maslom vymastenej a múkou vysypanej formy a pečieme cca 45 minút.
Vychladnutého barančeka zasnežíme práškovým cukrom a nájdeme mu čestné miesto na
veľkonočnom stole.
Prajeme dobrú chuť! 			

Recept a foto: recepty.azet.sk
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5 TIPOV NA ZNÍŽENIE
SPOTREBY PLYNU
Hrniec, prievan, kotol či nesprávne vetranie – to všetko môže ovplyvniť spotrebu plynu
u vás doma. Poradíme vám, ako môžete jednoducho svoju spotrebu plynu sledovať
a zároveň ju znížiť len malými zmenami vo svojej domácnosti.
1. Ušetriť môžete aj pri varení
Nerovné dno na hrnci môže pri varení zvýšiť spotrebu
energie až o 40 %, odporúčame teda urobiť „inventúru“
hrncov a nádob na varenie. Ak to príprava pokrmu dovoľuje,
varte v tlakovom hrnci – usporíte 15 až 50 % energie a až
30 % času. Skontrolujte tiež nastavenie plynového horáka –
plameň má horieť rovnomerne modrým plameňom po celom
obvode bez žltých špičiek a nesmie zhasnúť pri prepnutí
z plného výkonu na minimum.

2. Sledujte zľavy a bonusy od dodávateľov plynu
Výdavky domácnosti za plyn ovplyvňuje v najväčšej miere
množstvo plynu, ktoré domácnosť za rok spotrebuje.
Samozrejme, tieto výdavky ovplyvňuje aj samotná cena
plynu. Okrem iných faktorov, cena sa hýbe aj v dôsledku
zmeny cien plynu na burze, kde ju dodávatelia nakupujú.
Cena plynu na burze v priebehu posledných dvoch rokov
neustále rástla, čo mnohí dodávatelia plynu v roku 2017 aj
2018 premietli do zvýšenia cien pre slovenské domácnosti.
Jeden z mála dodávateľov, ktorí udržali v tomto období ceny
stabilné, bola Stredoslovenská energetika. „Napriek rastúcej
cene na burze sme dokázali v priebehu posledných dvoch
rokov udržať koncové ceny bez zmeny, stabilné a priaznivé.
V minulom roku (2018) však narástla cena plynu na burze
o viac ako 20 %, čo sa už muselo prejaviť aj v koncových
cenách pre domácnosti. Reálny dopad na koncovú cenu
našich zákazníkov pre rok 2019 však zďaleka nie je taký
významný. Napríklad domácnosť, ktorá využíva plyn len na
varenie, si v tomto roku priplatí len menej ako 20 centov.
Z našej strany došlo teda k miernej úprav cien, v priemere
o 8 %. Naši zákazníci môžu tento rok využiť aj zľavu na plyn
teraz do 5 %,“ hovorí riaditeľ pre predaj B2C zákazníkom
SSE, Michal Jaloviar. Pre nových zákazníkov pripravila SSE
aj špeciálny bonus, cestovný poukaz v hodnote 100 eur,
ktorý sa dá uplatniť vo viac ako 200 hoteloch v Európe.
Výhodou je aj to, že máte energie „pod jednou strechou“
a všetko vybavíte s jednou energetickou spoločnosťou.

3. Vykurovanie vs. vetranie
Vaša spotreba je v prípade vykurovania plynom, samozrejme,
závislá aj od množstva tepla, ktoré potrebujete na vykúrenie
domu či bytu. Ako teda správne vetrať, aby sme zbytočne
neplytvali teplom? V zime sa odporúča vetrať krátko, no
intenzívne. V období od januára do februára sa odporúča
vetrať 4 – 6 minút, v marci 8 – 10 a v apríli 12 minút. Dôležité je
tiež neprekurovať miestnosti, znížením teploty v miestnosti
o 1 °C dosiahnete asi 6 % úsporu energie. Zároveň môžete
zvýšiť vlhkosť vzduchu a dosiahnete tak nižšiu spotrebu
energie na vykurovanie až o 10 – 15 %.
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4. Sledujte si svoju spotrebu
Ak chcete znížiť spotrebu za energie, v prvom rade musíte
vedieť, akú je reálne máte. Nestačí sa len pozrieť raz za rok na
prehľad vo faktúre, sledujte si svoju spotrebu každý mesiac
alebo dokonca aj každý týždeň. Jednoduchý a praktický
spôsob, ako na to, je mobilná aplikácia Moja SSE. Vďake nej
získate prehľadné dáta, ktoré vám o vašej spotrebe plynu,
elektriny aj vody prezradia viac a zároveň budete mať svoje
energie neustále pod kontrolou.

5. Nájdite úniky vzduchu
Prievany sú jednou z najväčších príčin zbytočného čerpania
energií vo vašej domácnosti, a ak sa ich čím skôr zbavíte,
môžete ušetriť od 5 do 30 % vašich ročných nákladov na
energiu, takže je rozumné riešiť ich okamžite. Prinášame
vám jednoduchý trik, ako ich efektívne nájsť: zatvorte
všetky okná, a vchodové dvere, nechajte otvorené len
vnútorné dvere. Zapáľte vonnú tyčinku a prejdite s ňou
okolo okrajov bežných únikových miest (elektrické zásuvky,
vypínače, okenné rámy, vetracie otvory a viac-menej všade,
kde sa prelínajú dva rôzne materiály). Kdekoľvek bude dym
uchádzať, tam máte nedostatočnú izoláciu.
Viac informácií o zľave na plyn nájdete na
www.sse.sk/vyhodnyplyn
a ďalšie praktické rady na šetrenie energiou si prečítajte na
www.sse.sk/rady.

KRÍŽOVKA

Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
ijolit,
ambrit,
krec

invalidný
lovek

1. as
tajni ky

blanokrídly
hmyz

citoslovce
chmatnutia

totožnos

asto
tíši

alkalická
hlbinná
vyvrelina
nastokne,
natiahne

nasypeš
dovnútra

Pán Ková ik ráno vstane, výdatne
sa naje, zapáli si cigaretu,
uvarí si kávu a v pohode si íta noviny.
Zrazu ho vyruší manželka:
- Janko, ty dnes nejdeš do práce?
Pán Ková ik sa rozhliadne
po miestnosti a vykríkne:
- Do erta!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

pla e
(bás.)

skratka
autonómnej oblasti

2. as
tajni ky

štíhla
palma

3. as
tajni ky

dôvtip,
ostrovtip

snívalo sa
znamenite
omietnutá
povala
(stav.)
pole

zna ka
lúmensekundy

skr. štátu
Maine
šnurova ka

jagavá,
trblietavá
citoslovce
nakuknutia
ster
(polygr.)

divos
(zried.)
Pomôcky:
esprit,
reálie,
tektor

skratka
obrneného
transportéra

chaos,
zmätok
nekrútil

pokožka
preberám
z mdlôb
citoslovce
zvuku žiab
rovná

túžila
(bás.)
dá
prezývku
jodid
tálny

túz

skratka
pre vlastný

trojhlavý
sval
biblický
prorok
znášaj
utrpenie
skr. ambulancie

poznatky
o živote
a kultúre
národa

100 m2
zna ka
irídia

tíšia sa

Ezechiel
(dom.)

herci
ovládajúci
umenie
mimiky

hora

fosílna
živica
podobná
jantáru

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Prajeme vám veselé

VEĽKONOČNÉ SVIATKY
VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE

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
24
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tel. 041 500 76 00, e-mail: zilina@oknoplast.sk, www.oknoplast.sk
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Sekcia SÚŤAŽ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Výhru, darčekový poukaz v hodnote
100 € na slávnostnú večeru pre dve osoby spojenú s degustáciou od reštaurácie FARMA BARDY, odovzdal generálny
riaditeľ Byttermu, Ing. Richard Zelina.

SPRÁVNA ODPOVEĎ:

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

0€
10

V minulom čísle sme uverejnili súťažnú otázku:
V ktorom roku bola na námestí postavená
baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie –
Immaculaty na podstavci s reliéfom sv. Floriána?

C. v roku 1738
Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa
zapojili do súťaže. Žrebovanie sa uskutočnilo
cez zimu za účasti vedenia spoločnosti Bytterm, a. s.
Sme veľmi radi, že naši zákazníci sa stále aktívne zapájajú do nových sútaží o atrakvntívne
výhry.
Srdečne gratulujeme k výhre!

VÝHERKYŇA SÚŤAŽE:
Ing. Katarína Turčanová
Na Sihoti 556/7, 010 01 Žilina

odovzdávanie výhry p. Turčanovej

NOVÁ SÚŤAŽ OD APRÍLA 2019
V jarnom čísle sme pre vás pripravili ďalšiu
súťažnú otázku. Za správnu odpoveď môžete
vyhrať dva darčekové poukazy na wellness
a 30 minútovú masáž od wellness centra
OAZIS v Žiline.

NOVÁ SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
V ktorom roku dostal hotel
Metropol stavebné povolenie?
A/ 1928

B/ 1921

C/1927

x
as
m
á
ov
út ss
in ne
m ell
30 + w

Uzávierka súťaže je dňa 30. 6. 2019. Žrebovanie
sa uskutoční 1. 7. 2019. Výhercu uverejníme aj
na našej webovej stránke www.bytterm.sk

2

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

áž

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková
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Darčekový
poukaz

NOVÉ
V ŽILINE

Dlhá 1148/95E, Žilina Bytčica
www.finalcd.sk
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až 600 Mbit/s
OP

Vysokorýchlostný
optický internet

ĽUJEM
H
C
RÝ

Ý INTER

N

Všetkým zákazníkom sme bez
zmeny ceny výrazne navýšili rýchlosti internetu !

9.90 €

Internet 100 Mbit/s
+ digitálna televízia ... od
za mesiac
ZADARMO ! ku každému internetu pevná verejná IP adresana požiadanie
zadarmo
40 TV prog
1
r
ko

e

4.80 €

Viac ako 40 digitálnych a až 17 analógových TV programov !

Digitálna TV
vi a

c

ak

o4

Digitálna televízia

lit

ov
am

viac
a

➤

0 v HD k

va

... od

za mesiac

Výhodné ceny balíčkov internetu a digitálnej televízie

ROZšíRený súbOR TV pROgRAMOV nAlADíTe už Aj V DVb-T

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI Internet BEZ OBMEDZENÍ

✆/✉ 0918 402 059 • 0908 937 958

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

